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 خالصه: 

 برا هردت تعيري: تردرت    مطالعره   :یر ا ه،یر ثانو یهايگديپوسر  صيمعمرولي در تشر    يوگرافیر راد یها تیبدليل محدود و هدف: سابقه

 .انجام شد هیثانو یها يدگيپوس صيدرتش  Digital Subtraction  يوگرافیراد

شرده برود    ینگهدار درصد 54 :يسالم که در محلول فرمال يدندان مولر دائم 44 یبر رو با طراحي تش يصي مطالعه و روش ها: مواد

 لميدر فر  يشد. دنردانها توسرپ پروت    ميو با آمالگام ترم جادیدندانها ا اتالیو د الیندارد در سطوح مزاستا دوحفره کالس  84انجام شد. 

توسپ فررز   هیثانو يدگي. سپس پوسدیگرد رهيو در حافظه دستگاه ذخ تهيهاز هر دندان  هياول تاليجید ریثابت شدند و تصاو xcpنگهدار

گرفتره و   ترال يجید ریتصو هيشد. از دندانها مطابق تابش اول ميده، توسپ موم ترمز ترمش جادیلثه ا وارهیدر د متريليم 5به عمق  5روند 

 يبررسر  spss( 54با استفاده از  نرم افزار ) یآمار جیتان :،يتوسپ مت صص  ریتصاو يشد. بعد از بررس رهيدر حافظه دستگاه ذخ ریتصاو

 و شاخص های پنج گانه تش يصي محاسبه شد. شد

%، 4/35مزیرال  در ناحيره  )ارزش اخباری منفي( حااسريت و ویگگري بره ترتير ،     NPVرزش پيش بيني مثبت( و( )ا PPV ها: افتهی

% محاسبه گردید. درناحيره مزیرال ميرزان خطرای تشر يص      41/33% ، 84% و 83% ،33دیاتال  در ناحيه % و1/33 و % %4/43، 4/31

DSR (1/14ن )%( بيشتر 4/53ابت به ناحيه دیاتال )% بود. : اختالت از لحاظ آماری معنادارکه ایبود (445/4>P)  

در تشر يص پوسريدگي هرای ثانویره بره خصرو  در         Digital subtractionبه نظر مي رسد استفاده از رادیوگرافي  :یریگ جهینت

 سطح دیاتال دندان مفيد است.

 قي، پوسيدگي دنداني، مولرها، رادیوگرافي دیجيتال تفریرادیو گرافيها: کلید واژه

 11/9/31پذیرش مقاله:  51/1/31 اصالح نهایي: 54/55/35 وصول مقاله:
 

 

 مقدمه:  

تش يص پوسيدگي ثانویه یكي از مشكالتي است که 

 دندانپزشكان همواره با آن مواجه هاتند. به گفته

G.V.Black  پوسيدگي ثانویه شروع مجدد یا برگشت پذیر

ی که بالفاصله در پدیده ا (5)پوسيدگي در لبه های ترميم است. 

مجاور ترميم و به دنبال ریز نشت یا عدم گاترش کافي ترميم 

 های اوليه حاصل یا برداشت ناکافي پوسيدگي

دندانپزشكي شامل  درمان های  درصد  31حدود  (1)مي شود.

باشد که از ای: بي: جایگزیني ترميم به علل م تلف مي

کثر موارد را در ا يدندانپزشكان علت اصلي ای: جایگزین

امروزه روش های تش يص  (9)کنند.پوسيدگي ثانویه عنوان مي

پوسيدگي ثانویه شامل بررسي باليني در یک محيپ خشک و با 

نور کافي و مشاهده چشمي، حس الماه، از طریق سوند 

، نخ دندان، Cones Detector دندانپزشكي،  استفاده از

تا مش ص شود و دانش احتماالت است  ی دندانيهارادیوگرافي

های وضعيت مفروض سالمت است یا خطری که باعث شكات

ها روش های مناس  و عالي جهت رادیوگرافي(4)شود.بعدی مي

 هایي هاتند که از نظر باليني آشكار تش يص پوسيدگي

های باشند و ای: امر موج  مي شود که جایگزیني ترميمنمي

رادیوگرافي به  مشكو  به پوسيدگي تا زمان ایجاد شواهدی در
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البته در مورد ميزان تدرت و صحّت تش يص  (1)تعویق افتد.

