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دريافت مقاله8313/88/81 :

چكیده

زمینه و هدف :امروزه ،اغلب سیستمهای تصویربرداری دیجیتال انواع مختلفی
از تکنیکهای پردازش تصویر را در دسترس قرار میدهند .از این رو هدف از
مطالعۀ حاضر ،مقایسه عملکرد رادیوگرافی دیجیتال با و بدون استفاده از
فیلترهای پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی راجعۀ پروگزیمال بود.
روش بررسي :در این مطالعۀ آزمایشگاهی ،در هر دو سطح پروگزیمال 25
دندان پرهمولر سالم ،حفرۀ جهت ترمیم کالس  5آمالگام ایجاد شد .ضایعات
پوسیدگی بهصورت مصنوعی توسط فرز روند  0/2میلیمتر بهصورت تصادفی
درحفرۀ مزیال یا دیستال هر دندان ایجاد شده و با آمالگام ترمیم شدند.
رادیوگرافیهای دیجیتال استاندارد با استفاده از سیستم  Digora® Optimeبه-
عمل آمد .تصاویر بدون فیلتر و فیلتر شده (فیلترهای ،Low sharpen
 High sharpen،Intermediate sharpenو  )Inversionتوسط 5
مشاهدهگر ارزیابی شدند.
یافتهها :حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی با استفاده از آنالیز تحت منحنی
 ،(Az) Rocآزمون آنووا و ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه گردید.
حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی تصاویر با فیلتر ،Low sharpen
تصاویر  Originalو تصاویر با فیلتر  Inversionبه طور معناداری بیشتر از
تصاویر با فیلتر  Intermediate sharpenو  High sharpenبود
( .)P≤0/02تصاویر با فیلتر  Low sharpenو تصاویر با فیلتر High
 sharpenبه ترتیب بیشترین و کمترین میزان حساسیت ،اختصاصیت و صحت
کلی را در بین تصاویر داشتند.
نتیجهگیری :فیلتر  Low sharpenبرای تصاویری که جهت شناسایی
پوسیدگی راجعۀ پروگزیمال استفاده میشوند ،میتواند به عنوان یک فیلتر
پردازش مورد پذیرش قرار بگیرد .تصاویر با فیلتر Intermediate sharpen
و تصاویر با فیلتر  High sharpenضعیفترین عملکرد را داشتند و جهت
شناسایی پوسیدگی راجعۀ پروگزیمال توصیه نمیشوند.
کلید واژگان :پوسیدگی راجعۀ پروگزیمال ،تصاویر فیلتر شده ،رادیوگرافی
دیجیتال ،رادیوگرافی بایتوینگ.

دريافت مقالۀ اصالحشده8313/82/81 :
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تصویر ،میتوان اطالعات با ارزش را بهبود بخشید و

