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Abstract
Background and Aim: One of the problems in dentistry is the diagnosis of secondary caries under Class
II restorations filled with flow composite. The aim of this study was to evaluate and compare the analog
and digital biting radiographic power of secondary caries under composite restorations in Class II
cavities with flowable composite base.
Materials and methods: The present study is an experimental-laboratory method and in terms of
practical purpose, the statistical population of the study includes 32 highly extracted human premolars,
of which 64 healthy proximal levels were selected as a sample and divided into 4 equal groups, each
group containing 16 proximal levels: Control, case 1, case 2, case 3 are divided and sampling method
was based on purpose. The studied surfaces were prepared for Class II restoration and repaired with
flowable composite base. Artificial caries was created by PH cycling method with cariogenic solutions.
The teeth were then mounted on the putty blocks in pairs and radiographs were taken. The images were
randomly and blindly provided to the observer (a maxillofacial radiologist and a reconstructive
specialist) and examined, and the presence or absence of caries in the information forms was determined
as (yes-no-unclear). After performing the above studies and observations, the images were calculated
into two groups, ppv and npv, and with the test, the ratios were judged and compared using the option of
pair sensitivity power analysis of PASS18 software.
Results: The results of this study showed that digital radiographs had 10 analog samples or15.6%
radiographs in 12 samples or18.7% incorrect diagnosis(F.P+F.N) and the ratio test showed that this
difference in these two radiographic methods was not statistically significant.(P<0.9)
Conclusion: In the diagnosis of secondary caries, composite restorations in Class II cavities with
flowable composite digital and conventional radiographic bases have the same power.
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پرستو صفانيا و همكاران

خالصه:
سابقه و هدف :یكی از مشكالتی که در دندانپزشكی مطرح است ،تشخيص پوسيدگی های ثانویه زیر ترميم های کالس  IIپرشده با
کامپوزیت فلو میباشد .مطالعه حاضر با هدف بررسی قدرت رادیوگرافی(conventionalبایت وینگ) در تشخيص پوسيدگی ثانویه زیر
ترميمهای کامپوزیتی در حفرات کالس  IIبا بيس کامپوزیت  flowableانجام گرفت.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر به روش تجربی-آزمایشگاهی و از نظر هدف کاربردی که جامعه آماری مطالعه شامل  22دندان
کشيده شدهی پرموالر فک باال انسان ،که از این تعداد  34سطح پروگزیمال سالم به عنوان نمونه انتخاب و به  4گروه مساوی که
هرگروه دربرگيرنده  53سطح پروگزیمال است،شامل:شاهد،مورد،5مورد ،2مورد 2تقسيم شدند و روش نمونه گيری مبتنی بر هدف بود.
سطوح مورد مطالعه جهت ترميم کالس IIآمادهسازی و با بيس کامپوزیت flowableترميم شدند .پوسيدگیهای مصنوعی به روش
 PH cyclingبه وسيلهی محلولهای کاریوژنيک( )cariogenic solutionایجاد شد .سپس دندان در بلوكهای پوتی به صورت دوبه-
دو ،مانت شدند و رادیوگرافیهایی تهيه شد .تصاویر به صورت  randomو blindدر اختيار مشاهدهگر (یک رادیولوژیست فک وصورت
و یک متخصص ترميمی) قرار داده و بررسی شد و وجود یا عدم وجود پوسيدگی در فرمهای اطالعاتی به صورت(دارد-ندارد-نامشخص)
تعيين شد .پس از انجام بررسی ها و مشاهدات فوق ،تصاویر به دو گروه ppv ،و npvمحاسبه گردیده و با آزمون ،نسبت ها مورد
قضراوت قررار گرفتند و با اسررتفاده از گرزینهی  pair sensitivity power analysisنرم افزار  PASS18مقایسه گردید.
یافته ها :نتایج در این تحقيق نشان داد که رادیوگرافی دیجيتال تعداد 58نمونه یا  ٪52/3و رادیوگرافی آنالوگ در 52نمونه یا ٪50/4
تشخيص ناصحيح ( )F.P+F.Nداشتهاند و آزمون نسبتها نشان داد که این اختالف در این دو روش رادیوگرافی به لحاظ آماری
معنیدار نبود)P>8/5( .
نتیجه گیری :درتشخيص پوسيدگی ثانویه زیر ترميمهای کامپوزیتی در حفرات کالس  IIبا بيس کامپوزیت flowableرادیوگرافی
دیجيتال و Conventionalدارای قدرت مشابه میباشند.
کلید واژه ها ، conventional bitewing :پوسيدگی ثانویه ،کامپوزیت flowable