ها نيز تناتضاتي مطرح است  مانند وجود مواد توسپ رادیوگرافي

کف بندی رادیولونات که نمای رادیوگرافيک شبيه پوسيدگي 

ترميم های رادیواپک نيز اغل  باعث  (1)کند. يم جادیثانویه را ا

 (4)د.نداخل عاج مي شو ولوسنتیدرا عاتیشدن ضا يم ف

در باياری از اوتات با معاینه باليني به تنهایي امكان تش يص  

پوسيدگي های ثانویه دنداني وجود ندارد و جهت تش يص 

دتيق، رادیوگرافي مناس  مورد نياز است. بنابرای: وتتي دو 

تصویر از یک جام گرفته و شدت دانايته نقاط متمرکز دو 

آنها حاصل  تکم شود، تصویر یكنواختي از تفاوتصویر از هم 

 Digitalگردد. ای: مااله اساس تكنيكي به نام مي

subtraction Radiography  .با استفاده از ای:  (3)است

درصد در  1تا  5تش يص کاهش مواد معدني به ميزان  ،روش

 در ای: تكنيک تمامي  .پذیر استواحد حجم امكان

یافته به  يريفته حذت شده و نواحي تغنيا يريهای تغساختمان

سایه خاکاتری و روش: تر یا تيره تر در تصاویر  صورت

subtract .و  تیبدون تقو ایروش با  :یا (8)ظاهر خواهند شد

 تهيدانا يجزئ راتييتغ شیروش مؤثّر در نما کی ریبهبود تصو

بار  :ياول DSRروش (3)است. يمعمول يوگرافیبا راد اهیدر مقا

 Zides امبه ن يآلمان اتیولوژیراد کیتوسپ 5394 در سال

Des Plants در همان سال  ارائه شد و يدر مقاالت پزشك

 یهاياز جمله کاست (54)مورد استفاده ترار گرفت. يوگرافیدر آنگ

  DSR کيدتت تكن زانيم انيبه عدم ب توانيم ،يتبل قاتيتحق

دارد استان کیعدم وجود  زيو ن يعاج یهايدگيپوس صيدر تش 

 صيتش  بهره گيری از  كهیبطور (55)اشاره کرد. يواتع یيطال

به  يهمگCBCT و  PSP، صفحات CCD لم،يف ،ينيبال

 (51)شود. يانجام م يمالیپروگز يدگيپوس صيتش  یبرا  يترت

کمبود اطالعات معتبر در ای: بنابر آنچه مطرح شد و توجه به 

یجيتال دصورت گرفت تا تدرت تش يص  قيتحق :یا زمينه،

نابت به  تش يص پوسيدگي های ثانویه را در ساب ترکش:

در ب ش رادیولوژی  داشت: یا نداشت: واتعي پوسيدگي

مورد بررسي  5935آزاد اسالمي در سال  ندانپزشكيدانشكده د

 ترار دهد.

