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Introduction: The use of fast films is one of the major factors contributing to dose reduction. However, the diagnostic 

ability of fast film must be determined before current use of the films. The purpose of this study was to compare the 

efficiency of D and F speed films in the diagnosis of proximal caries. 

Materials & Methods: Eighty proximal surfaces in 40 extracted unrestored premolars were undergone radiography in 

standardized conditions using D- and F-speed flowdental intraoral films. True caries diagnosis was based on histological 

assessment of the surfaces after sectioning the teeth. Two observers read the radiographs using a four-point scale to record 

their diagnosis. Observer responses were evaluated using ROC analysis and areas under the ROC Curves (Az) was 

microscopical assessed by pairwise comparison of ROC Curve. 

Results: D and F speed films had a mean Az of 0.934 and 0.920 respectively. The difference was not statistically significant 

(P=0.548) Difference between observers was also not statistically significant. 

Conclusion: The efficiency of the new F-Speed films was not statistically different from that D Speed films in caries 

detection. This film shows the ability of reducing patient’s dose while maintaining diagnostic quality. 

Key words: Proximal caries, diagnosis, radiography, intraoral film. 
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 Flowdental دهانی فیلم داخل نوع دو با استفاده از ،ترمیم بدون شده کشیده پرمولر دندان 04 در ،پروگزیمال سطح هشتاد از :ها روش و مواد

 سطوح پروگزیمال ارزیابی هیستولوژیک براساس پوسیدگیتشخیص واقعی  .شد تهیه رادیوگرافی استاندارد شرایط تحت ،F و Dبا سرعت 

. تشخیص خود را ثبت نمودندای  درجه بندی چهار گزینه از استفاده باو  با خواندن رادیوگرافی هاگر  مشاهده دو .بود ها دندان برش از پس

 .شدبررسی  ROC منحنی دو به دواز طریق مقایسه  ROC (Az)منحنی زیر سطوح و شد ارزیابی ROC  آنالیز توسط گران مشاهده یها پاسخ

 نبودند دار معنی آماری لحاظ از ها اختالف این .بود F 424/4 فیلم برای و D 430/4 فیلم برای (Az) منحنی زیر سطح میانگین :ها یافته

(805/4=P).  نبود. دار معنی آماری لحاظ از گران نیز میان مشاهده اختالفهمچنین 

حفظ  با بیمار دوز کاهش توانایی این فیلم .متفاوت نبود D سرعت با فیلم با پوسیدگی تشخیص در F سرعت با جدید فیلم کارآیی :گیری نتیجه

 دهد.  می تشخیصی را نشان کیفیت

 .داخل دهانی، فیلم رادیوگرافیتشخیص، پروگزیمال،  پوسیدگی :ی کلیدیها واژه
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 مقدمه

تشخیص  دندانپزشکان،یکی از مشکالت کلینیکی 

از آنجا که  باشد. می میزان وسعت آن صحیح پوسیدگی و

منجر به  غالباً پوسیدگی سیر پیشرونده داشته و ممکن است

و تر  ی پیچیدهها درگیری پالپ دندان و متعاقباً انجام درمان

بنابراین تشخیص  صرف وقت و هزینه بیشتری گردد،

ترین  رایجاز  صحیح و به موقع آن ارزشمند است.

 انجام معاینات بالینی و تهیه ،ی تشخیص پوسیدگیها روش

ی داخل دهانی بویژه ها تفاده از فیلمــرادیوگرافی با اس

علیرغم معرفی  (1و2)پروگزیمال است. برای سطوح

 هزینه پایین و ،1891رادیوگرافی دندانی دیجیتال از سال 

، فیلمی تهیه شده با ها رادیوگرافی کیفیت تصویری مطلوب

نگه داشته  همچنان آن را در رقابت با رادیوگرافی دیجیتال

خود از ای  درصد کمی از دندانپزشکان در کار حرفه و

 (1و3-5)کنند. می سیستم دیجیتال استفاده

 ،در عین حال مهمترین هدف رادیولوژی تشخیصی

تصاویر رادیوگرافیک تر  دستیابی به کیفیت هرچه مطلوب

یکی  باشد. می قابل قبول برای بیمارهمراه با حداقل دوز 

ی ها ی کاهش دوز بیمار،استفاده از فیلمها از موثرترین راه

با سرعت باالتر است؛ که نیاز به اشعه کمتری برای ایجاد 

 (4و 6 -11)تصویر دارد.