وضعيت مفروض ،سالمت است یا خطری می تواند شكستهای

مقدمه:

()2

یكی از مشكالتی که در دندانپزشكی مطرح است ،تشخيص

بعدی شود.

پوسيدگی های ثانویه زیر ترميم های کالس  IIپرشده با

عكس های رادیوگرافی نقش بسيار مهمی در تشخيص  ،برنامه

کامپوزیت فلو می باشد .پوسيدگی ثانویه پدیدهای است که

ریزی درمان و پيگيری اختالالت دهان و فک و صورت دارند

بالفاصله در مجاور ترميم و به دنبال ریزنشت یا عدم گسترش

برای اهداف تشخيصی ،رادیوگرافی مبتنی بر فيلم معمولی از

کافی ترميم یا برداشت ناکافی پوسيدگی اوليه حاصل میشود

چند دهه قبل به طور منظم در دندانپزشكی 0موارد بالينی
()4

( .)5حدود  42درصد فعاليت های دندانپزشكی شامل جایگزینی

استفاده می شود.

ترميم به علل مختلف میباشد ،که از این بين دندانپزشكان

دستگاه اشعه ایكس است که اشعه ایكس و گيرنده تصویری

علت اصلی این جایگزینی را در اکثر موارد ،پوسيدگی ثانویه

مانند فيلم اشعه ایكس توليد می کند.عوامل موثر بر کيفيت

امروزه روشهای تشخيصی پوسيدگی ثانویه

تصویر  ،اندازه تصویر و تغيير شكل است که حداقل برای

شامل بررسی بالينی در یک محيط خشک و تميز ،با نور کافی و

مشاهده اندازه و شكل دقيق جسم است .دقت در رادیولوژی

عنوان میکنند.

()2

رادیولوژی دندانپزشكی متداول شامل

()2

مشاهده چشمی ،حس المسه از طریق سوند دندانپزشكی،

دندان تحت تأثير تكنيک استفاده شده و زاویه قرار دارد.

استفاده از ، caries detectorنخ دندان ،تشخيص

رادیوگرافی معمولی عموما در موارد بالينی استفاده می شود.

رادیوگرافیها و دانش احتماالت میباشد تا مشخص شود

جزئيات را با وضوح کنتراست باال نمایش می دهد ولی
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رادیوگرافی دیجيتال امكان نمایش فوری تصاویر  ،بهبود تصویر

رادیوگرافی بایت وینگ انجام شده است .اطالعات با استفاده از

و ذخيره تصویر را فراهم می کند با این حال رادیوگرافی

چک ليست شامل جنس ،سن  ،سن ترميم ها (بيماران گزارش

دیجيتال به تجهيزاتی مانند رایانه و گيرنده های خاص نياز دارد

شده) جمع آوری شدند و ارزیابی رادیوگرافی ها شامل نوع

رادیوگرافیها،

ترميم ها ،تعداد دندان ها ،وجود پوسيدگی های راجعه بود.