 ها: مواد و روش

و جامعه مورد بررسي دندانهای مولر  يصياز نوع تش  قيتحق

که در آنها پوسيدگي ثانویه ایجاد  بود دائمي کشيده شده اناان

با توجه به  حجم نمونه برای ای: مطالعه تش يصي بود. شده

بر روی دندان های  در مرحله بعد کهنمونه  44 مقاالت مشابه

 (8).دیایجاد گرد هیثانو يدگيتوسپ فرز روند پوس مورد مطالعه 

 درای: تحقيق شامل موارد زیر بود. ازيمورد ن لیوسا

ساخت   (Ritter)يداخل دهان تاليجید يوگرافیگاه راددست -

 آمریكا

 Flatron LG –F 53 توريو مان وتريدستگاه کامپ کی -

700 B  ساخت کشور کره 

( و فرز 448/4) يو فرز الماس (NSK)ساخت ژاپ: :يتورب-

   5روند 

  شده اناان دهيکش يدندان مولر دائم- 

 آزمایشگاهي  ساب ترکش: برنامه -

دندان مولر  44 یو بر روآزمایشگاهي   به صورت قيقتح :یا

. دندانها در محلول رفتیانجام پذ يدگيبدون پوس يدائم

با  II حفره کالس 84. تعداد دیگرد ینگهدار درصد 54 :يفرمال

و با آمالگام  جادیدندانها ا اتالیو د الیابعاد استاندارد در مز

در  يپوت سپشده و تو یشد. سپس دندانها شماره گذار ميترم

از  هياول تاليجید یرهای. تصودیثابت گرد "XCP "نگهدار لميف

و در حافظه دستگاه  هيته هيثان 1/4هر دندان با زمان تابش اشعه

عدم  ایاز نظر وجود  5شماره  يشد و درفرم اطالعات  رهيذخ

 يدگي. در مرحله بعد پوسدیثبت گرد هیثانو يدگيوجود پوس

طبق روش متر  يليم 5 عمقه ب 5توسپ فرز روند  هیثانو

  ميو توسپ موم ترمز ترم جادیا والينجيج وارهیدر داستاندارد 

 تاليجید ریتصو هياز دندانها مطابق زمان تابش اول (8،59).شد

  .شد رهيدر حافظه دستگاه ذخ ریگرفته و تصاو

از هم  دیکه با ریدو تصو ر،یتصاو يکردن تمام رهياز ذخ بعد

 ریو تصو هیثانو يدگيدندان بدون پوس ریوداده شوند )تص قیتفر

 گریكدیشده توسپ فرز( در کنار  جادیا عهیهمان دندان با ضا

ساب ساب ترکش: با استفاده از برنامه دیجيتال ترار گرفت و 

 5و  یولوژیمت صص راد 1. سپس رفتیانجام پذ ترکش:
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عدم وجود  ایاز وجود  ياطالع چيکه ه يميمت صص ترم

 ایوجود  صيرا از جهت تش  رینداشتند تصاو هیثانو يدگيپوس

 یکردند. فاصله  يابیشده ارز جادیا هیثانو يدگيعدم وجود پوس

جهت تایيد  متر بود. يسانت 14 توريمشاهده کننده ها از مان

و فردی سه مشاهده گر ميزان ضری   تكرارپذیری بي: فردی

عدم حضور  ایحضور  توافق بررسي و برابر صددرصد اعالم شد.

ثبت  1شماره  يشده در فرم اطالعات جادیا هیثانو يدگيپوس

 شاخصSPSS(54با استفاده از نرم افزار ) تی. در نهادیگرد

( و ارزش PVVمثبت) یشامل ارزش اخبار صيتش  های

و دتت محاسبه و با  يگگیت، وي( حااسNPV) يمنف یاخبار

 .دیگرد اهیمقا Chi-squareاستفاده از آزمون 
 

 :ها افتهی

سالم انجام گرفت. تعداد  يدندان مولر دائم44 یبر رو قيقتح 

و با  جادیدندانها ا اتالیو د الیدر مزدو  حفره کالس 84

ساب  تاليجید يوگرافیدتت راد يشد. با بررس ميآمالگام ترم

نمونه ها،  یبر رو هیثانو های يدگيپوس صيترکش: در تش 

تكرار  ديجهت تائ قيتحق :یا در ،دیحاصل گرد ریز جینتا

و  يبررس :يتوسپ مت صص رتصاوی ها، داده یفرد یریپذ

 .توافق صد در صد حاصل شد  یضر

در  DSRدتت  يحاصل از بررس یها افتهیتوجه به  با

که در  يدندان دائم الیدر مز هیثانو یهايدگيپوس صيتش 

از  درصد 3/49مطرح نمود که  توان يم ،آمده است 5جدول 

 صيآنها را سالم تش  درصد 9/14و  دهپوسي را هاکل دندان

آنها واتعاً  درصد 41 کهاست  يموضوع در حال :یداده است، ا

 هيناحدر  سالم بودند.  هيبق درصد 11و  يدگيپوس یدارا

، درصد 13/33 يگگی، ودرصد 4/43 تيحااس زانيم ال،یمز

 يمنف ی، ارزش اخباردرصد41/35مثبت  یارزش اخبار

 است. دهیبه گردمحاس درصد 39و دتت  درصد 48/31

 