حساسیت یا سرعت فیلم عمدتاً تحت تاثیر سایز 

 طوریه ب ؛ی هالید نقره در امولسیون فیلم استها کریستال

 شود. می سرعت فیلم زیادتر ها که با افزایش سایز کریستال

تواند منجر  ها می سوی دیگر افزایش سایز کریســــتال از

رادیوگرافیک و تنزل کیفیت تصویر  Noiseبه افزایش 

کنند با  می این رو کارخانجات مختلف سعی از شود.

سرعت یی با ها فیلم ی نوین،ها استفاده از تمهیدات و روش

سرعت  (1و8).بیشتر همراه با حفظ کیفیت بصری تولید کنند

 نشان داده Fو  Eو  Dی داخل دهانی با حروف ها فیلم

ی دندانی که در حال حاضر در ها ترین فیلم سریع .شود می

کارخانه کداک مدعی است  دارند. Fدسترسند سرعت 

و پهن  Tabularی ها به واسطه کریستال Insight( Fفیلم )

که در  Ultraspeed (D) موجود در امولسیون نسبت به فیلم

 این فیلم و تر است سریع ،آن ذرات فرم گلبوالر هستند

از لحاظ کنتراست و  ،با کاهش اکسپوژر به نصف تواند می

 (1)باشد. Dوضوح مشابه فیلم 

ی موجود در ها ترین فیلم اگرچه استفاده از سریع

راه آسانی برای کاهش اکسپوژر ناشی از  ،دندانپزشکی

اما قبل از اینکه این  ،رسد می پرتوهای یونیزان به نظر

ها به صورت جهانی مورد پذیرش قرار گیرند، باید  فیلم

 (11).ثابت شود  توانایی آنها برای تشخیص پوسیدگی
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Hintze دو فیلم  دقت تشخیصیهمکارانش،  و