روشهای مناسب و غيرتهاجمی جهت تشخيص پوسيدگیهایی

معاینه رادیوگرافی توسط دانشجوی سال آخر دندانپزشكی

است که از نظر بالينی آشكار نمیباشد و این امر موجب میشود

انجام شد )58(.در مطالعهی دیگری که توسط  Uprichardو

که جایگزینی ترميمهای مشكوك به پوسيدگی تا زمان ایجاد

همكارانش در دانشكده دندانپزشكی،کالج جورجيا درایالت

شواهدی در رادیوگرافی به تعویق افتد )4(.البته در ميزان دقت و

متحده درسال 2888به منظور مقایسه ی تشخيص پوسيدگی

صحت تشخيص ،توسط رادیوگرافیها نيز تناقضاتی نيزمطرح

سطوح پروگزیمال دندانهای شيری توسط روش های

است .

رادیوگرافی معمولی و دیجيتال داخل دهانی صورت گرفت52 ،

 Ghounchehوهمكاران در تحقيق خود با عنوان "مقایسهی

کوآدرانت از دندان های خارج شده از فكين ،از کانين شيری تا

آزمایشگاهی دقت تشخيصی  DIAGNODENTو رادیوگرافی

اولين مولر دائمی که معادل  248سطح پروگزیمال بود انتخاب

دیجيتال برای تشخيص پوسيدگی پروگزیمال ثانویه درمجاورت

شد و با استفاده از سيستم دیجيتال  Schickو نيز فيلم های

ترميم کامپوزیت"  38دندان مولر به را به طور تصادفی انتخاب

معمولی با سرعت  Dو  Eرادیوگرافی شدند .پنج متخصص

کردند که از این بين 28دندان دارای پوسيدگی و 28دندان

دندانپزشكی کودکان این تصاویر را بررسی نموده و با سيستم

سالم و بدون پوسيدگی بودند وتوسط  DIAGNODENTو

رتبه بندی  2درجه ای آن را مشخص نمودند .دندانها سپس

رادیوگرافی دیجيتال مورد بررسی قرار گرفته وتوسط 4

برش داده شد و در زیر ميكروسكوپ بررسی شدند که با عنوان

کارشناس ارزیابی شدند.نتایج نشان داد که هيچ اختالف

 Gold standard studyبوده است .نتایج نشان داد که

معناداری بين دو روش رادیوگرافی وجود ندارد Kasraei )0(.و

استفاده از فيلم های Dو Eنتایج دقيقتری نسبت به سيستم

همكاران در تحقيق خود با عنوان "مقایسه  CBCTو

های دیجيتال داخل دهانی داشته اند .نهایتاً دراین بررسی

رادیوگرافی داخل دهانی در تشخيص پوسيدگی راجعه در

سنسور دیجيتال برای تشخيص پوسيدگی پروگزیمال دندان

مجاورت ترميمهای کامپوزیتی" 42دندان مولر کشيده شده را

شيری دقت فيلم معمولی را نداشته است ولی وقتی تجربه ی

مورد بررسی قرار دادند و رادیوگرافی Conventionalو

مشاهده کنندگان در کاربرد تصاویر دیجيتال باال رفت دقت

بررسی قدرت رادیوگرافی ( conventionalبایت وینگ) در تشخيص پوسيدگی ثانویه زیر ترميمهای کامپوزیتی

که ممكن است هميشه در دسترس نباشد.

()3

()55

دیجيتال با استفاده از صفحات  PSPو دوتصویر CBCT

آنان نيز به طور معنی داری افزایش یافته است.