مقدمه
تشخیص پوسیدگی ثانویه یکی از مشکالتی است که

عوامل مخل در کیفیت تصویر را کاهش داد (.)1

دندانپزشکان با آن مواجه هستند .پوسیدگی ثانویه شروع

الگوریتمهای پروسسینگ متعددی وجود دارند که

مجدد یا برگشت پوسیدگی در لبههای ترمیم است ،که

کیفیت تصاویر دیجیتال را بهبود میبخشند ( ،)8 ،5از

بالفاصله در مجاور ترمیم و به دنبال ریز نشت یا عدم

آنجا که حسگرهای دیجیتال میزان زیادی صدای مزاحم

گسترش کافی ترمیم یا برداشت ناکافی پوسیدگیهای

ایجاد میکنند ،شیوههای پروسسینگ متفاوتی جهت بهبود

اولیه حاصل میشود ( .)1،5حدود  %52کارهای دندان-

کیفیت تصویر ،ابداع شده است Noise Reduction .با

پزشکی شامل جایگزینی ترمیم به علل مختلف میباشد

استفاده از تکنیکهای مختلف منجر به نسبت Signal /

که از این بین دندانپزشکان علت اصلی این جایگزینی را

 Noiseباالتر میشود .در تصویربرداری پزشکی نسبت

در اکثر موارد پوسیدگی ثانویه عنوان میکنند ( .)3امروزه

 Signal / Noiseباال در تشخیص کلینیکی یک امر

روشهای تشخیص پوسیدگی ثانویه شامل بررسی بالینی

اساسی در نظر گرفته میشود(،Noise Reduction. )9

در یک محیط خشک و تمیز ،با نور کافی و مشاهدۀ

وedge

Sharpening-smoothing

چشمی ،حس المسۀ سوند دندانپزشکی ،نخ دندان و

( \Enhancementبهبود لبهها) مثالهایی از این

رادیوگرافی است ( .)4رادیوگرافیها روشهای مناسب و

الگوریتمها هستند .پذیرفته شده که کاهش صدای مزاحم

عالی جهت تشخیص پوسیدگیهایی هستند که از نظر

اثر قابل توجهی در بهبود کیفیت تصویر دیجیتال دارد.

بالینی آشکار نمیباشند (.)2

اگرچه این فرایند میتواند منجر به از دست رفتن بعضی

نکتۀ اساسی در کاربرد این وسیلۀ تشخیصی ،آن است

ساختمانهای کوچک در تصاویر شود .مطالعات متعددی

که کیفیت رادیوگرافیهای تشخیصی باید به گونهای باشد

استفاده از الگوریتمهای بهبود تصویر دیجیتال مختلف را

که با حداقل تعداد رادیوگرافی به تشخیص مناسب دست

مورد ارزیابی قرار دادهاند ( .)16-10نتایج متناقضی در

یافت ،چرا که خطر ناشی از انجام یک رادیوگرافی دقیق

ارتباط با امکانات بهبود تصویر برای تشخیص پوسیدگی

و بدون نقص به مراتب کمتر از تکرار رادیوگرافی مجدد

در رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی گزارش شده است.

است( .)6ظهور تصویربرداری دیجیتال تحولی در

برخی نویسندگان گزارش کردهاند که بهبود کنتراست و

رادیوگرافی ایجاد کرد .تصویربرداری دیجیتال ظهور و

افزایش پردازش تصویر ،دقت تشخیص در شناسایی

ثبوت شیمیایی و مواد زاید پر خطر مورد استفاده در آن را

پوسیدگیها را افزایش میدهد ( )18 ،15 ،14در حالی که

حذف میکند( .)1در سالهای اخیر سیستمهای

برخی دیگر خالف این امر را گزارش گردهاند (.)19 ،11

رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی متعددی به عرصۀ

با توجه به این نکته که تأثیر فیلترهای مختلف در

دندانپزشکی معرفی شده است .مهمترین مزایای این

پردازش تصاویر میتواند بر روی نتیجۀ تفسیر

سیستمها عبارتاند از :کاهش دوز اشعۀ  ،xقابلیت تبادل

رادیوگرافیک و در نهایت بر طرح درمان مؤثر باشد و نیز

اطالعات ،کاهش زمان کار و حذف ظهور و ثبوت با

وجود تناقض در مطالعات گذشته مبنی بر سودمندی

محلول .در تعدادی از مطالعات وضوح و دامنۀ تصاویر

استفاده از فیلترها ،بر آن شدیم تا تأثیر فیلترهای پردازش

دیجیتال پایینتر از رادیوگرافی معمولی ارزیابی شده

تصویر شامل  Sharpenبا درجۀ کم Sharpen ،با درجۀ

است .اگرچه تصویر دیجیتال دارای این قابلیت ممتاز

متوسط Sharpen ،با درجۀ زیاد و  Inversionرا در

است که با کاربرد ابزار نرمافزار پردازش (پروسسینگ)

شناسایی پوسیدگیهای راجعۀ پروگزیمال در رادیوگرافی
بایت وینگ دیجیتال بررسی کنیم و گامی در بهتر شدن
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آرش دباغی و همکاران

عملکرد تشخیصی و به تبع آن سالمت و رضایت بیماران
برداریم.

دندانها بهصورت تصادفی در گروههای 4تایی و در
شرایطی مشابه کلینیک در آکریلمانت شدند .ضخامت

جامعهی مورد مطالعه

آکریل در همۀ نمونهها ثابت و برابر با  5سانتیمتر بود.