 Agfa M2 Comfort و Ektaspeed Plus جدید رادیوگرافی

در تشخیص  Ektaspeed و Ultraspeed یها فیلم بارا 

ی ها دندان در سطوح اکلوزال و پروگزیمال پوسیدگی

ی بین دار معنیاختالف آماری  و مقایسه کردهکشیده شده 

 (12).نکردندپیدا  آنها

 بررسیبه منظور و همکارانش  Svenson در مطالعه 

با  دو نوع فیلم، پروگزیمالیی ها دقت تشخیصی پوسیدگی

و دو نوع فیلم با  E، (EV 57 , Ektaspeed Plus)سرعت 

 .با یکدیگر مقایسه شد  D (Ultraspeed , DV57) سرعت

وجود ی دار معنیاختالف  لکه سفیددر تشخیص ضایعات 

 و EV57دار بین  در تشخیص ضایعات حفرهاما  نداشت؛

DV57 و E plus  طوریه ب ،وجود داشت دار معنیاختالف 

 (13)باالترین دقت تشخیصی را نشان داد. DV57 که

Ludlow  د کارائی بیان کردن ،طی تحقیقیو همکارانش

در تشخیص پوسیدگی،  Fبا سرعت ( (Insight فیلم جدید

 D و E (Plus (Ektaspeed سرعتی با ها با فیلم

(Ultraspeed)  و این فیلم هنداشت یدار معنیاختالف آماری 

با حفظ کیفیت همراه  تواند کاهش دوز بیمار را می

 (14).تشخیصی داشته باشد

که فیلم  نشان دادو همکارانش  Wong مطالعه نتایج

Ektaspeed Plus  به اندازه فیلمUltraspeed  در تشخیص

اکسپوژر  ی پروگزیمال قابل اطمینان است وها پوسیدگی

بدون از دست دادن ای  تواند به طور قابل مالحظه می بیمار

 Ektaspeedبه  Ultraspeedتوانایی تشخیصی با تغییر فیلم 

Plus .( 11)کاهش یابد 

Ardakani که بیان کردند  ،ای مطالعه در و همکارانش

برای  Ektaspeed (E) و Ultraspeed (D)هر دو نوع فیلم 

رغم  ی پروگزیمالی مناسبند و علیها تشخیص پوسیدگی

ی در قدرت دار معنیاختالف  ،ی جزئیها وتتفاوجود 

این دو نوع فیلم بین تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی 

کارایی  ،و همکارانش Gungor در مطالعه (15).ردوجود ندا

ی پروگزیمالی با ها در تعیین عمق پوسیدگی Insight فیلم

 قرار گرفت و نتایج،مقایسه مورد  Ultraspeedفیلم 

 ،و همکارانش Alkurt (16).را نشان ندادی دار معنیاختالف 

 E (Agfaو دو فیلم  (Flow FV58 و Insight) Fدو فیلم 

Dentus و E plus و گیرنده دیجیتال را مورد مقایسه و )

تشخیص  در را آنهاکیفیت تشخیصی ند و ارزیابی قرار داد

  (11).کردند گزارشی یکسان پروگزیمال یها پوسیدگی

هرچند در این خصوص تحقیقات زیادی انجام گرفته  

از نظر  ها مچنان میان کلینیسینه ،و در حال انجام است

یی وجود ها کیفیت تصویر اختالف نظر Subjectiveارزیابی 

ی موجود در بازار ها از سوی دیگر تنوع فیلم (14).دارد

کشور و تجربه کلینیکال محدود در کاربرد همه انواع آنها، 

و  ها لزوم مطالعات بیشـتری را به منظور بررسی ویژگی

نیز بکارگیری بهترین انواع آنها  ی مختلف وها قابلیت

 در این مطالعه، قابلیت دو نوع فیلم ایجاب می کند.

 و D یها با سرعت Flow dental  رادیوگرافی داخل دهانی

F که مطالعات کمتری در خصوص آن صورت گرفته 

در تشخیص پوسیدگی سطح پروگزیمال مورد ، است

  .گرفتبررسی قرار 

 ها روش و مواد

 سطح هشتاداز  ،آزمایشگاهی در این مطالعه

)که به  پرمولرکشیده شده انسان یها دندان پروگزیمال

 علت مشکالت ارتودنسی و پریو خارج شده بودند(

ویژه  براساس معیارهای ها انتخاب دندان استفاده شد.

بدین ترتیب که سطوح پروگزیمال  گرفت،صورت 

 از طریق معاینه بصری و پروبینگ مورد بررسی ها دندان

ی دارای سطوح پروگزیمال سالم یا ها قرار گرفته و دندان

و  نددپوسیده کوچک )مینایی و عاجی( وارد مطالعه ش
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ی دارای ترمیم یا حفرات پوسیدگی بزرگ و ها دندان

نگوال و باکال انتخاب ی دارای پوسیدگی لیها دندان

ی پوتی به صورت ها در بالک ها نشدند. ریشه دندان

 ،نددشقرار داده  ی چهارتایی در تماس نزدیک همها گروه

 یها ی پروگزیمال برای دندانها یعنی برای ایجاد تماس

یک کانین و یک مولر در طرفین  ،دو دندان اضافی پرمولر

ی ها مشابه تماسپروگزیمالی آنها آنها قرارگرفت و تماس 

به منظور . (1)تصویر موجود در دهان انسان برقرار شد 

با  دهانی ی داخلها از فیلم ،ها تصویربرداری از نمونه

 DV58و  FV58  بزرگساالن یعنی 2سایز  Fو  Dسرعت 

کشور آمریکا( و دستگاه   Flow dental)ساخت شرکت 

 Planmeca (1.5mm AL, 70KVPرادیوگرافی پری اپیکال )

 و زمان قابل تنظیم بود. Kvpاستفاده شد که در آن شرایط 

برای فیلم  s41/1و زمان  11معادل  Kvp بدین ترتیب که

D  و برای فیلمF  کمتر 51مطابق دستور کارخانه سازنده %

که هنگام  برای این در نظر گرفته شد. s21/1از آن یعنی 

 ها دانموقعیت فیلم و دن ،با دو نوع فیلم تهیه رادیوگرافی

 به کمک و چوبی طراحی شدای  یکسان باشد وسیله

ه و با فاصلمانند تکنیک بایت وینگ نگهدار نوع تابش  فیلم

 بلوک حاوی دندان و فیلم انجام شدیکسان نسبت به 

ای  برای معادل سازی نسج نرم از صفحه شیشه .(2)تصویر 

با فیلم  41استفاده شد. بدین ترتیب  cm5/1 به ضخامت

عدد با  21و  D عدد با سرعت 21مختلف ) سرعتدو 

با رعایت شرایط فوق تحت تابش اشعه قرار  (Fسرعت 

شرایط یکسان توسط  در ها سپس تمامی فیلم .گرفتند

در  Peri-pro دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتیک داخل دهانی