ازتمامی نمونه ها تهيه شد و وجود یا عدم وجود پوسيدگی در

تاکنون تحقيقات زیادی در مورد مقایسه ی روش ها و دستگاه

دیواره حفرات درتصاویر ارزیابی شد .نتایج بدست آمده نشان

های مختلف رادیوگرافی برای تشخيص پوسيدگی سطوح

داد که دقت تشخيصی  CBCTبه طور معناداری بيشتر از رادیو

پروگزیمال صورت گرفته است .اما بررسی قدرت دستگاه

گرافی دیجيتال و  Conventionalاست( Haghani .)5و

رادیوگرافیconventional

همكارانش مطالرعهای با هدف ارزیررابی پوسريدگی های مكرر

پوسريدگی ثانویه در حفرات کالس  IIکامپوزیت فلو انجام

در آمالگام ،ترميم های مبتنی بر رزین و تاج در عكس های

نشده است .با توجه به این تناقضات و کاستی های موجود در

رادیوگرافی در بيماران بستری در مراکز رادیولوژی دندانپزشكی

تحقيقات قبلی و در مورد قابليت این دستگاه در تشخيص

کرمان ،انجام دادند .این مطالعه مقطعی بر روی 2888

پوسيدگی های کالس  IIبر آن شدیم تا با جمع آوری تعدادی
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(بایت وینگ)

در تشخيص

بررسی قدرت رادیوگرافی ( conventionalبایت وینگ) در تشخيص پوسيدگی ثانویه زیر ترميمهای کامپوزیتی

دندان و شبيه سازی پوسيدگی های ثانویه با فرز و

Ph

 cyclingو تهيهی رادیوگرافی بایت وینگ ،به بررسی این روش
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گروه مورد :2با کامپوزیت خلفی پر شد  +ایجاد پوسيدگی
توسط PH cycling

در تشخيص پوسيدگی های مذکور بپردازیم تا بر این اساس
بتوان در صورت امكان روش بهتری جهت تشخيص پوسيدگی
ثانویه ی سطوح پروگزیمال معرفی کرد و با به کار گيری آن از
مشكل ضعف تشخيص پوسيدگی های پروگزیمال و عواقب و
مشكالت انسانی و اقتصادی مربوط به آن کاسته شود.

()52

شکل -0دندان های پرشده

مواد و روشها:
مطالعه حاضر به صورت تجربی-آزمایشگاهی انجام گرفت.
جامعه آماری این مطالعه شامل ،دندان های کشيده شدهی پره
موالر فک باال انسان بود که فاقد ترك ،پوسيدگی بالينی،
شكستگی و حفره ی ترميم بودند .نمونه مورد اسرتفاده در
ایرن ترحقيق  34سطح پروگزیمالی سالرم در دنردان پرمروالر
برراال بود .تعداد نمونه که براساس مطالعه اوليه و مطالعات
مشابه بدست آمد.

()5

روش نمونه گيری در این تحقيق مبتنی

بر هدف بود .با استفاده از فرز tizkavan, tehran (880
 )iranدر سطوح مورد مطالعه باکس هایی ایجاد شد به این
صورت که باکس مذکور  2ميلی متر عرض در سطح اکلوزال و
 2ميلی متر عمق ژنژیوالی که  5ميلی متر ان زیر  CEJبوده و
سطوح مورد مطالعه جهت ترميم کالس  2با بيس کامپوزیت
 flowableایجاد شده به  4گروه مساوی تقسيم شد:
گروه شاهد :توسط کامپوزیت خلفی()Tokoyama,Japan
پر شد.
گروه مورد  :5کف بندی یک الیه نازك در دیواره ژنژیوالی به
ضخامت حدوداً 288ميكرومتر توسط کامپوزیت فلو opacity

سپس تمامی سطوح دندانی به جز سطح ژنژیوالی به وسيله ی
الك ناخن پوشريده شده و بعد از آن ایرجاد پوسيدگی به روش
 Ph cyclingبه وسيله ی محلول های کاریوژنيک
( )cariogenic solutionصورت گرفت .محلول کاریوژنيک از
دو محلول دمينراليزه کننده و محلول رمينراليزه کننده ،تشكيل
شده بود .محلول دمينراليزه کننده شامل 2/2ميلی مول
 2/2 ،CaCl2ميلی مول  KH2PO4و  8/82مول acetic