این مطالعهی آزمایشگاهی بر روی  25نمونۀ

جهت موازی کردن نمونهها ،کف بلوکهای آکریلی با

دندانی انسان (پرمولر) که از میان دندانهای کشیده شده

تریمر صاف شد .همچنین برای تشخیص بهتر در قسمت

در مطبهای دندانپزشکی در سطح شهر اهواز انتخاب

مزیال همۀ نمونهها بهوسیلۀ فرز حفرۀ تهیه شده و با

شده ،انجام گرفت .تعداد نمونهها بر اساس مقاالت مشابه

گوتا پرکا پر شد (.)51

 25دندان و  104سطح در نظر گرفته شد (.)51 ،50

تهیة تصاویر

دندانها از نظر بالینی و با مشاهدۀ چشمی سالم و بدون

تصاویر بایتوینگ دیجیتال (برای هر قوس به-

پوسیدگی یا ترمیم قبلی بودند( .)53-50دندانها به 13

صورت جداگانه مشابه پریآپیکال) با استفاده از  PSPو

گروه 4تایی بهطور تصادفی تقسیم شدند تا در بلوکهای

با دستگاه ) Xgenus DC de Gotzen, (Italyو

مربوطه بازسازی شوند( .)51از آنجایی که نمونههای

شرایط اکسپوژر  ، 8mA ، 63kvpزمان پرتوتابی ،0/15s

دندانی مورد مطالعه به دالیل درمانی کشیده شده بودند،

با ضخامت فیلتراسیون کلی آلومینیوم  5میلیمتر و فاصلۀ

نیاز به مالحظۀ اخالقی خاصی احساس نشد .جهت تهیۀ

منبع تا رسپتور تصویر ) ،34cm (SIDتهیه شد .یک

تصاویر اصول حفاظت در برابر اشعۀ رعایت گردید.

صفحۀ آکریلی با ضخامت  1/2cmبین تیوب اشعۀ  xو
دندان ها جهت بازسازی بافت نرم قرار داده شد .تصاویر

روش بررسي

رادیوگرافی بایتوینگ دیجیتال ،به صورت بدون فیلتر

ایجاد پوسیدگی راجعه به صورت مصنوعی

) ،(Originalبا فرمت (Tagged Image file (Tiff

در قسمت پروگزیمال دندانها ،باکس جهت ترمیم

 formatذخیره شدند (18و.)56-54

کالس  ІІآمالگام ایجاد شد :عرض ( BLباکولینگوال)
حفره در سطح اکلوزال  5/2میلیمتر ،عرض  BLحفره

فرمت  ،Tiffاطالعات را بدون از دست رفتن
قسمتی از آن (» )Losslessذخیره میکند.

در ناحیۀ جنجیوال  3میلیمتر عمق آگزیال حفره در کف

فیلتر پروسسینگ  Sharpenبا درجات کم ،متوسط

جنجیوال  1/52میلیمتر و لبۀ جنجیوال در حد CEJ

و زیاد ) (Low, Intermediate, Highو فیلتر

تعیین شد.

 ،Inversionهریک به صورت جداگانه بر روی نسخۀ

ضایعات پوسیدگی بهصورت مصنوعی توسط یک
فرز روند  0/2میلیمتر در نیمی از باکسهای پروگزیمال

کپی از تصاویر بدون فیلتر اعمال شدند و با فرمت Tiff
ذخیره شدند .نمودار .1

در تقاطع بین دیوارههای باکال و لینگوال و کف ژنژیوال

در این مطالعه منظور از فیلتر Low sharpen

یا در حد واسط بین دیوارههای باکال و لینگوال ایجاد

اعمال یک بار فیلتر  ،Sharpen 1منظور از فیلتر

شده و توسط موم قرمز پر شدند .نیم دیگر هر کدام از

 Intermediate sharpenاعمال دو بار فیلتر

نمونۀ دندانها به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.

