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 :خالصه

تعيين هدف  پژوه   اض  ها  دنداني اال . ها  اومپلن پي  نياز مطمئن در درمان دق  ابعاد  تصاوو    سابقه و هدف 

 مي باشد. CBCTا  اطي رو  تصاوو   گي وهرو  دق  اندازه تغيي  موقعي  مندوبل ب  تاثي 

فاصله اطي رو  و  مندوبل اش  به واليله کوويس دوجيتال اله م تبه توالط دو  18در اون مطاوعه تج بي  ها  روش و مواد

در پنج  او  االكن شد: مواز  افق، تماول  به ( CBCTscanora 3D ) الپس مندوبل توالط دالتااه شد.  مشاهده گ  اندازه گي 

و  از تصاوو  در  االت ماتلف توالط دو مشاهده گ  در دو   رو  ه يفواصل اط  .اال، تماول وت اوي و  او  چ ايدهه بپاوين، ب

الپس توالط ن م افزار  درصد طبق م جع به عنوان  اشيه امن تلقي شد. 11اطا  زو   گي   شد.زمان)در ه  نوب  اله بار( اندازه

 االتهاده شد.  زوجي و همبستاي پي الون ب ا  آناويز آمارTتك ار گش . آزمون  تماولها  اعماوي اصيح و اندازه گي وها

ااتيف ب ا  تماولها   ميزانگي وها  انجام شده رو  مندوبل بود. اندازه گي وها  رو  تصاوو  کوچكت  از اندازه درصد 4/22 ها  افتهی

. پس بود اشيه امن داشتند که در  درصد 11  مورد( اطا  زو  )به جز ش گي وهابدال  آمد. اندازه ميلي مت  56/2±10/1ماتلف بين 

ک د. از نظ  تجاوز نميدرصد   2ورد مشاهده شد و درصد اطا از از اصيح تماولها، اطا  بي  از و  ميليمت  تنها در و  م

 . گ  بدال  آمدتك ارپذو  ، همبستاي باال بين مشاهده گ ها و نيز بين دو بار اوان  و  مشاهده
( 9/1r> ) 

پزشكي اهمي  ندارد اصوصاً اگ  چ اشها قبل از اندازه گي   با  CTچ ا  ال  به اندازه  CBCTدر به نظ  مي رالد : يريگ جهينت

 ن م افزار اصيح شود.

 گي   ابعاد ، تصوو  ب دار  اله بعد                       اندازهدق  تصوو  ب دار  با اشعه ما وطي، ها   واژه ديكل

 
 1/6/38پذو ش مقاوه:  18/5/38 اصيح نهاوي: 9/8/38 ول مقاوه:وص

 

    مقدمه

ها  ماتلرف دندانپزشركي بر     نياز به تهيه رادووگ افي در  وزه

کسي پوشيده نيس  و موقعيتها  ماتلهري تصروو ب دار  الره    

بعد  از الااتارها  دهان و صورت را ب ا  تشراي  ورا ارا ره     

 (1) .ط ح درمان اوجاب مي کند

شرود برا    اصرل مري   CT scan  بعد الوم اطيعات که توالرط 

به  وحاظ نمودن دوز باال  تشعشع آن چندان ارضاکننده نيس .

 ا  جسمعيوه مطاوعات نشان مي دهند که تغيي  موقعي  زاووه

(Inclination)  نسررب  برره گررانت   ترراثي  الررو ي برر  انرردازه

ي الري تر  ( CBCT  مع فري  (8-6). داردCT گي وها   اصل از

 لري بر ا   صرول اطيعرات الره      االكن با اشعه ما وطي( راه

مترداول در ااتيرار      CTبعد  هم اه با کاه  دوز  نسب  به

 (7) .نهاد

CBCT   بر ا    1328ال  که ابتدا در الال اتكنووو   جدود

آنژووگ افي ابداع و الپس ب ا  تصوو  ب دار  ف  و صرورت بره   

ا به شكل مار و  از  در اون روش و  منبع واگ  کار گ فته شد.

اشعه وونيزان و و  دتكتور الطحي دو بعد  متصل به گرانت    

از اواار  الراوها     در  ال چر ا  بره کرار گ فتره مري شرود.      
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توويررد اليسررتمها  برراويني کررم هزونرره و کوچرر  قابررل 1331