 acidاست که  Phآن با استفاده از  5مول  KOHدر حد 4/4
تنظيم شد .محلول رمينراليزه کننده شامل  5/2ميلی مول
 8/5 ،CaCl2ميلی مول  NaH2PO4و 8/52مول  KClبرای
تنظيم  Phدر محدوده ی 8/4است .در ایجادپوسيدگی توسط
 ph cyclingبه کمک محلول کاریوژنيک (دندان های مورد
مطالعه به مدت 50ساعت در روز در محلول دمينراليزه کننده و
 3ساعت در محلول رمينراليزه کننده در دمای  24درجه به
مدت  2هفته قرار گرفت) .با توجه به مطالعات گذشته استفاده
از  Ph cyclingباعث ایجاد پوسيدگی هایی به عمق 288
ميكرومتر در دنتين می شود.

 )Universal( 20و مابقی آن با کامپوزیت خلفی پر شد.
گروه مورد :2کف بندی یک الیه نازك در دیواره ژنژیوالی به
ضخامت حدوداً  288ميكرو متر توسط کامپوزیت فلو opacity
 )Universal( 40و مابقی آن با کامپوزیت خلفی پر شد.

مجله تحقيق در علوم دندانپزشكی/دوره هجدهم /شماره سوم /پایيز

/5488پياپی 35

()52

540

بررسی قدرت رادیوگرافی ( conventionalبایت وینگ) در تشخيص پوسيدگی ثانویه زیر ترميمهای کامپوزیتی

دندان دارای پوسيدگی است ،آن دندان با احتمال  ٪3502واقعا
دارای پوسيدگی است ( ) PPV= %/35/2و اگر این رادیوگرافی
اعالم نماید که دندان فاقد پوسيدگی است و یا پوسيده نيست با
احتمال  ،٪588دندان پوسيدگی ندارد(.)NPV=%588
جدول -0توزیع دندانها برحسب روش تشخیص پوسیدگي
رادیوگرافي دیجیتال و تشخیص واقعي
پوسيدگی واقعی

شکل -0پوشاندن تمامي سطوح دندان ها بجز

ندارد

دارد

جمع

ندارد

53

58

23

 skydentاستفاده شد .رادیوگرافی به روش موازی از دندانهایی

دارد

8

20

20

که در بلوك های پوتی به صورت دو به دو و به نحوی مانت

جمع

53

40

34

سطح ژینژیوالي با الک ناخن

تشخيص پوسيدگی در
روش رادیوگرافی دیجيتال

در این مطالعه از رادیوگرافی  conventionalاز برند

شده،که  2ميلی متر از لبه ی حفره فاصله داشته باشند ،تهيه
()55

در این تحقيق ،تصاویر توسط یک رادیولوژیست فک

توزیع نمونه ها برحسب تشخيص پوسيدگی در رادیوگرافی

و صورت و یک متخصص ترميمی ارزیابی شد و وجود یا عدم

آنالوگ و پوسيدگی واقعی درجدول  2ارائه گردید ونشان می

وجود پوسيدگی راجعه توسط دو مشاهده گر مورد بررسی قرار

دهد که ،اگر این نوع رادیوگرافی اعالم نماید که دندان دارای

گرفت .تصاویر به دست آمده به صورت  Randomو  Blindدر

پوسيدگی است ،با احرتمال  ،٪32/0آن دنردان واقعا دارای

اختيار مشاهده گر ها قرار داده شد و وجود یا عدم وجود

پوسرريدگی است( )PPV=32/0%و اگر این نوع رادیوگرافی

پوسيدگی ثانویه در فرم های اطالعاتی به صورت (دارد-ندارد-نا

اعالم نماید که دندان فاقد پوسيدگی است ،با احتمال٪52

مشخص) تعيين شد .پس از انجام بررسی ها و مشاهدات فوق،

دندان فاقد پوسيدگی است(.)NPV=%52

گردید.