 

 

 

 

 

 

در تشخیص پوسیدگی های ثانویه در  DSRبررسی دقت  - 1جدول 

   مزیال دندان های دائمی
 

 تش يص واتعي           

   DSRتش يص 

 جمع  منفي   مثبت  

 (3/49) 91 (1/51) 54 (9/95) 11 مثبت  

 (9/14) 41 (1/41) 94 (3/59) 55 منفي  

 84 (11) 44 (41) 94 جمع 
 

 صيدر تش  DSR دقت یحاصل از بررس یها تهافی

آمده  1در جدول  يدندان دائم اتالیدر د هیثانو یهايدگيپوس

و  دهپوسي را ها از کل دنداندرصد  14، است و نشان مي دهد

موضوع در  :یداده است. ا صيآنها را سالم تش  درصد 14

 11و  يدگيپوس یدرصد آنها واتعاً دارا 41است که  يحال

 زانيم اتال،ید هي. در مورد ناحودندسالم ب هيبق درصد

 ی، ارزش اخباردرصد 41/33 يگگی، ودرصد 84 تيحااس

 81و دتت   درصد 83 يمنف ی، ارزش اخباردرصد 33مثبت 

 .دیمحاسبه گرد درصد

 

در تشخیص پوسیدگی های ثانویه در  DSRبررسی دقت  -2جدول 

 دیستال دندان های دائمی  

  تش يص واتعي          

   DSRتش يص 

 جمع  منفي   مثبت

 (14) 44 (9/55) 3 (3/98) 95 مثبت  

 (14) 44 (3/49) 91 (9/4) 1 منفي  

 84 (11) 44 (41) 94 جمع 
 

به DSRهای صيبر حا  تش  يمورد بررس های دندان عیتوز

و به  (FP+FN)حيو ناصح(TP+TN)حيدو صورت صح

رائه شده  ا 9که در جدول  الیو مز اتالید ایهيناح کيتفك

 یخطا زانيم درصد 1/14 الیمز هيکه در ناحنشان مي دهد 

  شتريب درصد 4/53 اتالید هينابت به ناح DSRصيتش 

 یاختالت از لحاظ آمار :یا ها آزمون نابت قباشد. بر طب يم

 (P<445/4) معنادار است.

های توزیع دندانهای مورد بررسی بر حسب تشخیص -3جدول 

 DSRكیک ناحیه پوسیدگی با روش صحیح و ناصحیح به تف

 

 اتعيوتش يص                 

 DSRتش يص 
TP+TN FP+FN جمع 

 ناحيه دیاتال 

 ناحيه مزیال 

44 (4/81) 

13(8/39) 

54(4/53) 

15(1/14) 

84 (544) 