وکارب دهرا  ارود    (2)االتهاده در مطب دندانپزشكي ممكن شده

نهرا  اومپلنتهرا    را وافته اال  کره اهرم آن شرامل طر ح درما    

تشاي  و ارا ره   دنداني، هداو  کامپيوت   ق اردهي اومپلنتها،

ط ح درمان و نيز توجيه بيمار در درمانها  ارتودنسي و هرداو   

(3)روند ج ا ي ها  ماگزولوفيشال مي باشد 
  

باصرو  در ق اردهري     CBCT پي  نياز االتهاده مطمئن از

صرراوو  و نداشررتن اومپلنتهررا  دنررداني داشررتن دقرر  ابعرراد  ت

  ونيرز تك ارپرذو      (spatial distortion) اعوجاج فضراوي 

reproducibility)    )گي   ها  اطي رو  مقاطع دو اندازه

 ،و همكراران   Hassan (11). االر    CBCT بعرد   اصرل از  

ا  رو  هش  االكال اش  انجام دادند. در اون مطاوعه مطاوعه

و  اور  چ ايرده االركن    ال جمجمه ها دوبار در وضعي  اورده 

شدند و وافته ها  اکي از اون بود که موقعير  الر  رو  انردازه    

 CBCT  گي   وندمارکها  الهاوومت و  اله بعد   اصرل از 

 -تاثي   نداش  اما وت ال الهاووگ امها  مجاز  ونماها  الهي

قدامي بازالاز  شده دقر  کرافي نداشرتند و برا چر ا  الر        

  (11). دادند ن ميميليمت  نشا 11ااتيفي در  د 

انردازه گير   را در    11و همكراران   Tomasi 8111در الرال  

درجه( رو  و  مندوبل اشر    45همين دو  او  ) مواز  و 

 انجررررررام دادنررررررد و قابليرررررر  تكرررررر ار و اعتمرررررراد   

( (reliability & reproducibility    را الرنجيدند و نتيجره

نردازه  گ فتند که تغيي زاووه مندوبل رو  دقر  و تك ارپرذو   ا  

(11)گي وها تاثي   ندارد
 El-Beialy   انردازه   18و همكاران نيز

در  او  م کرز   جمجمه را رو   CBCT گي   اطي توالط

تغيي  موقعير  از  اور  م کرز  مقاوسره      5اوده ال و الپس با 

 ( 18،11) .راليدندTomasi ک دند و به نتيجه ا  مشابه با

 اوزوت وپير   وکسل ها از   CBCTبه دويل اونكه دالتااهها 

انتظار داروم که تغيير  موقعير  زاووره ا      (2)االتهاده مي کنند 

جسم در دالتااه ب رو  دق  اندازه گي وها تاثي  گذار نباشد؛ وذا 

اون مطاوعه مري کوشرد قابلير  اعتمراد و تك ارپرذو    انردازه       

  CBCTگي وها  اطي را در ش اوطي که مندوبل در دالرتااه  

ل ن مال )مرواز  افرق(، تماورل رو بره     چندون زاووه ماتلف شام

چ ا   رول محرور    پاوين، تماول به الم  باال، تماول وت اوي،

در  1931عمررود  مرري گيرر د، بسررنجد. اوررن مطاوعرره در الررال 

انجرام شرده    دانشااه آزاد االيمي اصههان )وا رد اوراالراان (  

 اال .

 مواد و روش ها 

ن و در اون مطاوعه تج بي به منظور النج  قابلي  اطمينا

از و  مندوبل اش   CBCT  تك ارپذو   اندازه گي   در

اندازه گي   اطي ب و  اون مندوبل  18انسان االتهاده شد. 

انجام گ ف . وندمارکها  مورد نظ در  جدول زو   ويس  

 .اندشده

 عنوان و تعریف فواصل خطي اندازه گيري شده در پژوهش 

صل فوق نقا  ابتدا و انتها  طول مندوبل توالط از بين فوا

ميليمت   از گوتاپ کا عيم  گذار  شد. الپس  1قطعات 

 فواصل مشا  شده در جدول  توالط کوويس دوجيتال

 موقعيت                                                    ردیف

1 
 عرض باكولينگوال

 مولر 

 باكولينگوال  عرض

 تاج مولر اول

2 
 عرض مزیودیستال

 مولر

 عرض مزیودیستال 

 تاج مولر اول

3 
 عمق الوئول 

 74دندان 

 از  عمق الوئول دندان

 74كرست مزیال

7 
 عمق الوئول 

 77دندان

 از عمق الوئول دندان

 77كرست دیستال دندان 

5 
 عمق الوئول 

 71دندان 

 عمق الوئول دندان  از 

 71ل كرست مزیا

6 
 عرض مزیودیستال 

 71الوئول 

 ابعاد مزیودیستال

 71مارژین الوئول  

4 
 عرض باكولينگوال

 71الوئول  

 ابعاد باكولينگوال 

 71الوئول   مارژین

8 
 عرض مزیودیستال

 77الوئول  

 عرض مزیودیستال

 77الوئول   مارژین 

 منتال فورامن 9
 مارژین تحتاني منتال فورامن تا كرست

 75الوئول مزیال 

 عرض مندیبل در ميدالین پاراسمفيز 11

 طول مندیبل 11
فاصله تحتاني ترین نقطه چانه تا مركز 

 كانتور تحتاني فك

 5و7ناحيه بي دنداني  12
تا  6فاصله مركز كرست مزیال دندان

 7مركز كرست دیستال دندان 
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((Electronic Digital caliper GUANGLU, PRC   با