جدول  -0توزیع نمونه ها برحسب تشخیص پوسیدگي بوسیله

تصاویر به دو گروه ppv ،و npvمحاسبه گردیده و با آزمون،

رادیوگرافي آنالوگ وتشخیص واقعي

نسبت ها مورد قضراوت قررار گرفتند و با اسررتفاده از گرزینهی

پوسيدگی واقعی

 pair sensitivity power analysisنرم افزار PASS18

مقایسه گردید.

ندارد

دارد

جمع

تشخيص پوسيدگی در
روش رادیوگرافی آنالوگ

یافته ها:
تحقيق بر روی  22دندان پرمولر که به صورت دو به دو مانت
شده بود که 53دندان کامالً سالم وتعداد  53دندان دارای

ندارد

54

58

24

دارد

2

20

48

جمع

53

40

34

پوسيدگی ثانویه دردوسطح مزیال ودیستال که جمعا  34نمونه

توزیع نمونه ها برحسب تشخيص صحيح( ( T.P+T.Nو

بود ،انجام گرفت .توزیع نمونه ها برحسب تشخيص پوسيدگی

ناصحيح ( )F.P+F.Nارائه گردید و نشان می دهد که

در رادیوگرافی  conventionalدرجدول شماره  5ارائه گردید

رادیوگرافی دیجيتال تعداد  58نمونه یا  ٪52/3و رادیوگرافی

و نشان می دهد که اگر رادیوگرافی دیجيتال اعالم کند که

آنالوگ در 52نمونه یا  ٪50/4تشخيص نا صحيح داشته اند
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545

وآزمون نسبت ها نشان داد که این اختالف در این دو روش

تاثير منفی ظهور و ثبوت بر روی کيفيت رادیوگرافی های

رادیوگرافی به لحاظ آماری معنی دار نبود)P>8/5( .

معمولی و سختی مهيا نمودن شرایط ایده آل در تاریک خانه
ها و همچنين کاهش دوز دریافتی در رادیوگرافی های دیجيتال

جدول-3توزیع نمونه ها برحسب تشخیص صحیح ( ( T.P+T.Nو
ناصحیح ( )F.P+F.Nبه تفکیك نوع رادیوگرافي
تشخيص

این تحقيق همچنين با تحقيقات

صحيح
()T.P+T.N

ناصحيح
()F.P+F.N

دیجيتال

24

)5203(58

34

آنالوگ

22

)5004(52

34

روش رادیوگرافی

و داخل دهانی می توان بيان کرد.

جمع

Virajsilpوهمكاران،

MohagheghiوهمكارانHaghani ،وهمكاران و
وهمكاران همچنين

Baltacioglu

Kasraeiو همكاران نا همسو می

باشد( .)5،58،54،53،52از دالیل آن می توان ميزان قدرت و صحت
تشخيص پوسيدگی ثانویه را مطرح نمود که شامل وجود کف

بحث

بندی رادیولوسنت که نمای رادیوگرافيک آن شباهت با

در مطالعه حاضر به بررسی قدرت رادیوگرافیconventional

پوسيدگی ثانویه دارند و ترميم های رادیواپک که اغلب باعث

(بایت وینگ) در تشخيص پوسيدگی ثانویه زیر ترميمهای

مخفی شدن ضایعات رادیولوسنت داخل عاج می شوند  ،ضمن

کامپوزیتی در حفرات کالس  IIبا بيس کامپوزیت flowable

اینكه در این تحقيق تمامی سطوح دندانی به جز سطح ژنژیوال

( )in vitroپرداخته شد؛ نتایج تحقيقات فوق با مطالعات

به وسيله الك ناخن پوشيده شده است در حالی که در

Taghiloo

تحقيقات نا همسو حفرات ایجاد شده جهت تشكيل پوسيدگی

از دالیل همسویی این

ثانویه توسط م وم قرمز رنگ پر شده بود ،همچنين ایجاد

تحقيق با تحقيقات انجام گرفته می توان موارد زیر را بيان کرد؛

پوسيدگی ثانویه به صورت مصنوعی صورت نگرفته بلكه برای

استفاده از دو نوع کامپوزیت  flowableبا  opacityمتفاوت

تایيد پوسيدگی از هيستولوژی کمک گرفته شده است.