 Ground توسط ها دندانتاج  پردازش شدند. ،محلول تازه

section با دیسک الماسی (Mecatome T201, Persi, 

France )برش داده شدنددیستالی  -درجهت مزیالی 

آوری  . آنالیز متغیرهای مورد مطالعه و جمع(3)تصویر 

 میکروسکوپیها از طریق مشاهده نمای رادیوگرافی و  داده

دو  ها انجام گردید. به این ترتیب پس از تهیه رادیوگرافی

به یکسان، یولوژی فک و صورت با تجرمتخصص راد

ای  بندی چهار گزینه بر اساس درجه را ضایعات پوسیدگی

 پوسیدگی در حد مینا  (2پوسیدگی )عدم وجود ( 1شامل )

( پوسیدگی در حد عاج 4) DEJ ( پوسیدگی در حد3)

تکرار  این عمل هفته بعد چهار و. دادندمورد ارزیابی قرار 

ی تهیه شده توسط دیسک ها برش. (4)تصویر  گردید

 Olympus SZاز استریومیکروسکوپ با استفادهنیز الماسی 

X12 Japan) توسط پاتولوژیست فک و 16( با بزرگنمایی 

بندی ذکر شده در مورد  صورت براساس درجه

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به  ها رادیوگرافی

 ثبت گردید Gold standardعنوان پوسیدگی حقیقی یا 

 16با ویرایش  SPSS د نرم افزاروار ها داده .(5)تصویر 

 ROC (Receiver Operatingآنالیز  از شده و سپس

Characteristic)  برای ارزیابی دقت تشخیصی هر فیلم

 ،ها استفاده شد و تفاوت بین سطوح زیر منحنی

Intraobserver agreement  وInter توسط آنالیز Paired 

Wilcoxon  .محاسبه گردید 

 ها یافته

وگرافی یکارایی تشخیصی دو فیلم راد ،مطالعهدر این 

ی مختلف در تعیین وسعت ها داخل دهانی با سرعت

ی پرمولر ها پوسیدگی در هشتاد سطح پروگزیمال دندان

به  مشاهده میکروسکوپیکشیده با هم مقایسه گردید و از 

حاصل از  جعنوان استاندارد طالیی استفاده گردید. نتای

سطح پروگزیمال  43داد که  نشان میکروسکوپیمطالعه 

( دارای %2/46)سطح  31( عاری از پوسیدگی و 9/53%)

 .(1جدولی مختلف بودند )ها پوسیدگی با وسعت
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 ها دندان کیمیکروسکوپسی ربر : 1 جدول

 درصد تعداد سطوح دندانی درجه بندی پوسیدگی

 9/53 43 پوسیدگی عدم وجود ( 1)

 2/6 5 ( پوسیدگی در حد مینا2)

 DEJ 2 5/2(پوسیدگی در حد3)

 5/31 31 ( پوسیدگی در حد عاج4)

 
 

ی حاصل توسط مشاهده ها بعد از بررسی رادیوگرافی

به منظور تعیین میزان  Wilcoxonاز آزمون آماری  ،گران

( Intra & Interobserver agreement) ها همخوانی مشاهده

اختالف آماری  ،استفاده گردید که بر طبق نتایج این آزمون

در بررسی  P مقادیر (.<15/1P) داری یافت نشد معنی

آورده شده  2توافق هر مشاهده گر با خودش در جدول 

در بررسی توافق میان  P همچنین مقادیراست. 

 994/1 و 111/1به ترتیب  F و Dگرها برای فیلم  مشاهده

 بود.