 Sharpen 2و منظور از فیلتر  High sharpenاعمال

پوسیدگیهای مصنوعی بهصورت تصادفی در بعضی از

سه بار فیلتر  Sharpen 3بر اساس گزینههای نرم-

نمونهها در مزیال و در بعضی از نمونهها در دیستال تهیه

افزار

)Scanora®(version4.3.1

شده و با آمالگام پر شد (.)55 ،51

) Corp.\Sordex, Helsinki, Finlandمیباشد.

تهیة بلوکهای آکریلي

(Orion

ارزیابي تصاویر
مجلة علمي پزشكي جندیشاپور ،دورة  ،41شمارة 4311 ،2

تأثیر فیلترهای مختلف پردازش تصویر در شناسایی ...

861

رادیوگرافیها بر اساس شمارۀ بلوکها شماره-

کلی ) (Overall Accuracyبا استفاده از آنالیزهای

گذاری شدند .تصاویر حاصل به صورت یک سوکور

تحت منحنی (Roc curve) Roc

(Receiver

(یعنی بررسیکنندگان از نوع فیلتر اعمال شده آگاه

) Operating Characteristicبهدست آمد .همچنین

نبودند) به نمایش گذاشته شدند .تصاویر توسط دو

از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

(Spearman

رادیولوژیست با سابقۀ کاری حداقل  5سال بر روی یک

) rank correlation coefficientبرای بررسی

مانیتور  14 msiاینچی با وضوح  1366*568و صفحۀ

حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی روشهای مختلف

 LEDبررسی شدند .هر دو مشاهدهگر ،از یک مانیتور در

پردازش تصویر در درون و بین مشاهدهگرها استفاده

یک اتاق بدون پنجره و نور کم ( )58 ،55 ،54و شرایط

گردید .با بهکارگیری روش آنووا و با استفاده از آزمون

یکسان برای مشاهدۀ تصاویر استفاده کردند .فاصلۀ

توکی مقایسۀ بین حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی

مشاهدهگرها تا مانیتور  20-50سانتیمتر در نظر گرفته

فیلترهای مختلف رادیوگرافی و تصاویر  ،Originalبرای

شد .جهت جلوگیری از خستگی چشم ،مشاهدهگرها در

هر یک از مشاهدهگرها انجام شد .حد معنادار بودن برای

هر نوبت ارزیابی بیش از  50تصویر را مشاهده نکردند.

تمامی آزمونهای آماری  P ≤0/02در نظر گرفته شد.

( )18در طول مشاهدۀ تصاویر ،مشاهدهگرها قادر به تغییر
در تصاویر و تغییر در  Brightnessو  Contrastو

یافتهها
برای هر یک از سه حالت مشاهدهگر اول ،مشاهده-

دیگر پارامترهای بصری نبودند.
رادیوگرافیها با حروف اختصاری نامگذاری شده ،

گر دوم و حالت کلی ،نشان داده شد که بیشترین میزان

جهت مزیال نیز با استفاده از گوتا مشخص شد .مشاهده-

حساسیت مربوط به تصاویر با فیلتر  Low sharpenو

گرها با مشاهدۀ رادیوگرافیها و اطالع از شمارۀ

پس از آن به ترتیب کاهش میزان حساسیت ،مربوط به

رادیوگرافیها و شمارۀ دندانها بهصورت کور وجود یا

تصاویر با فیلتر  ،Inversionتصاویر ،Original

عدم وجود پوسیدگی راجعه را گزارش دادند .در نهایت

تصاویر با فیلتر  Intermediate sharpenو تصاویر با

با در نظر گرفتن نظرات هر دو مشاهدهگر ،حضور یا عدم

فیلتر  High sharpenبود .کمترین میزان حساسیت

حضور پوسیدگی در هر تصویر بدون توجه به هر مورد

مربوط به تصاویر با فیلتر  High sharpenبود(نمودار

دیگری ثبت گردید.