. دو مشاهده گ  نددق  صدم ميليمت  اندازه گي   شد

وو   ف  و صورت(  اندازه مستقل)دالتياران الال آا  رادوو

پي  از ش وع کار محل دقيق ه   ،گي   را انجام دادند

وندمارك به مشاهده گ ان آموزش داده شد. ه  اندازه اله 

ها  به م تبه رو  مندوبل اوانده شد و مياناين اندازه

ها  جه  مقاوسه دال  آمده به عنوان االتاندارد طيوي،

 .بعد  ثب  گ دود

 تح  مطاوعه توالط دالتااه الپس از مندوبل  

160,Tuusula,Finland SCANORA 3D)   )   SOREDEX 

صهحه  CMOS تهيه شد. النسور دالتااه CBCT االكن

به منظور اطمينان از ثب  مطلوب  بود.( flat panel)صاف

 145×75تمام نقا  در تصاوو ، از فيلد تصوو  ب دار  )

يمت ( ميل 85/1ميليمت ( و رزوووشن باال )الاوز وکسل 

 .االتهاده شد

ب ا  تثبي  موقعي  مندوبل در دالتااه و اعمال تماولها  

مطلوب به آن از و  ميزك الورووور االتهاده شد و ب ا  

اجتناب از آرتيهكتها  فلز  ناشي از ميزك، توالط قطعات 

چوبي صاف رادووووالن  بين ميزك و مندوبل فاصله اوجاد 

شدند: وكي در  شد.االكنها در پنج  او  از مندوبل تهيه

 او  االتاندارد با الطح اکلوزال مواز  افق، دوا   در 

 اوتي که قدام مندوبل تماول به الم  پاوين داش ، دوا   

با  تماول مندوبل به الم  باال، چهارم در  اوتي که مندوبل 

تماول وت ال داش  وآا   در  اوتي که  ول محور عمود  

به الم  پاوين و   اود چ ايده بود. ب ا  اعمال تماولها 

باال از و  نقاوه متصل به ميزك الوروو  االتهاده شد و تماول 

درجه  91درجه )در بوردر ف ( به الم  پاوين و  41 دود 

  .به الم  باال ) در  االت دوم و الوم( به کار رف 

 (8و 1)اشكال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویر مندیبل در حالت استاندارد)موازي افق( -1شكل 

 

 

 

 

 

 71با تمایل  CBCTتصویر مندیبل در دستگاه   لف(ا -2شكل

  درجه به باال ج( تمایل لترال د( 31درجه به پایين ب( تمایل 

 تصویر مندیبل در حالت چرخيده)روتيشن(

 

تهيه االكنها ن م افزار مقدار دقيق تماولها رادر  او   پس از

درجه به  96اول صه  درجه در تمام محورها، در  او  دوم 

درجه به الم  باال، در  87ين، در  او  الوم الم  پاو

درجه نسب  به افق به  5/18 او  چهارم با تماول وت ال 
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درجه  ول  6/7الم  راال  و در  او  پنجم با چ ا  

 .محور عمود  گزارش نمود

تنظيمات ش اوط تاب  ب  االاس اطيعات  اصل از تصاوو  

انتااب  ثانيه 9و زمان  5، ميلي آمپ   25االكات، کيلوووتا 

درجه تيوب  ول مندوبل  961شد. داده ها پس از چ ا 

 .به دال  آمد

 ن م افزار اله بعد  الاز  مورد االتهاده  ن م افزار

Ondemand 3D  (version1)   بود. ضاام  الوه تصوو

ميليمت  انتااب شد.  8ب ا  نما  پانورامي  و ک اس الكشن

دندانها  اندازه گي وها  عمق الاکتها و ابعاد مزوودوستال

ب رو  نما  پانورامي  انجام گ ف  و ب ا  اندازه ها  

باکوويناوال )تاج موو  و مار ون آوو ول( از تصاوو  ک اس 

 1الكشن االتهاده شد. تصاوو  ک اس الكشن با فاصله 

ميليمت  تهيه شدند.چهار وندمارك آا  ذک  شده در جدول 

 (. 9و  تصوو  اله بعد  اندازه گي   شدند)شكل ر ب 

                      

   

 

 

   

 

الف ( نماهاي كراس سكشن براي اندازه گيري بعد  -3شكل

ب( اندازه بعد مزیودیستال دندان مولر بروي نماي  باكولينگوال مولر

 ج(طول مندیبل روي تصویر سه بعدي پانوراميك

 

 اندازه ها دردو نوب  با االتهاده از اط ک  ن م افزار

Ondemand 3D گ  انجام مشاهده الط همان دوو تو

گ ف . ه  وندمارك) فاصله اطي(  در ه  نوب  اله بار 

گي    شد.  بين دو بار اواندن مشاهده گ ان تعيين و اندازه

 داقل دو ههته فاصله بود و ت تيب اوان  وندمارکها در ه  

 بار به طور راندوم تغيي  مي ک د. 