 

 Intraobserver توافق:  2جدول 

 P-value 
 F فیلم Dفیلم  مشاهده گر

 111/1 1931/1 مشاهده گر اول

 311/1 491/1 مشاهده گر دوم

 

 
 

 
های پوتی حاوی یک دندان کانین، دو پرمولر و  بلوک:  1تصویر 

 یک مولر

 
 ی دندانیها نحوه تهیه رادیوگرافی از بلوک:  2تصویر 

 

 

 
 های برش داده شده توسط دیسک الماسی دندان:  3تصویر 

 
 

 

 های مانت شده تصویر رادیوگرافی از دندان:  4تصویر 

 
 

 
 های برش خورده نمای میکروسکوپی از دندان:  5تصویر 
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کارایی تشخیص هر فیلم رادیوگرافی برحسب سطح 

بندی  یکبار به تفکیک درجه ،ROC (Az)زیر منحنی 

طور کلی محاسبه گردید. ه بار ب وسعت پوسیدگی و یک

بندی پوسیدگی در  درجه نی بر حسبمنحمقادیر سطح زیر

آورده شده است.  4 و 3هر یک از دو فیلم در جداول 

منظور تشخیص پوسیدگی پروگزیمالی به  ROCمنحنی 

 .(1 )نمودار رسم شد Fو  Dدو فیلم  برای

 

 

 
برای  (C، برای پوسیدگی در حد مینا( B، با توجه به وجود یا عدم وجود پوسیدگی (F  :Aو  Dبرای دو فیلم با سرعت  ROCمنحنی  : 1مودار ن

   تشخیص پوسیدگی پروگزیمالطور کلی برای ه ( بE، برای پوسیدگی در حد عاج( DEJ ،Dپوسیدگی در حد 
 

       

 

A    B    C 

       

 

D    E 
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که مقادیر با وجود این دهد  میجداول و نمودار نشان 

 Dدرجات پوسیدگی در فیلم  تمام سطح زیر منحنی برای

درجات کدام از  در هرهمچنین است.  Fبیشتر از فیلم 

بر اساس مقایسه دو به  آنالیز سطوح زیر منحنی ،پوسیدگی

 %85با فاصله اطمینان  (Pair wise comparison)دو 

داری را بین این دو نوع فیلم نشان  اختالف آماری معنی

 .(5 جدول) نداد

و  D برای فیلم ROCهمچنین مقادیر سطح زیر منحنی 

F طور کلی برای تشخیص پوسیدگی پروگزیمال ه ب

 -1و نمودار  6 )جدول گردید و نمودار آن رسممحاسبه 

E.) براساس مقایسه دو به دو  ،آنالیز سطوح زیر منحنی

(Pair wise comparison با فاصله اطمینان )اختالف  %85

داری را بین این دو نوع فیلم در تشخیص  آماری معنی

 .(=549/1Pپوسیدگی سطوح پروگزیمال نشان نداد )

 

 

 

 برحسب درجه پوسیدگی Dبرای فیلم  ROCمیانگین سطح زیر منحنی  : 3جدول 

 درجه بندی پوسیدگی

 ROCآنالیز 

سطح زیر منحنی 

(Az) 

Std error % 85فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 894/1 939/1 1/1 31 811/1 ( پوسیدگی وجود ندارد1)

 915/1 289/1 149/1 591/1 ( پوسیدگی در حد مینا2)

 DEJ 468/1 185/1 95 1/1 951/1( پوسیدگی درحد3)

 829/1 116/1 1/1 51 911/1 ( پوسیدگی در حد عاج4)

 

 

 
 

 بر حسب درجه پوسیدگی F برای فیلم ROCمنحنی  میانگین سطح زیر : 4جدول 

 ROCآنالیز  درجه بندی پوسیدگی

سطح زیر منحنی 

(Az) 

Std error % 85فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 816/1 918/1 1/1 41 989/1 ( پوسیدگی وجود ندارد1)

 153/1 233/1 133/1 483/1 ( پوسیدگی در حد مینا2)

 DEJ 469/1 185/1 95 1/1 951/1( پوسیدگی درحد3)

 811/1 666/1 1/1 61 193/1 ( پوسیدگی در حد عاج4)
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 پوسیدگیمقایسه دو فیلم در تشخیص هر یک از درجات :  5جدول 

 درجه بندی

 پوسیدگی

 F فیلم - Dفیلم 

 t df P-value اختالف میان دو فیلم

سطح میانگین 

 زیر منحنی

Std. 