در حالی که در همه ی تحقيقات قبلی حداقل از دو نوع ماده

بطور خالصه مزیت های مطالعه صورت گرفته در بررسی قدرت

ترميمی استفاده شده است ،همچنين در این تحقيق ،تحليل

رادیوگرافی ( conventionalبایت وینگ) در تشخيص

تصاویر رادیوگرافی توسط دو گروه مشاهده گر دارای تجارب

پوسيدگی ثانویه زیر ترميم های کامپوزیتی در حفرات کالس

متفاوت به تعداد 2تا  2نفر از متخصصين رادیولوژی فک و

 IIبا بيس کامپوزیت  flowableمی توان به صورت زیر شرح

صورت و  2نفر از متخصصين ترميمی دانشكده دندانپزشكی

داد:

آزاد اسالمی تهران استفاده شده است که در تحقيقات مشابه و

-استفاده از دونوع کامپوزیت  flowableبا  opasityهای

همسو با این تحقيق ،محققين از همين تعداد گروه ها برای

متفاوت.

تحليل تصاویر رادیوگرافی استفاده نموده اند ،ضمنا در این

-تحليل تصاویر رادیوگرافی توسط دو مشاهده گر دارای تجارب

تحقيق روش ایجاد پوسيدگی ثانویه توسط محلول کاریوژنيک

متفاوت در زمينه بررسی تصاویر رادیوگرافی.

بوده که پوسيدگی ایجاد شده نزدیک به واقعيت و پوسيدگی

-روش ایجاد پوسيدگی ثانویه توسط محلول کاریوژنيک بوده که

حقيقی می باشد که در تحقيقات همسو با این تحقيق از این

نزدیک به واقعيت و پوسيدگی حقيقی می باشد.

MohtavipourوهمكارانGhoncheh ،وهمكاران،
وهمكاران همسو بوده است.

()52،0،54

روش پوسيدگی استفاده شده است .یكی از مهم ترین دالیل
مقایسه ی رادیوگرافی دیجيتال و آنالوگ در این تحقيق به علت
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-پوسيدگی محدود به مينا درDEJصرف نظر از روش

دارد ،نسبت به فردی که در طول عمر کاری خود ،بيشتر با

تصویربرداری استفاده شده،بادقت کمتری شناسایی می

فيلم های رادیو گرافی به تشخيص پرداخته است ،در امر

بررسی قدرت رادیوگرافی ( conventionalبایت وینگ) در تشخيص پوسيدگی ثانویه زیر ترميمهای کامپوزیتی

شوند

(.)50

تشخيص توسط تصاویر دیجيتال از قدرت بيشتری برخوردار

-کاهش اندك تراکم مربوط به پوسيدگی محدود به مينا ممكن

است .البته در ميزان دقت و صحت تشخيص ،توسط

است با هيچ یک از روش های رادیوگرافی قابل مشاهده

رادیوگرافیها نيز تناقضاتی مطرح است که به دالیل زیر

نباشند

(.)55

میتواند باشد ،وجود مواد کفبندی رادیولوسنت که نمای

و از دالیل تناقضات مطالعه ی صورت گرفته با سایر تحقيقات را

رادیوگرافی مشابه پوسيدگی ثانویه دارند ( .)5بروز Machband

می توان به صورت زیر بيان کرد:

 effectکه در طی آن کنتراست نواحی تيره و روشن باعث
(.)2

در مواردی نيز

-ميزان قدرت و صحت تشخيص پوسيدگی ثانویه توسط

احتمال تشخيص نادرست پوسيدگی میشود

رادیوگرافی ها ،تناقضاتی مطرح است که ازجمله دالیل آن،

ترميمهای رادیواپک اغلب باعث مخفی شدن ضایعات

وجود کف بندی رادیولوسنت که نمای رادیوگرافيک آن شباهت

رادیولوسنت داخل عاج میشوند و در واقع در رادیوگرافی به

با پوسيدگی ثانویه دارند.