 با االتهاده از گزونهپس از ثب  اون ال   از داده ها االكنها 

Axis & reslice  وا زاووه ال   موقعي ن م افزار که اطا در

بيمار را اصيح مي کند دوباره بازالاز  شد و مجدداً تمام 

تا نتاوج  اصل بعد و قبل از  ند.وندمارکها بازاواني شد

اصيح موقعي  مندوبل با هم مقاوسه شود.  بدون ت تيب در 

داده  61يح ب ا  ه  وندمارك ه  نوب  قبل و بعد از اص

 781وندمارك  18 اصل شد و تعداد مجموع داده ها ب ا  

اون داده ها به منظور النج  دق  اندازه گي     .عدد بود

با مقاوسه مقادو  ثب  شده CBCTها  انجام شده در 

گي وها  انجام گ فته توالط کوويس  اصل از تصاوو  و اندازه

شدند. همچنين پاواوي مقادو  به )االتاندارد طيوي( آناويز 

دال  آمده در دو بار اواندن توالط دو مشاهده گ  

(Interobserver reliability و پاواوي دو نوب  اواندن )

(ارزوابي Intraobserver reliabilityو  مشاهده گ )

 SPSSشد. ب ا  آناويز آمار  داده ها از ن م افزار 

(version20  و تستها )Tبستاي و تس  هم زوجي

االتهاده شد. در اون پژوه  نيز مانند مطاوعات  پي الون

 safetyبه عنوان  اشيه امن ) درصد 11ماتلف اطا  زو  

margin(6،19) .( در نظ  گ فته شد
  

 

 یافته ها 

شكل تماول اعمال شده  5وندمارك با  18در اون مطاوعه 

توالط دو مشاهده گ  دو بار و ه  بار اله نوب  ب رالي شد. 

و  به دال  آمده از اندازه گي   مندوبل با کوويس ب ا  مقاد

ذک  شده اال . اون مقادو   1ه  و  از وندمارکها درجدول 

به عنوان االتاندارد طيوي ب ا  مقاوسه ها  آتي االتهاده 

 شد.

 

 

 

 

 ب

 اوف

 ج
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 بر حسب موقعيت فاصله واقعي  -1جدول
 

 

 لند مارك
 ميزان

(Mean±SD) 

 69/3±18/1 عرض باكولينگوال مولر 

 65/11±18/1 عرض مزیودیستال مولر

 65/11±14/1 74عمق الوئول دندان 

 42/11±13/1 77عمق الوئول دندان

 32/2±13/1 71عمق الوئول دندان 

 14/5±11/1 71عرض مزیودیستال الوئول 

 74/6±18/1 71عرض باكولينگوال الوئول 

 11/6±12/1  77عرض مزیودیستال الوئول 

رژین تحتاني منتال منتال فورامن) ما 
 (75تا كرست مزیال الوئول   فورامن

16/1±93/13 

 24/17±11/1 پاراسمفيز)عرض مندیبل در ميدالین(

 15/38±18/1 طول مندیبل

 82/81±14/1 5و7طول ناحيه بي دنداني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميزان ااتيف اندازه گي وها رو  تصاوو  با مقدار االتاندارد 

مقدار مياناين اطا و متوالط اطا  االتاندارد  مقاوسه شد و

ب ا  ه  وندمارك محاالبه شد؛ نتاوج اون مقاوسه در جدول 

اعداد منهي نشان دهنده اون اال   8آمده اال . در جدول  8

که مقادو  ق ا   شده رو  تصاوو  بيشت  از مقدار االتاندارد 

نشان دهنده مقادو  کمت از االتاندارد بوده و اعداد مثب  

 درصد 4/22در  8ستند؛ وعني با توجه به مندرجات جدول ه

 گي وها کوچكت  از االتاندارد طيوياز موارد اندازه

(underestimate)  بوده اند.  مياناين اطا  درصد  در

 )ب ا   او   درصد 88/9 االت ماتلف تماول مندوبل بين 

)ب ا  تماول به الم   درصد 49/7االتاندارد بدون تماول( و 

زوجي T ب ا  مقاوسه داده ها از آزمونها  .( محاالبه شدباال

به منظور النج  ااتيف بين اندازه گي وها  رو  تصاوو  

 با مقادو  االتاندارد طيوي االتهاده شد. 

 

 

 

 ميزان اختالف اندازه گيریها روي تصاویر با مقدار استاندارد  -2جدول

 

 اطا

 تك ار
 درصد (Mean±SD)ميزان )ميلي مت ( 

 پنجم چهارم الوم دوم اول پنجم چهارم الوم دوم اول وندمارك

1 
82/1±12/1- 

 

83/1±14/1- 

 

94/1±12/1- 

 

45/1±11/1 

 

87/1±11/1 

 
2/1 41/1 29/1 1/1 1/1 

8 
91/1±63/1 

 

91/1±71/1 

 

14/1±84/1 

 

84/1±52/1 

 

98/1±48/1 

 
4/6 57/6 85/8 44/5 34/9 

9 77/1±55/1- 
98/1±48/1 

 

73/1±64/1 

 

33/1±14/1 

 