Deviation 
Std error 

Mean 
 %85فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 ( پوسیدگی وجود ندارد1)

D1 – F1 

1251/1 25126/1 12918/1 14342/1- 16942/1 445/1 18 659/1 

 ( پوسیدگی در حد مینا2)

D2 – F2 

12511/1 22361/1 12511/1 12416/1- 11416/1 111/1 18 321/1 

 DEJ( پوسیدگی درحد3)

D3 – F3 

11111/1 22512/1 12516/1 5119 1/1- 15119/1 111/1 18 111/1 

 ( پوسیدگی در حد عاج4)

D4 – F4 

12511/1 22361/1 12511/1 2416/1- 11416/1 111/1 18 321/1 

 
 

 ص پوسیدگی سطح پروگزیمالیبرای تشخ Fو  Dبرای دو فیلم  ROCمیانگین سطح زیر منحنی  : 6جدول 

 ROCآنالیز 

 نوع فیلم

سطح زیر منحنی 

(Az) 

Std error % 85فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 D 834/1 132/1 912/1 881/1سرعت با فیلم 

 F 821/1 36 1/1 881/1 951/1سرعت با فیلم 

 

 

 

 بحث

 یمطالعه حاضر، به منظور بررسی قدرت تشخیص

با سرعت  Flowdentalی رادیوگرافی داخل دهانی ها فیلم

D  وF ی بین دندانی ها در تشخیص پوسیدگی

(Interproximal)  در محیط آزمایشگاهی انجام شد. نتایج

این مطالعه نشان داد که کارایی تشخیص پوسیدگی در 

معادل  ( و نصف زمان تابش تقریباFًسرعت ) FV58فیلم 

 باشد.  و قابل قبول می ،(Dسرعت ) DV58فیلم 

ی تولیدی از ها ی انواع فیلمزیاددر مطالعات 

های متفاوت از نظر  کارخانجات مختلف و با سرعت

ی پروگزیمال مورد مقایسه قرار ها تشخیص پوسیدگی

هر چند که مطالعات محدودی به بررسی اند.  گرفته

 اند. پرداخته Flowdental یها فیلم

Hintze
(12)، Wong

(11)، Ardakani
در مطالعات  (15)

را در تشخیص  E Kodak و Dی سرعت ها ای فیلم جداگانه

رغم  پروگزیمال ارزیابی کرده و علیی ها پوسیدگی

ی را در قدرت دار معنیی جزیی، اختالف ها تفاوت

تشخیص دو فیلم پیدا نکردند و هر دو فیلم را برای 

 ی پروگزیمال مناسب دانستند. ها تشخیص پوسیدگی
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Syriopoulos ای توانایی و همکاران طی مطالعه 

ر از ت کننده زشکان را در تشخیص پوسیدگی تعییندندانپ

توانایی تشخیص پوسیدگی را  ونوع گیرنده تصویر دانسته 

 از کارخانجات مختلف شامل Eفیلم با سرعت نوع در دو 

(Kodak E plus و Agfa Dentus M2)  و سیستم دیجیتال

 (19)یکسان گزارش کردند.

مطالعات مختلفی  ،Fبه دنبال معرفی فیلم با سرعت 

با را کارایی این فیلم جدید در تشخیص پوسیدگی 

ی قبلی مورد مقایسه قرار دادند. نتایج مطالعه ها فیلم

Ludlow
(14)، Nair

(18)، Shulze
(21)، Gungor

و  (16)

Alkurt
ی ها با فیلم Fسرعت با در مقایسه فیلم جدید  (11)

ی تصویری دیجیتال حاکی از آن ها با گیرنده قبلی و بعضاً

می تواند با کاهش دوز بیمار نسبت  Fاست که فیلم جدید 

کیفیت تشخیصی را حفظ نموده و قابل  ،ی قبلیها به فیلم

 دری دیجیتال باشد. ها ی قبلی و نیز گیرندهها رقابت با فیلم

ی رایج قبلی ها و فیلم Fاین مطالعات بین فیلم سرعت 

داری یافت نشد که با نتایج مطالعه ما  اختالف معنی

 همخوانی دارد. 

