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 ریشه عمودی شکستگی تشخیص در موضع از ایکس اشعه با برداری عکس نقش

 1،سیده مونا علیمحمدی2، امیر سلطان تویه 2،  سعید سید الحسینی 2مهدی بابائی هتکه لوئی  

 عمومی، دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران . دانشجوی دکترای2

 ، دانشكده دندانپزشكی، دانشگاه علوم پزشكی مازندران، ساری، ایرانرادیولوژی دهان و فک و صورتستادیار،گروه ا .1

 
می باشد. عکس برداری با اشعه  ( چالشوی مهم برای انترن های دندانپزشوکی  VRFsتشوخیص شوکسوتگی عمودی ریشوه)     :مقدمه و هدف

ایکس از موضوع اخیرا در زمینه تشخیص با دقت و حساسیت باال مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیقات در رابطه با ارجحیت استفاده  

ت فراپژوهشی این ( غیر قطعی و متغیر می باشد. هدف این گزارش و اطالعاPRsاز این روش نسوبت به روش رادیوگرافی های پری اپیکال) 

در دندان انسوان با یا بدون درمان اندودونتیک در مقایسوه با    VRFدر تشوخیص   CBCTاسوت که شوواهدی در جهت دقت عکس برداری   

با استفاده  VRFرادیوگرافی دیجیتال/متعارف ارائه دهد و جهت تثبیت کردن مطلوب ترین پارامترهای عکس برداری جهت تشخیص دقیق 

 از طریق روش سیستماتیک مورد استفاده قرار می گیرد. CBCTاز روش عکس برداری 

 Cochraneو  PubMed،Embaseدر  1023تا نوامبر  2330تحقیقی در رابطه با مطالعات قابل قبول)مطلوب( از ژانویه : روش مطالعه

Central Register of Controlled Trials و آیتم های گزارش  1حقیقات کیفیت ارزیابی دقت تشووخیص  در جریان بوده اسووت. ت

مطلوب برای چک لیسوت های فراپژوهشوی و مطالعات سویسوتماتیک جهت ارزیابی کیفیت مطالعات موجود در این مقاله مورد استفاده قرار     

تصادفی مدل  ا استفاده از اثراتگرفته اسوت.جمع بندی آماری میزان حساسیت،دقت و درصد احتمال تشخیص با استفاده از اثرات تصادفی ب 

به تصویر کشیده شده است.وجود عدم تجانس در تحقیقات موجود  paired forest plotsفراپژوهشوی محاسوبه گردیده است و از طریق   

 نیز ارزیابی و بررسی شده است.

م تحقیقات فراپژوهشی در نظر گرفته مقاله جهت انجا 4مقاله جهت تهیه گزارش سویسوتماتیک مناسوب تشوخیص داده شودند و       22: هایافته

در دندان های پرشده و نشده به شرم زیر  PRو  CBCTشودند. جمع بندی میزان حساسیت دقت و درصد احتمال تشخیص عکس برداری  

, 0,775)پرنشووده(: CBCT 5,355,  0,352, 0,141)پرشوده(:  PRs 3,317, 0,531, 0,731)پرشووده(: CBCTبوده اسوت: عکس برداری  

0,345 ,34,15 PRs :)در مجموع تحقیقاتی که نمایانگر عدم تطابق بوده اند از میزان متوسووط تا باال متغیر  24,41, 0,333, 0,413)پرنشووده

 بوده اند.

مطلوب  VRFدر تشخیص  PRنسبت به  CBCTنتایج نشان دادند که در دندان های پرنشده حساسیت و دقت اسکن های : نتیجه گیری

در  CBCTمیلیمتر مورد استفاده قرار گرفته بود.حساسیت و دقت پایین عکس برداری  0,1تر بوده است خصوصا زمانی که وکسلی به سایز 

 در دندان هایی که درمان اندودونتیک بر روی آنها انجام گرفته بود بایستی در نظر گرفته شود. VRFتشخیص 

 ، عکس برداری شکستگی، عمودی ریشه : هاکلید واژه
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