.)1

نتایج این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS

برای هر یک از سه حالت مشاهدهگر اول ،مشاهده-

نسخۀ  55تجزیه و تحلیل شده است ،بهطوری که

گر دوم و حالت کلی ،نشان داده شد که بیشترین میزان

شاخصهای برآورد اعتبار شامل :ارزش اخباری مثبت

اختصاصیت مربوط به تصاویر  Low sharpenو پس از

( )Predictive Value Positiveو ارزش اخباری

آن به ترتیب کاهش میزان اختصاصیت ،مربوط به تصاویر

 )Negative Predictiveمحاسبه

 ،Originalتصاویر با فیلتر  ،Inversionتصاویر با فیلتر

گردیده است .همچنین با استفاده از آزمون مک نمار

 Intermediate sharpenو تصاویر با فیلتر High

()MacNemar Testدر جداول توافقی ()Crosstabs

 sharpenبود .کمترین میزان اختصاصیت مربوط به

و آزمون کاپا ) (Kappaدر نرمافزار ذکر شده ارتباط

تصاویر با فیلتر  High sharpenبود(نمودار.)1

منفی(Value

معنادار بین تشخیصهای انجام شده توسط مشاهدهگر و

برای هر یک از دو حالت مشاهدهگر اول و

واقعیت موجود مورد بررسی قرار گرفت .حساسیت

مشاهدهگر دوم و نیز در حالت کلی (توافق بین مشاهدهگر

( ،)Sensitivityاختصاصیت ( )Specificityو صحت

اول و دوم) نشان داده شد که بیشترین میزان صحت کلی
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مربوط به تصاویر با فیلتر  Low sharpenو پس از آن

در نتیجه ،بیشترین میزان حساسیت ،اختصاصیت و

به ترتیب کاهش میزان صحت کلی ،مربوط به تصاویر

صحت کلی مربوط به تصاویر با فیلتر  Low sharpenو

 ،Originalتصاویر با فیلتر  ،Inversionتصاویر با

کمترین میزان حساسیت ،اختصاصیت و صحت کلی

فیلتر Intermediate sharpenو تصاویر با فیلتر

مربوط به تصاویر با فیلتر  High sharpenبود.

 High sharpenبود .کمترین میزان صحت کلی مربوط
به تصاویر با فیلتر  High sharpenبود(نمودار 5و.)3

توافق بین مشاهده گر اول و دوم
92.30%
92.30%

89.80%

100.00%
86.50%
86.50%

90.00%

80%
80.00%
70.00%
60.00%
درصد

45.50%

50.00%
40.00%

حساسیت
21.10%

اختصاصیت
17.90%
6.60%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

انواع فیلترینگ رادیوگرافی

نمودار : 4مقایسة حساسیت و اختصاصیت در روشهای مختلف فیلترینگ رادیوگرافي در تشخیص پوسیدگي ثانویه در حالت کلي
(توافق بین مشاهدهگرها)
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Accuracy
120.00%

86.80%
84.90%

96.20%
92.30%

90.50%

98.10%
92.30% 88.50%
86.50%

100.00%

80.00%

درصد

60.00%
47.90%
40.00%

32% 33.30%
20.30%
11.30%
12.20%

20.00%

0.00%
Inversion

High Sharp

Intermediate
Sharp

Low Sharp

انواع فیلترینگ رادیوگرافی
مشاهده گر دوم
توافق بین مشاهده گر اول و دوم

Original

مشاهده گر اول

نمودار : 2مقایسة  (Az) Overall Accuracyدر روشهای مختلف فیلترینگ رادیوگرافي و تصاویر  Originalدر تشخیص
پوسیدگي راجعه در بین مشاهدهگرها و در حالت کلي
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نمودار  :3مقایسة منحني  ROCدر روشهای مختلف فیلترینگ رادیوگرافي و تصاویر  Originalدر تشخیص پوسیدگي راجعة
پروگزیمال در حالت کلي (توافق بین مشاهدهگرها)

بحث
تشخیص پوسیدگی ثانویه یکی از مشکالتی است
که دندانپزشکان با آن مواجه هستند .پوسیدگی ثانویه،

نمای رادیوگرافیک شبیه پوسیدگی ثانویه دارند ،میباشد
( .)1ترمیمهای رادیواپک نیز اغلب باعث مخفی شدن
رادیولوسنت