از این حیث که در  (16)و همکاران Gungorتحقیق 

را در تشخیص  D و Fی سرعت ها مطالعه خود تنها فیلم

پوسیدگی مورد مقایسه قرار دادند، بسیار شبیه مطالعه ما 

 Ultraspeedی مورد مطالعه آنها ها باشد. هرچند که فیلم می

و متفاوت از مطالعه ما  Kodakمحصول کارخانه  Insightو 

 ،باشد. نتایج مطالعه آنها نیز همانند مطالعه حاضر می

را در تشخیص عمق واقعی پوسیدگی کمتر  Fکارایی فیلم 

برآورد نمود که  دار معنیاما بدون اختالف  Dاز فیلم 

 دهد. ی دو مطالعه را نشان میها مشابهت یافته

فیلم در دو کارایی  مقایسهدر مطالعه حاضر، به منظور 

آنالیز  .استفاده شد ROCتشخیص پوسیدگی از آنالیز 

ROC  دقت  مقایسه   برای  اعتماد  قابل  روشی عنوان  به 

 (11)ی تصویربرداری اثبات شده است.ها تشخیصی سیستم

مطالعاتی که به منظور ارزیابی پوسیدگی  بسیاری از در

ستولوژیک به عنوان یک یعالوه بر بررسی ه فته،انجام گر

 مقدار) ROCاندازه گیری سطوح زیر منحنی  ،روش معتبر

Az برای سنجش دقت تشخیصی و مقایسه میان )

  (12-14و11).ه استشد ی تصویر انجامها گیرنده

 نبود، دار معنیحاضر در مطالعه ها  تفاوت کههرچند 

برای تمام  ،ROCمقادیر سطوح زیر منحنی  گینمیاناما 

در مقایسه با  Dدر فیلم  طور کلیه درجات پوسیدگی و ب

رسد عمق ضایعه  می نظره . همچنین ببیشتر بود Fفیلم 

که در  طوریه روی کارایی مشاهده گر تاثیرگذار باشد، ب

و یدگی در موارد عدم وجود پوس Azمقادیر هر دو فیلم 

یافت  DEJپوسیدگی در حد مینا و از در حد عاج بیشتر 

با نتایج مطالعات پیشین همخوانی  ها یافتهاین شد. 

 (14و16و18)دارد.

ی دار معنیدر این مطالعه میان مشاهده گران اختالف 

انجام شده در این زمینه  مطالعاتمشاهده نشد. در برخی 

Syriopoulosاز جمله مطالعه 
Nairو  (19)

تاثیر  (18)

، مطالعاتگزارش شد. البته در این  دار معنیگر  مشاهده

ی ها گران بیشتر با میزان دانش، تجربه و تخصص مشاهده

از دندانپزشکان عمومی انتخاب شده بودند  مختلف و بعضاً

 تواند توجیه کننده این تفاوت باشد. می که

 نتیجه گیری

 FV58هرچند کارایی فیلم براساس نتایج این مطالعه، 

 اندکیپروگزیمالی (، در تشخیص پوسیدگی F)سرعت 

اما بر طبق نتایج این  بود،( D)سرعت  DV58کمتر از فیلم 

قدرت و دار نبود   یمطالعه این تفاوت در حد معن

باشد.  تشخیصی هر دو با یکدیگر قابل مقایسه و رقابت می

از طرفی به دلیل اینکه میزان اشعه دریافتی بیمار در 

می باشد،  DV58کمتر از فیلم  FV58، 51%استفاده از فیلم 
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ی ها بنابراین استفاده از آن در تشخیص پوسیدگی

 پروگزیمال توصیه می گردد.تراین

 قدردانی و تشكر

 1218این مقاله منتج از پایان نامه دانشجویی به شماره 

 بدینوسیلههمچنین  .دانشگاه علوم پزشکی گیالن استدر 

یار گروه استاداحسان کاظم نژاد،  دکتراز زحمات آقای 

و سرکار خانم  پزشکی گیالن دانشگاه علومآمار زیستی 

 گردد. می تشکر تقدیر وپور حبیبی کارشناس ارشد آمار 
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