84 (544) 
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 :بحث

جهت حذت مشكالت  تاليجید يوگرافیامروزه استفاده از راد

امر  :يبوده و هم شیبه  افزا رو لميبا ف يوگرافیاز راد يناش

مربوط  یم تلف و به خصو  نرم افزارها های تامت ختشنا

جهت  عترسری و تر مطمئ: يتا راه دنمای يم یرا الزم و ضرور

 د.یبدست آ يدندان های يدگيپوس صيتش 

 يرکم اتيرررتغي صرش يرت نایياتو DSR روش دبررارررک 

دو  تهيه از پسروش  ی:. در اهددمي اررم هربرا  فياوگرریدرراد

 نهاآ تجزئيا مقایاه سپسو  ربيمااز  اردستاندا یجيتاليد تصویر

 یشهارو یگرد که تياتغيير صررم ت به انتو مي هم با

 وزهررم. ادبر پي ،نميباشند  ارنهدادن آ ننشا به درتا فيایوگرراد

  يرسربر نيزو پي گيری درمان ها  در DSR از روش اًرغالب

 تشكيل ایجز. اميگيرند هرربه تایعارضدر  لرحاص اتررتغيي

 ش:ررکاتر باررس لاریجيتد فياوگرریراد سياتم یکدر  ههندد

 شتری:رربيو تررسا وليررمعم لارریجيتد فياوگررریراد دررمانن

از  دهفارررستو ا صویرررت دو رفت:ررگدر  وتاررتف

  در روش هررک ترسا ررویرصرت اریفزا مررن اتمتحليلررسي

DSR (59).دميگير ارررت داریبر هبهر ردورم 

 يوگرافیراد دیاست که با :یروش ا :یا یتهایجمله محدود از

 گرید اتياز نظر محل وخصوص نايع شوديکه گرفته م یثانو

کرد که  قیرا از هم تفر لميف 1باشد تا بتوان  هياول لميمشابه ف

 د.باش يم یشتريدتت ب ازمنديمائله ن :یا

روش  :ریاز ا هرک راناررهمكو  Carralho  تاررتحقيق

 یشهر نمادر متعات  نياست وا  یاررميمهرت يرسربر ترجه

 اتررتغيي شاهد و ندا دهکر دهتفارسا لپيكاآ ناحيهدر انندد

 نددبو نمااز در سرپروز  44يرط وجهيرت لرتاب

 DSRدرروش هرک دورنم رهارشا االهری:مابهانميتو

و  نيوررساليزامينر تررجهدر اترررتغيي وچكتری:ررک

 انت ورسا یاو  اننداز د عما ناجي هردر نسيواليزامينردارری

 (54).مي باشد سيربرو  یترو  لرتاب

ساب  دیجيتال يوگرافیشد تا دتت راد يسع قيتحق :یا در

شود. مشاهده  دهيسنج هیثانو يدگيپوس صيدر تش   ترکش:

 استاندارد طالیي به عنوان هیثانو يدگيبدون پوس ميحفره با ترم

درخصو   قيتحق :یحاصل از ا های يدر نظر گرفته شد. بررس

 يدگيپوس صيدر تش  ای: روش نشان داد که دتت  يابیارز

 هيو در ناح درصد 4/43 الیمز هيدر ناح تيحااس زانيم

ارزش  زاني. مباشديم درصد 84 تيحااس زانيم اتالید

ارزش  زانيو م درصد 41/35 الیمز هيمثبت در ناح یاخبار

به دست آمده است  درصد 33 اتالید هيمثبت در ناح یاخبار

 صيدر تش  :ساب ترکش تاليجیمعناست که د :یو به ا

دارد. با  یيباال يصيتدرت تش  هیثانو يدگيپوس یسطوح دارا

که در  يمنف یارزش اخبار یتوجه به اعداد به دست آمده 

 درصد  83 اتالید هيو  در ناح درصد 48/31 الیمز هيناح

سطوح  صيروش در تش  :یکه امش ص مي شود ه حاصل شد

سطوح  صياز تش  يدارد که البته کم یيسالم هم تدرت باال

  يباالتر است. دتت محاسبه در هر کدام به ترت دهيسپو

در داد که نشان  يبررس. حاصل شد درصد 81و  درصد 39

 DSRصيتش  یخطا زاني( مدرصد 1/14) الیمز هيناح

. آزمون باشد يم شتريب(  درصد 4/53) اتالید هينابت به ناح

. معنادار است یاختالت از لحاظ آمار :یا دادنشان  هانابت

(445/4>P) 