شروع مجدد یا برگشت پوسیدگی در لبههای ترمیم است،

ضایعات

که بالفاصله در مجاور ترمیم و به دنبال ریز نشت یا عدم

رادیوگرافیها روشهای مناسب و عالی جهت تشخیص

گسترش کافی ترمیم یا برداشت ناکافی پوسیدگیهای

پوسیدگیهایی هستند که از نظر بالینی آشکار نمیباشند

اولیه به وجود میآید(1و .)5حدود  %52از کارهای

( .)2در حال حاضر رادیوگرافی دیجیتال به طور وسیعی

دندانپزشکی شامل جایگزینی ترمیم به علل مختلف می-

جهت شناسایی ضایعات پوسیدگی به کار برده میشود

باشد که از این بین دندانپزشکان علت اصلی این

( .)55در سالهای اخیر سیستمهای رادیوگرافی دیجیتال

جایگزینی را در اکثر موارد پوسیدگی ثانویه عنوان میکنند

داخل دهانی متعددی به عرصۀ دندانپزشکی معرفی شده-

( .)3در مورد میزان قدرت و صحت تشخیص پوسیدگی

اند .مهمترین مزایای این سیستمها عبارتاند از :کاهش

ثانویه توسط رادیوگرافیها تناقضاتی مطرح است ،که از

دوز اشعۀ  ،xقابلیت تبادل اطالعات ،کاهش زمان کار و

جمله دالیل آن وجود مواد کفبندی رادیولوسنت که

حذف ظهور و ثبوت با محلول .از دیگر فواید رادیوگرافی
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دیجیتال ،امکان بهبود تصاویر بعد از اکسپوژر توسط نرم-

چنین بین تصاویر با فیلتر  High sharpenبا دیگر

افزارها و فیلترهای پردازش تصویر میباشد ( .)55استفاده

روشها تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود (.)P≤0/02

از فیلترهای نرمافزاری میتواند فقدان کیفیت تصویر که

بنابراین ،بر اساس این نتایج ،میتوان چنین نتیجه گرفت

ناشی از اکسپوژر کم و یا صدای مزاحم میباشد را کاهش

که استفاده از فیلتر  Sharpenبه میزان بیشتر

داده و همراه با کاهش در دوز اکسپوژر باشد ( .)30در

)(Intermediate sharpen, High sharpenبه

تعدادی از مطالعات وضوح و دامنۀ تصاویر دیجیتال

شدت و به صورت معناداری از لحاظ آماری سبب کاهش

پایینتر از رادیوگرافی معمولی ارزیابی شده است .اگرچه

در عملکرد مشاهدهگرها میشود .بر اساس نتایج حاصل

تصویر دیجیتال دارای این قابلیت ممتاز است که با کاربرد

از آنالیز  ،ROCنشان داده شد که حساسیت ،اختصاصیت

ابزار نرمافزار پردازش تصویر ،میتوان اطالعات با ارزش

و صحت کلی مربوط به تصاویر با فیلتر

Low

را بهبود بخشید و عوامل مخل در کیفیت تصویر را

 ،sharpenبیشترین و در مورد تصاویر با فیلتر

کاهش داد(.)1

 Intermediate sharpenو  High sharpenکمترین

الگوریتمهای پردازش متعددی وجود دارند که

بود.

