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

  يرانا  – صفهانا
  

 

90 

 P25  پوستر

  

در تشخيص شكستگي  (psp) و راديو گرافي ديجيتال داخل دهاني CBCT مقايسه قدرت
  گي گوتا پركا در شرايط آزمايشگاهيردعمودي ريشه در حضور ماده پرك

  
  4، احسان اثني عشري3طاليي پور، احمدرضا 2، ياس شاه بيگي گيل كاليي1علي اكبر جمشيديان

  
 دستيار تخصصي، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد تهران - 1
 دندانپزشك -2
 استاد، گروه راديولوژي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد تهران -3

  استاديار، گروه اندودنتيكس، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه آزاد تهران -4
  

،  VRFبه علت پروگنوز ضعيف .شكستگي ريشه دندان يك مشكل شايع در دندان هاي اندو شده است :هدف و مقدمه
هاي در تصوير برداري CBCTاخيرا سيستم . استفاده از يك روش قابل اعتماد براي آن اجتناب ناپذير است

بت به روش هاي راديوگرافي ماگزيلوفاسيال معرفي شده كه بر اساس مطالعات داراي قدرت تشخيصي باالتري نس
، در اين مطالعه قدرت تشخيصي دو سيستم  VRFبا توجه به اهميت تشخيص . معمولي و ديجيتال بوده است

  .را با يكديگر مقايسه كرده ايم (PSP)و راديوگرافي ديجيتال داخل دهاني CBCTتصويربرداري 
تك ريشه كشيده شده انتخاب شدند و تاج آنها از  دندان 80. اين مطالعه از نوع تشخيصي مي باشد :مواد و روشها

mm2   زيرCEJ دندان شكستگي توسط دستگاه اينسترون ايجاد  40در .دندان ها به دو گروه تقسيم شدند. قطع شد
با تطابق خوب  (single cone)دندان به عنوان گروه كنترك در نظر گرفته شدند و سپس توسط گوتا پركا 40شد و 
ها در مدل هاي اكريلي به طور رندوم قرار گرفتند و توسط هر دو سيستم مورد تصويربرداري قرار دندان . پرشدند
تعيين ) متيلن بلو( حساسيت، ويژگي ،ارزش اخباري مثبت و منفي هر كدام از دو سيستم با استاندارد طاليي. گرفتند

  .شد
 37/34، 12/33، 62/40تال به ترتيب در پلن هاي اگزيال، كرونال و ساژي CBCT شاخص حساسيت قطعي :نتايج

 (p 0/05)مي باشد كه اين اختالف معنادار مي باشد  PSP 37/9باشد اما شاخص قطعي در  مي

در حساسيت اختالف آماري معني داري وجود  VRFدر تشخيص   PSPو   CBCTبين دو سيستم  :نتيجه گيري
 .داري نبود داشت اما در ويژگي، بين اين دو سيستم اختالف آماري معني
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