 يدگيپوس صيو همكاران جهت تش  wenzel 1444سال  در

ساب ترکش: به همراه استانوس دیجيتال  يوگرافیاکلوزال از راد

 به عنوان کیاتولوژيه ياستفاده کردند و بررس دیفلورا

گرفتند که  جهيدر نظر گرفته شد آنها نتدارد طالیي استان

 صيتش  یبرا یباالتر تيساب ترکش: حااسدیجيتال  ریتصاو

 يمعمول های يوگرافینابت به راد يعاج وزالاکل یهايدگيپوس

اختالت  :یاما ا ابدی يمثبت کاذب کاهش م های دارد و جواب

اختالت  حاضر قياما در تحق (51)معنادار نبود.  یاز نظر آمار

 د داشت.وجو یمعنادار

در دانشگاه اصفهان به منظور که و همكارانش  یغفار قيتحق در

ساب ترکش: در  تاليجید يوگرافیدتت راد زانيم يبررس

انجام شد، مش ص  شهیر يساختگ يخارج ليتحل صيتش 

کوچک  عاتیضا صيدر تش  يوگرافینوع راد :یکه اگردید، 

 يتيحااس یدارا الياسو ف مالیسطوح پروگز یرو يليتحل

اختالت از لحاظ  :یاست و ا ميماتق تاليجیاز روش د ترباال
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 یبزرگ دارا عاتیدر مورد ضا يمعنادار است. ول یآمار

مشاهده  یمعنادار یمشابه هاتند و اختالت آمار تيحااس

 عاتیضا صيدر تش  تيحااس زانيدر مطالعه حاضر م (54)نشد.

 ر بود.معنادا یاز لحاظ آماراختالت  :یبه نابت باال بود و ا

 يبه منظور بررس يقيورشوساز و همكاران تحق 1444سال  در

دندان در دانشگاه  زهينراليدم عاتیضا صيدر تش  DSR دتت

روش در  :یگرفتند که ا جهيانجام دادند و نت يبهشت ديشه

برخوردار است در  یدتت باالتر زانياز م هياول عاتیضا صيتش 

روش  :یا وسپمت مالیپروگز های يدگيسدر مورد پو كهيحال

 در مطالعه (53)دارد. ميماتق تاليجید يوگرافیمشابه با راد يدتت

 صيدر تش  یيساب ترکش: دتت باال تاليجدی حاضر

 در ای: زمينه  یمعنادار یداشت و اختالت آمار هیثانو يدگيپوس

مطالعه پيماني و همكاران در رابطه با کاربرد   .مشاهده شد

جيتال ساب ترکش: در تش يص عمق های م تلف روش دی

پوسيدگي دندان نشان داد که ای: روش، روش اختصاصي در 

تش يص پوسيدگي های کالس سه است و با افزایش عمق 

 قيدر تحق يبه طور کل (58)پوسيدگي تدرت آن افزایش مي یابد.

 يدگيپوس صيدر تش  يوگرافیراد تيحااس زانيحاضر م

معنا است که دتت  :یآن بوده و به ا يگگیکمتر از و هیثانو

 های دندان صيساب ترکش: در تش  تاليجید يوگرافیراد

 زانيم :یاست که البته ا دهيپوس های سالم باالتر از دندان

مثبت(  ينيب شي)ارزش پ PPV زاني. ماتيمتفاوت ن يليخ

ساب  تاليجید يوگرافیکه اگر راد دهد يبه دست آمده نشان م

 یرا مثبت اعالم کند احتمال باالتر يدگيپوس صيترکش: تش 

وجود خواهد داشت. در  يكينيبه روش کل يدگيکشف پوس یبرا

که  دهد ي( نشان ميمنف ی)ارزش اخبار NPV زانيضم: م

دندان را  کیبودن  سالم تواند يم یيبه تنها يوگرافیراد :یا

 81 هیثانو يدگيپوس صيدتت در تش  :يانگيکند. م :ييتع

مائله است که  در حدود  :یآمد که نشان گر ابه دست  درصد

 يوگرافیبا استفاده از راد هیثانو يدگيپوس صيتش  درصد 81

و  یولوژیب ش راد :يساب ترکش: توسپ مت صص تاليجید

 بوده است. حيصح يميترم

 
 نتیجه گیری:

 Digitalبررره نظرررر مررري رسرررد اسرررتفاده از رادیررروگرافي 

subtraction  انویه به خصرو   در تش يص پوسيدگي های ث

 در سطح دیاتال دندان مفيد است.
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