کیفیت تصاویر دیجیتال را بهبود میبخشند ( .)8 ،5از آنجا

مطالعاتی که در زمینۀ مقایسۀ دقت رادیوگرافی

که حسگرهای دیجیتال میزان زیادی صدای مزاحم ایجاد

دیجیتال با و بدون استفاده از فیلترهای پردازش تصویر در

میکنند شیوههای پردازش متفاوتی جهت بهبود کیفیت

تشخیص پوسیدگیهای راجعه انجام گرفته ،بسیار

تصویر ،ابداع شده است ( .)9تا به امروز اطالعات کمی

محدودند .در مطالعهای که انبیایی و همکاران در سال

در مورد عملکرد فیلتر  Sharpenدر نرمافزار Scanora

 1388در دانشکدۀ دندانپزشکی مشهد انجام دادند ،نشان

) ®(version 4.3.1در شناسایی پوسیدگیهای راجعۀ

دادند که حساسیت ،ویژگی و صحت کلی رادیوگرافی

پروگزیمال در دسترس میباشد .در مطالعۀ حاضر از

دیجیتال (بدون استفاده از فیلتر) به ترتیب 93، 28 :و56

فیلترهای (Sharpenبه صورت Intermediate ،Low

درصد بود .در این مطالعه از  CCDاستفاده شده درحالی

و  )Highو  ،Inversionدر نرمافزار دیجیتال

که در تحقیق حاضر  PSPبهکار رفته است .شاید همین

) Scanora®(version 4.3.1استفاده شده است تا

مسأله توجیهکنندۀ تفاوت در حساسیت و صحت کلی در

زمان انجام مطالعۀ حاضر ،در هیچ یک از مطالعات پیشین

مطالعۀ انبیایی و تحقیق حاضر باشد)53( .

درجات مختلف از فیلتر  Sharpenبررسی نشده و نیز

بلم و همکاران در سال  1386در کشور برزیل

در مورد میزان و چگونگی کاربرد این فیلتر بر روی

کارایی

فیلترهای

تصاویر توضیحی ذکر نشده است ( .)52 ،19 ،18 ،12در

 Enhancementرا در تشخیص پوسیدگیهای

مطالعۀ حاضر ،نتایج حاصل از آزمون توکی نشان داد که

پروگزیمال بررسی کردند .تصاویر در شرایط بدون فیلتر و

از لحاظ آماری تفاوت معناداری بین تصاویر ،Original

همچنین با فیلترهای  Sharpen ،Negativeو هر دو

تصویر با فیلتر  Low sharpenو تصاویر با فیلتر

( Sharpenو  )Negativeدر نرمافزار Windows

 Inversionوجود ندارد ( .)P˃0/02در حالی که از

 Digora® for 2.6 packageبررسی شد .یافتههای

لحاظ آماری تفاوت معناداری بین تصاویر با فیلتر

مطالعۀ بلم استفاده از فیلتر  Sharpenرا جهت بهبود

 Intermediate sharpenو تصاویر با فیلتر High

تشخیص توصیه کرده است درحالی که در مقایسۀ بین

 sharpenوجود داشت()P≤ 0/02؛ و نیز بین تصاویر با

این روشها فیلتر  Inversionضعیفترین عملکرد را

فیلتر  Intermediate sharpenبا سایر روشها و هم-

داشت .نتایج این مطالعه برای فیلتر Inversion

رادیوگرافی

مجلة علمي پزشكي جندیشاپور ،دورة  ،41شمارة 4311 ،2

دیجیتال

با

865

آرش دباغی و همکاران

) (Negativeبر خالف و برای فیلتر Low sharpen

باشد .بر این اساس در مورد حساسیت و اختصاصیت

در تأیید نتایج مطالعۀ حاضر میباشد.

تصاویر  Originalو تصاویر با فیلتر ،Low sharpen

تاکاشیتا ( )Takeshitaو همکاران در سال 1395
در کشور برزیل کارایی رادیوگرافی دیجیتال مستقیم را با

تصاویر با فیلتر  Low sharpenبه علت حساسیت و
اختصاصیت باالتر ارجحیت دارند.

فیلتر  Inversionدر تشخیص پوسیدگیهای پروگزیمال

از محدودیتهای مطالعۀ حاضر میتوان به ایجاد

بررسی کردند ( .)31تصاویر در شرایط بدون فیلتر و هم-

پوسیدگی راجعه به شیوۀ مصنوعی توسط فرز در زیر

چنین با استفاده از حسگر  Kodak RVG 6100و

ترمیمها اشاره کرد .در این حالت پوسیدگیها حدود

فیلتر  Negativeبررسی شدند .در مقایسۀ بین این

واضح دارند ،در صورتی که در حالت طبیعی پوسیدگیها

عملکرد مطلوبی نداشت.

