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  ايرانهاي  لمللي انجمن اندودنتيستا شانزدهمين همايش بين
  1393مرداد ماه  22- 24

  يرانا  – صفهانا
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 P77  پوستر

  الگوريتم مختلف پردازش راديوگرافي ديجيتال بر  5بررسي اثر 
  دقت اندازه گيري طول فايل اندودانتيكس

  
  3مژده مهديزاده ، 2علي شكرانه، 1نسترن فرهادي

  
 دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهوازي، دانشكده دندانپزشكي، ژاستاديار، گروه راديولو -1
  خصوصي بخش، اندودنتيست - 2
  ي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهانژدانشيار، گروه راديولو - 3
 

هاي پري  هدف از مطالعه پيش رو ارزيابي دقت اندازه گيري طول فايل اندودنتيك در راديوگرافي: مقدمه و هدف
  .ابزار بهبود ديجيتال مختلف بود 5كاربرد  اپيكال ديجيتال بعد از

اندودنتيك درون  فايل. انتخاب شد ميليمتر داشتند، 20-24طول كانال دندان تك ريشه انساني كه  35: مواد و روشها
. به عنوان استاندارد طاليي تعيين شدطول فايل با خط كش ديجيتال اندازه گيري و  . كانال ريشه دندان قرار داده شد

و اسكنر مخصوص آن و يونيت راديوگرافي داخل  Digoraتصاوير پري اپيكال استاندارد به وسيله صفحات فسفري 
براي ايجاد تصاوير بهبود يافته، ابزارهاي كاهش نويز، شارپ كردن، . به عنوان تصاوير اوليه تهيه شد Prostyleدهاني 

دو راديولوژيست طول فايل را در تصاوير اوليه و . ست، بهبود لبه اي و بزرگنمايي استفاده گرديدوارون سازي كنترا
 مقايسه گرديد Bonferroniو  ANOVA اندازه ها به وسيله آزمون هاي آماري. بهبود يافته اندازه گيري نمودند

)05/0 = α.(  
 ندازه هاي بزرگتري را نسبت به استاندارد طاليي ارائهبهبود يافته اتصاوير  هم تصاوير ديجيتال اوليه و هم :نتايج

بين دقت اندازه گيري تصاوير اوليه و بهبود يافته با كاهش نويز و بزرگنمايي تفاوت آماري معني ). p>05/0(نمودند 
اوليه  تصاوير پايين تر از  شارپ شده، كنتراست معكوس و بهبود لبه اي يافتهدقت تصاوير ). p <05/0(داري يافت نشد

  ).p >05/0(بود 
اندودنتيك را در تصاوير پري  بزرگنمايي دقت اندازه گيري طول فايلابزارهاي ديجيتال كاهش نويز و  :نتيجه گيري

كاربرد ساير . استفاده شوندبسته به خواست مشاهده گر  مي توانند بنابراين. نداپيكال ديجيتال تحت تاثير قرار نداد
 .توصيه نمي شودي بهبود ديجيتال الگوريتم ها 
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