45/1±13/1 

 
78/4 6/9 43/5 7/3 77/1 

4 
96/1±11/1- 

 

92/1±89/1- 

 

54/1±83/1- 

 

98/1±98/1 

 

41/1±17/1 

 
35/1 8 5/8 72/8 42/1 

5 
82/1±17/1 

 

52/1±15/1 

 

83/1±14/1 

 

95/1±135/1 

 

46/1±96/1 

 
2/1 63/11 55/1 1 4 

6 
17/1±91/1 

 

17/1±26/1 

 

89/1±11/1 

 

51/1±12/1 

 

16/1±8/1 

 
15/6 16/17 13/1 5/1 3/9 

7 
95/1±19/1 

 

85/1±48/1 

 

95/1±34/1 

 

86/1±97/1 

 

84/1±14/1 

 
82/15 89/6 34/19 98/81 49/15 

2 
48/1±8/1 

 

98/1±79/1 

 

88/1±88/1 

 

43/1±48/1 

 

41/1±99/1 

 
87/9 34/11 61/9 27/6 4/5 

3 
67/1±8/1 

 

63/1±1/1 

 

83/1±32/1 

 

96/1±21/1 

 

37/1±5/1 

 
12/6 67/5 15/5 17/4 79/7 

11 
89/1±49/1 

 

46/1±71/1 

 

41/1±46/1 

 

58/1±72/1 

 

91/1±93/1 

 
41/8 37/9 57/8 97/4 12/8 

11 
77/1±22/1 

 

25/1±76/1 

 

78/1±65/8 

 

31/1±31/1 

 

59/1±7/8 

 
14/8 31/1 27/8 37/1 39/8 

18 
58/1±42/1 

 

49/1±96/1 

 

73/1±11/1 

 

72/1±13/1 

 

96/1±6/1 

 
85/8 63/1 81/5 18/5 21/8 

 عبارات اول تا پنجم به ت تيب نماونده مندوبل مواز  افق،تماول به الم  پاوين، تماول به الم  باال،تماول وت ال وچ ا  مي باشند
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گي وها  رو  طبق نتاوج اون آزمون تهاوت تمام اندازه

تصاوو اله بعد  با مقدار االتاندارد از نظ  آمار  معنادار بود 

 درصد 58مورد تصاوو  دو بعد  اون مقدار شامل و در 

 ( >15/1p) .اندازه گي وها مي شد 

گ ها ب ا  ب رالي ميزان همبستاي بين مشاهده

(Interexamimer correlation و نيز همبستاي بين )

 Intraexaminerگ )دو بار مشاهده توالط و  مشاهده

correlationبستاي پي الون االتهاده شد( از آزمون  هم. 

 (9)جدول
 

 

 پنجم چهارم سوم دوم اول 

r همبستاي بين مشاهده گ ها
1 

(Inter observer) 
333/1 327/1 376/1 354/1 318/1 

 rهمبستاي در دوبار اوان  و  نه 
(Intra observer) 

337/1 1 332/1 337/1 333/1 

 

سه مقدار االتاندارد با اندازه مقاو نتاوج  اصل از 4در جدول 

گي   ب  رو  تصاوو  پس از اصيح تماولها  اعماوي توالط ن م 

افزار، درج شده اال . جدول به طور تهكيكي ب ا  اندازه ها  

انجام شده رو  تصاوو  دو بعد  و تصاوو  اله بعد  ارا ه شده 

 اال . ) با توجه به اونكه  او  اول االكن به صورت االتاندارد 

 الطح اکلوزال مواز  افق بوده، اصيح فقط ب و   االت دومبا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ها در ب ا  مشاهده پ اکن  داده تا پنجم انجام گ فته اال .(

ها  انجام شده رو  تصاوو ، منحني رگ اليون گي  اندازه

گي وها رالم شد مقدار االتاندارد طيوي  ب  سب مقادو  اندازه

ل مقدار االتاندارد ميزان همبستاي ها  وکه پ اکن  داده

باالوي بين مقادو  ب ا  تمام  االت تماول مندوبل نشان مي 

 داد.

 

 

 ميزان همبستگي بين مشاهده گرها -3جدول 

 

 مقدار استاندارد با اندازه گيري بروي تصاویر پس از اصالح تمایلها توسط نرم افزار  -7جدول

 

 نتایج اندازه گيري روي تصاویرسه بعدي وي تصاویردوبعدينتایج اندازه گيري ر 

 تمایل

 1اصالحي
rپيرسونضریب ميزان )ميلي متر(

 rضریب پيرسون  ميزان )ميلي متر( 2

 1 71/1±74/1 995/1 -13/1±33/1 حالت دوم

 999/1 36/1±38/1 985/1 -18/1±76/1 حالت سوم

 1 43/1±66/1 991/1 23/1±7/1 حالت چهارم

 985/1 58/1±59/1 989/1 29/1±7/1 پنجمحالت 
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 بحث 