علت اینكه تصاویرآمالگام بر روی بافت دندانی قرار می گيرد،
(.)4،2

-ترميم های رادیو اپک ،اغلب باعث مخفی شدن ضایعات

پوسيدگی ثانویه قابل مشاهده نيست

رادیولوسنت داخل عاج می شوند.

پيشنهاد می شود در تحقيقاتی دیگر ،بررسی قدرت رادیوگرافی

-حفرات ایجادشده جهت تشكيل پوسيدگی ثانویه توسط موم

( conventionalبایت وینگ) در تشخيص پوسيدگی ثانویه

قرمز رنگ پر شده اند.

زیر ترميمهای کامپوزیتی در حفرات کالس  IIبا بيس

-ایجاد پوسيدگی ثانویه به صورت مصنوعی صورت نگرفته ،بلكه

کامپوزیت  flowableبه صورت وایتال و در داخل دهان،

برای تایيد پوسيدگی از هيستولوژی کمک گرفته اند.

انجام گيرد و همچنين توجه به اینكه اغلب ضایعات اوليه

نتایج در این تحقيق نشان داد ،توزیع نمونه ها برحسب

پوسيدگی اگر تا به بيش از نصف ضخامت مينا نفوذ نكند

تشخيص صحيح ( ( T.P+T.Nو ناصحيح ( )F.P+F.Nارائه

درتصاویر رادیوگرافی قابل رویت نخواهند بود و پوسيدگی

گردید و نشان می دهد که رادیوگرافی دیجيتال تعداد 58

محدود به مينا در DEJصرف نظر از روش تصویربرداری

نرمونه یا  ٪ 52/3و رادیوگررافی آنالوگ در 52نمونه یا ٪50/4

استفاده شده ،با دقت کمتری شناسایی می شوند و ضمنا

ترشخيص ناصحيح داشته اند و آزمون نسبت ها نشان داد که

کاهش اندك تراکم مربوط به پوسيدگی محدود به مينا ممكن

این اختالف در این دو روش رادیوگرافی به لحاظ آماری معنی

است با هيچ یک از روش های رادیوگرافی قابل مشاهده نباشند

دار نبوده است.

ولی از نظر بافت شناسی قابل مشاهده اند ،پيشنهاد ميگردد

به طور کلی ارزیابی رادیوگرافی در امر تشخيص ،کار بسيار

درتحقيقات آتی عالوه بر بررسی رادیوگرافی،به صورت

مشكلی بوده و عوامل مختلفی تشخيص فرد مشاهده کننده را

هيستولوژیک هم مورد بررسی قرار گيرد.

تحت تاثير قرار می دهد ،ازجمله :سيستم تصویر برداری،

نتیجه گیری :درتشخيص پوسيدگی ثانویه زیر ترميمهای

مانيتور ،شرایط مشاهده ،دستكاری تصاویر ،نوع فيلم مورد

کامپوزیتی در حفرات کالس  IIبا بيس کامپوزیتflowable

استفاده ،جنس ،مدت زمان استفاده جهت تشخيص ،ضایعات،

رادیوگرافی دیجيتال و Conventionalدارای قدرت مشابه می-

عمق ضایعه ،تخصص دندانپزشک ،تجربه مشاهده گر .به نظر

باشند.

می رسد فردی که تجربه بيشتری در مشاهده تصاویر دیجيتال
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 (بایت وینگ) در تشخيص پوسيدگی ثانویه زیر ترميمهای کامپوزیتیconventional بررسی قدرت رادیوگرافی
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