دارای حدود غیر واضح و منتشر میباشند .از دیگر

نتایج این مطالعه برای فیلتر) Inversion (Negativeبر

محدودیتها میتوان به عدم وجود تعریف واضحی از

خالف نتایج مطالعۀ حاضر میباشد .علت کاهش عملکرد

درجات مختلف فیلتر  Sharpenنام برد .از جنبههای با

مشاهدهگرها به هنگام استفاده از فیلتر  Inversionدر

ارزش این تحقیق میتوان به کاربرد و بررسی تأثیر

مطالعۀ بلم و تاکاشیتا میتواند مرتبط با نحوۀ آموزش

درجات مختلف از فیلتر  Sharpenو  Inversionدر

مشاهدهگرها باشد ،چرا که ضایعات پوسیدگی همواره به

نرمافزار دیجیتال ) Scanora®(version 4.3.1برای

عنوان ضایعات رادیولوسنت معرفی و شناخته میشوند،

اولینبار در شناسایی پوسیدگیهای راجعۀ پروگزیمال

در حالی که در تصاویر با فیلتر  Inversionسایههای

اشاره نمود.

روشها فیلتر Inversion

خاکستری ،معکوس میشوند.
به طور کلی روشهای تشخیص پوسیدگی که

نتیجهگیری

دارای حساسیت و اختصاصیت باال میباشند ،قابل قبول

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که حساسیت،

هستند .چرا که بنا بر تعاریف ،روشی که دارای حساسیت

اختصاصیت و صحت کلی مربوط به تصاویر با فیلتر

باال باشد ،دارای تعداد پاسخهای منفی کاذب کمتر و

 ،Low sharpenبیشترین و در مورد تصاویر با فیلتر

روشی که دارای اختصاصیت باال باشد ،دارای تعداد

 Intermediate sharpenو  High sharpenکمترین

پاسخهای مثبت کاذب کمتری است ( .)34تفسیر منفی

بود.

کاذب سبب عدم درمان و تفسیر مثبت کاذب در کلینیک

فیلترهای  Intermediate sharpenو High

سبب ترمیم غیر ضروری دندانهای سالم میشود ( )1از

 sharpenنامطلوبترین عملکرد را در میان سایر روش

اینرو روشی با میزان حساسیت و اختصاصیت بیشتر

ها به خود اختصاص دادند ،در نتیجه استفاده بیش از حد

مطلوب میباشد .با توجه به نتایج مطالعۀ حاضر مبنی بر

از فیلتر  Sharpenدر تشخیص پوسیدگیهای راجعۀ

عملکرد قابل قبول فیلتر  ،Low sharpenمیتوان چنین

پروگزیمال توصیه نمیشود.

نتیجه گرفت که این فیلتر میتواند به عنوان یک روش
کمکی در تشخیص پوسیدگیهای راجعۀ پروگزیمال مفید
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Abstract
Background and Objectives: Recently, most digital imaging
systems provide the option of image post-processing with
different techniques. The aim of present study was to compare
the performance of digital radiography with and without
image processing filters in the detection of proximal recurrent
caries.
Subjects and Methods: In this in vitro study,amalgam class 2
cavities were prepared on both proximal surfaces of 52
healthy premolar teeth. Artificial caries lesions were made by
a round 0.5 mm bur in mesial or distal of the boxes randomly.
Standardized digital radiographs were acquired using the
Digora® Optime system. Unfiltered and filtered (low sharpen,
intermediate sharpen, high sharpen and inversion) images
were assessed by 2 independent observers.
Results:Sensitivity, specificity and overall accuracy evaluated
with sub curve analysis of ROC (Az), ANOVA/Tukey and
Spearman rank correlation coefficient tests. The sensitivity,
specificity and overall accuracy of the low sharpen, unfiltered
images and inversion was significantly higher than
intermediate sharpen and high sharpen filter images (p≤0.05).
The low sharpen filter images had the highest sensitivity,
specificity and overall accuracy. The high sharpen filter
images had the lowest sensitivity, specificity and overall
accuracy.
Conclusion: The low sharpen filter may be an acceptable
processing filter for the detection of proximal recurrent
caries. The intermediate sharpen and high sharpen filters had
the worst performance than the other modalities and can not
be recommended for the detection of proximal recurrent
caries.
Keywords: Proximal Recurrent Caries, Filtered Images,
Digital Radiograph, Bitewing Radiograph.
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