 درصد 4/22اون مقاوسه نشان داد که در  از  اصلنتاوج 

-کوچكت  از اندازهCBCT  موارد اندازه گي   رو  تصاوو 

گي وها  انجام شده رو  مندوبل بود. مياناين ااتيف  در 

ميليمت   65/8-11/1االت ماتلف تماول مندوبل بين  

از اندازه گي وها مياناين اطا کمت   درصد 76بدال  آمد. در 

ن اطا بين موارد مياناي درصد 16از و  ميليمت  بود ، در 

-5/1بين موارد مياناين اطا  درصد9/9ميليمت ، در  1-5/1

 8از موارد مياناين اطا بي   درصد9/9ميليمت  و تنها در  8

ميليمت  مشاهده شد. در دو الوم موارد اون ااتيفها معنا دار 

بود که ا تماال ناشي از کوچ  بودن انح اف معيارمي باشد 

اندازه  درصد 25چ ا که آناويز درصد اطا نشان داد که در 

آن  درصد 74بوده که در  درصد 2گي وها اطا کمت  از 

ورد بقيه راليد. به جز ش  م درصد 5ميزان اطا به زو  

داشتند،که در مطاوعات  درصد 11اندازه گي وها اطا  زو  

در نظ   (safety margin) ماتلف به عنوان  اشيه امن

.  االت ماتلف تماول مندوبل باعث (6،19)گ فته شده اال  

گي وها نشد. چنين تهاوت اوجاد تغيي  معنادار در اندازه

طوروكه و  معنادار  بين نقا  ماتلف نيز مشاهده نشد به 

فاصله اطي بي  از دوا   از تماول مندوبل متاث  شده 

باشد. پس از اصيح تماولها  اعماوي توالط ن م افزار و اندازه 

گي   مجدد فواصل رو  تصاوو  و مقاوسه آن با مقدار 

ميليمت  به دال   5/1تا  19/1االتاندارد، ااتيف بين

نمي ک د و تجاوز  درصد 2آمد.دراون  او  درصد ااتيف از 

ميليمت  تنها در و  مورد مشاهده شد  1اطا  بي  از 

در تماول   5و4طول نا يه بي دنداني  18)دروندمارك 

وت اوي مندوبل(. از نقطه نظ  تك ارپذو   در ه دو  او  قبل 

و بعد از اصيح تماولها، همبستاي باالوي بين مشاهده گ ها 

  به دال  و نيز بين دو بار اوان  توالط و  مشاهده گ

  .آمد

نتاوج اون پژوه  در مورد دق  اندازه گي وها  طووي  با 

و همكاران هماواني دارد ه  چند  Periago  اصل تحقيق

انجام موقعي  مطلوب  اندازه گي وها  آنها فقط در  او که 

را ب رالي نك دند. اوشان  شده و  تاثي  تماولها  ماتلف ال 

 درصد 91مت  ، در ميلي 1موارد اطا  زو   درصد 41در 

موارد  درصد 81ميليمت ، در  5/1-1موارد اطا  بين 

موارد اطا   درصد11ميليمت  و در  8-5/1اطا  بين 

ميليمت  بدال  آوردند که دو الوم اون ااتيفات  8بي  از 

معني دار بودند، ه  چند پس از آناويز درصد اطا اون مقادو  

 (14) .را از نظ  کلينيكي قابل قبول دانستند

Hassan  و همكاران دق  اندازه گي   رو  تصاووCBCT 

)موقعي  اوده آل و  او   جمجمه را در دو  او  ماتلف

گي   ها  مستقيم چ ايده( النجيدند وااتيف بين اندازه

جمجمه با تصاوو  اله بعد ، ب شها  توموگ افي  دو بعد  

  ميليمت 5و  1،  5/1و الهاووگ امها  دو بعد  را به ت تيب 

بدال  آوردند. اوشان همچنين در الهاووگ امها  وت ال و 

قدامي بين دو  او  ماتلف االكن تهاوت مشاهده -الهي

ک دند و نتيجه گ فتند که اون نماها به تماول ال   ساالند و 

ها  اله بعد  نماو  الطحي را ب ا  آناويز اورتودنسي مدل

ي وها  گدر پژوه  ما اندازه (11) .از همه مناالب ت  دانستند

انجام شده رو  تصاوو  اله بعد  اگ چه در تمام  االت 

ااتيف معنادار با مقدار االتاندارد نشان داد اما مياناين 

ميليمت  بيشت  نبود و درصد اطا   13/1ااتيفشان از 

بود. در  درصد 4/7گي وها در  او  اله بعد   نيز زو  اندازه

جام شده رو  گي وها  انمجموع تهاوت محسوالي بين اندازه

تصاوو  اله بعد  ومقاطع ک اس الكشنال دو بعد  مشاهده 

 .نشد

Berco  و همكاران نيز اث  تماول مندوبل) او  اوده آل و

را النجيدندو CBCT درجه( رو  اندازه گي وها  45تماول

 83/1تا  -81/1به نتاوج بسيار دقيقي با اطا  مطلق 

ند، آنها درصد راليد23/1تا  -1/1ميليمت  و درصد اطا  

بين  االت ماتلف االكن تهاوتي مشاهده ننمودند و اون 

مقدار اطا را نيز به دويل ق ار گ فتن  در محدوده الاوز 

در  Berco ميليمت ( بي اهمي  دانستند. نتاوج  4/1وکسل )

مقاوسه با دوا  تحقيقات در اون  وزه، از جمله تحقيق 

  (15) . اض ، از همه دقيق ت  اال 
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   که اث  تماول ال  ب  دق  اندازه گي وها  مطاوعات دوا

 ل مطاوعه ند شامرا ب رالي ک ده اCBCT اطي رو  تصاوو 

Tomasi وهمكاران و  El-Beialy ،و همكاران  مي باشد

که اووي فواصل اطي رو  و  مندوبل)تق وبا مشابه با 

گي   شده در پژوه   اض ( را تح  دو زاووه نوا ي اندازه

النجيده و دوا   را درجه(  45آل و  ماتلف ) او  اوده

) او  اوده آل و پنج تماول جمجمه اش فواصلي را رو  

زارش ب رالي نموده اال . اون پژوهشا ان در گ را ماتلف(

فواصل مورد ب رالي در ه  از  اود مياناين اطا ب ا  ه  و 

تماولها   ماتلف اعماوي را ذک  ننموده اند و از کل  و  از

 او  تماول ال  مياناين گ فته، اطا  داده ها ب ا  ه  

 و 96/1ميزان اطا    Tomasi )کلي را عنوان نموده اند

اطا  El-Beialy  وميليمت را ب ا  دو تماول اعماوي 42/1

ميليمت  را ب ا  پنج  -56/1و -99/1، -88/1، -55/1، -86/1

که بدون وحاظ ( 11،18) او  تماول ماتلف گزارش ک ده اند( 

با نتاوج پژوه  ما قابل قياس نيس ؛ به نظ   گزارشات آنها

مي الد اون روش مياناين گي   تماول دارد که نتاوج را بهت  

از آناويز تهكيكي داده ها بنماواند. )با اون روش مياناين 

گي   در پژوه   اض  ميزان اطا ب ا  پنج تماول ماتلف 

ميليمت  به  18/1و 13/1، 84/1، 85/1، 14/1به ت تيب 

ي آمد.( اما از وحاظ همبستاي باال  ميان مشاهده دال  م

  .گ ان نتاوج اوشان با تحقيق  اض  همسو اال 

پژوه  دوا   نيز در اون زمينه توالط اردوااني و همكاران 

 5انجام گ فته که شامل ش  اندازه گي   اطي رو  

مندوبل اش  در چهار زاووه ماتلف مي باشد. نتاوج 

زه گي وها  انجام شده رو   االكن ،ااتيف معنادار بين اندا

 او  االتاندارد و دوا   االت تماول را در ش  نا يه نشان 

داشتند؛ پس از اصيح  درصد 11داد ، که درصد اطا  زو  

تماولها توالط ن م افزار ااتيف معنادار تنها در دو مورد 

 آنها. بودند ميليمت  ±1مشاهده شد و ااتيفات در محدوده 

 ال  چ ا  اصيح صورت در  باصو  که گ فتند نتيجه

 نظ  از گي   اندازه از  اصل نتاوج گي  ، اندازه انجام از قبل

 تحقيق در مقاوسه  مقام در( 19) .اال  اعتماد قابل کلينيكي

 94/22 دردرصد 11 زو  اطا  چ اشها اصيح از قبل ما

پس از اصيح تماولها با ن م افزار  و شد مشاهده موارد درصد

 ميليمت  ±1ها در محدوده ه جز و  مورد ااتيف اندازهنيز ب

 رو  شده مقادو اوانده اردوااني تحقيق در ه چند. بود

 در االكن از  اصل گي  اندازه با  ماتلف زواوا  با االكنها 

 ها  گي  اندازه با نه شدند مي مقاوسه ال  االتاندارد  او 

ه که ما مشابه آنچ آنت وپومت   رو  اود مندوبل، مستقيم

 .انجام دادوم

در اندازه   و همكاران نيز تهاوت معنادار  در مطاوعه شهيد 

در ده  او  ماتلف ال  با تغيي ات  يو افق  عمود  گي 

 (16) .اندك مشاهده نشد

و همكاران در پژوه  اود در مورد تاثي  موقعي   شياي

  ال  ب  رو  دق  اندازه گي وها رو  تصاوو  به دال  آمده از

 CBCT   ميليمت  را بين اندازه  45/1 -15/1ااتيف بين

گي وها  انجام گ فته رو  االكنها گي وها  کوويس و اندازه

 ندازهمشاهده نمودند. با وجود معنادار بودن ااتيف بين ا

گي وها به دويل کوچ  بودن مقدار اطا، نتيجه گ فتند که 

ها، از گي وتاثي  تغيي  موقعي  ال   ين االكن ب  دق  اندازه

 (17). اهمي  کلينيكي ب اوردار نيس 

مجموع نتاوج تحقيقات انجام شده رو  دق  ابعاد   در

در  االت ماتلف ال با وحاظ نمودن و   CBCT االكنها 

درصد  از نظ کلينيكي قابل قبول تلقي  11 اشيه اطمينان 

اما در مورد پژوهشها  انجام شده رو  الي  (19،6)مي شوند؛

ه عنوان اووين موداويته تصوو ب دار  که تي االكن پزشكي ب

. موضوع به شكل تصاوو  اله بعد  اجسام بود را هقادر به ا

نتاوج اون تحقيقات چندان رضاوتبا  نيس  دوا   اال . 

و همكاران  در Kohavi همكاران و و Kim به طوروكه

پژوهشها  اود مشاهده نمودند که با تغيي  زاووه مندوبل 

ي   ها دالتاوش تغيي  مي شدند که گ ين االكن، اندازه

 (8،9)مي راليد  درصد 86 تا 91اون ااتيف به 
 Choi   نيز

با تغيي  زاووه گانت    ين االكن تغيي ات فا   در اندازه 

 (4) .را مشاهده نمود
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ب ا  تاويد اعتبار روشها  تصوو  ب دار  ک انيوفيشال  

.  جمجمه انسان  روشي متداول و قدومي اال  االتهاده از

اون اال  که امكان  مطاوعه ب  رو  جمجمه اش مزو  

کند که ها  آنت وپومت و  مستقيم را ف اهم ميگي  اندازه

تواند به عنوان االتاندارد  ب ا  مقاوسه ها  آتي االتهاده مي

مطاوعاتي که از چندون جمجمه  راالتادر اون ( 15).شود

 االتهاده 

و   دازه گي  تهاده از آن ب ا  ه  انکنند و با االمي

شود با اون مشكل مواجهند که تنوعات مياناين االتا اج مي

مياناين به دال  آمده، بي  از تنوعات مياناين مستا ج از 

اواهد بود و وذا ب ا   جمجمهگي وها  تك ار  و  اندازه

ردوابي ااتيفات اندك بين مقادو  ق ا   شده از رو  

  ( 12،18،11)ت   دارندارد  ساالي  کمگ افيها با مقدار االتاند

تواند به دويل علل تهاوت در گزارشات محققين ماتلف مي

اوجاد ماتلف باشد که در  CBCT االتهاده از دالتااهها 

بيمار، زمان االكن و زمان بازالاز ، نوع دتكتور ،  موقعي 

نا يه تصوو  ب دار ، رزوووشن و دوز رادوااليون با هم 

 اه اصل از و  دالتامتهاوتند؛ وذا شاود نتوان نتاوج 

CBCT   را به را تي به نتاوج بدال  آمده از دالتااهها

عل  دوا  تهاوت در گزارشات مي تواند  (1،4)دوا  تعميم داد.

مورد االتهاده ب ا  مشا  نمودن  نشانا ها ماهي  

با االتهاده از  (9)وندمارکها و رزوووشن االكن  باشد.

 دود  به الاوز  گي   تارادوواوپ ، دق  اندازهنشانا ها  

تواند تا  د  توجيه شود همين ام  ميآن مارک  محدود مي

 کننده اطا  زواد گزارش شده در پژوهشهاوي مثل

Lascala   ميليمت   االتهاده ک ده  8باشد که از مارک ها

 Periago به همين دويل ب اي محققين مانند( 12) .بودند

االتهاده و همكاران  از هيچ مارک   Tomasi وهمكاران و

باعث شباه  بيشت  ش اوط پژوه  به  م نك دند که اون ا

ش اوط کلينيكي اوان  رادووگ افي بيمار نيز مي شود 
(11،14) 

رو   باف  ن م ب عدم وجود  ها  پژوه   اض محدودوت از

مندوبل اش  اال  که ا تماال باعث مي شود نتاوج اندازه 

  دقيق ت  گي   ها کمي از نتاوج به دال  آمده در کليني

تواند باعث باشد چ ا که تضعيف پ تو ناشي از باف  ن م مي

اندکي تنزل کيهي  تصوو  و مشكل در شناالاوي وندمارك 

 .شود  مورد نظ

 

 نتيجه گيري 

با توجه به قابلي  اعتماد و تك ارپذو   اندازه گي وها  انجام 

رالد در  االت ماتلف ال  به نظ  مي  CBCTشده رو  

ال  بيمار  ين االكن ثاب  اال  االتهاده از مادامي که 

آل چانه و وب ب ا  تهيه تصوو  در موقعي  اوده ناهدارنده

به اصو  در صورتيكه قبل از  باشد،نمي توصيه شده ض ور 

انجام اندازه گي   چ اشها  ا تماوي ال  توالط ن م افزار 

توان در موارد  که انتظار  ک  بيمار هس  مي اصيح شوند. 

تهيه تصوو  از کودکان کم الن وا بيماران ناتوان به  مانند

االتهاده از رال  پيشاني فقط به منظور ثاب  ناه داشتن ال  

 اکتها نمود. 
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