(مقالۀ پژوهشی)

بررسی رادیوگرافیهای انتخابی مورد استفاده جهت درمان ایمپلنت توسط دندان-
پزشکان شهر اهواز در سال 2931
آرمان فیض ،1آرین غالمیان ،2نغمه نیرومند ،3نسیم شمس،1
4

ثمره عباسی دزفولی ،3امین بیراوند
چکیده

-8استادیار گروه رادیولوژی.

زمینه و هدف :یکی از مهمترین گامها در تضمین موفقیت درمان ایمپلنت ،ارزیابیهای
دقیق قبل و بعد از درمان با استفاده از روشهای تصویربرداری میباشد .با توجه به
مطالعات محدود انجامشده در ایران در مورد روش رادیوگرافی ترجیحی دندانپزشکان در
درمان ایمپلنت ،این مطالعه با هدف «بررسی روشهای رادیوگرافی مورد استفادۀ دندان-
پزشکان اهواز در کاشت ایمپلنت» انجام گرفت.
روش بررسی :مطالعۀ حاضر یک مطالعۀ مقطعی و توصیفی -تحلیلی میباشد که در آن
روشهای رادیوگرافی انتخابی دندانپزشک عمومی و متخصص شهر اهواز در درمان
ایمپلنت ،مورد بررسی قرار گرفت .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود.
یافتهها :بررسیها نشان داد که از تعداد  891شرکتکننده 07/2 ،درصد مرد و  27/1درصد
زن بودند و دامنۀ سنی  22تا  70سال و  62/10درصد سابقۀ کاری بین  7تا  87سال
داشتند .روش رادیوگرافی انتخابی دندانپزشکان به ترتیب عبارت بود از :پانورامیک و
 CBCTبهصورت توأم CBCT ،به تنهایی ،پانورامیک به تنهایی و سایر روشها .در این
مطالعه ،ارتباط معناداری بین روش رادیوگرافی انتخابی با سن و سابقۀ کاری مشاهده شد،
اما بین روش رادیوگرافی انتخابی با وضعیت تخصص و جنس ارتباط معناداری وجود
نداشت.
نتیجهگیری :شایعترین روش رادیوگرافی مورد استفادۀ دندانپزشکان شهر اهواز در این
مطالعه ،پانورامیک و  CBCTبوده که با مطالعات انجامگرفته در داخل و خارج کشور
تشابه و تفاوتهایی دارد .با توجه به دقت باالی  CBCTدر طراحی درمان ایمپلنت،
آموزش دندانپزشکان برای استفادۀ بیشتر از این روش توصیه میشود.

-2دستیار تخصصی جراحی دهان و فک و
صورت.
-6دستیار تخصصی رادیولوژی دهان و
فک و صورت.
-4دندانپزشک.
-1گروه رادیولوژی فک ،دهان و صورت،
دانشکدۀ دندانپزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز ،ایران.
-2گروه جراحی دهان و فک و صورت،
دانشکدۀ دندانپزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز ،ایران.
-3رادیولوژی دهان و فک و صورت،
دانشکدۀ دندانپزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی جندیشاپور اهواز ،ایران.
 -4دندانپزشک.
* نویسندۀ مسؤول:
آرین غالمیان؛ دستیار تخصصی جراحی
دهان و فک و صورت ،دانشکدۀ دندان-

پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی -کلید واژگان :ایمپلنت ،روشهای رادیوگرافی ،دندانپزشکی.
شاپور اهواز ،ایران.
تلفن00181157198304 :
Email: dr.arian62@yahoo.com
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مقدمه
درمان ایمپلنت ،انقالبی را در علم دندانپزشکی ایجاد

به دندانپزشک کمک کند .بنابراین هدف اصلی میتواند

کرده است .در حال حاضر ،موفقیت درمانهای ایمپلنت

انتخاب بهترین روش تصویربرداری در مراحل مختلف

امری اثبات شده است و بیماران تمایل بیشتری برای استفاده

درمان باشد ( .)2 ،4در طول دو دهۀ گذشته بارها سعی شده

از این روش درمانی دارند .درمان ایمپلنت ،روشی ظریف و

است تا به روشهای گوناگون به طبقهبندی و نحوۀ استفادۀ

دقیق است و بهنظر میرسد که با آموزش صحیح میتوان

صحیح از این فنآوری در دندانپزشکی ایمپلنت پرداخته

به دندانپزشکان جوان در استفادۀ هرچه صحیحتر از این

شود .در این رابطه بهدلیل اشراف بیشتر دندانپزشکان به
انواع

روش پیشرفته کمک کرد (.)8
نخستین گام در ارائۀ طرح درمان ،بررسی دقیق

رادیوگرافی

Radiography

موسوم
نظیر

به
انواع،

تخت

یا

Plain-

Panoramic

یا

وضعیت استخوان از نظر ارتفاع ،ضخامت ،تراکم و همچنین

 ،Periapicalاستفاده از این نوع روش تصویربرداری

بررسی میزان هماهنگی مسیر ایمپلنت با پروتز نهایی است

متداولتر از باقی روشهای موجود بوده است ( .)4 ،2دوز

( .)6 ،2عالوه بر این ،تعیین میزان تحدب و تعقر استخوان

کم ،پوشش وسیع ،سهولت تفسیر ،دسترسی آسان و هزینۀ

فک در محل قرار گرفتن ایمپلنت و بررسی لزوم استفاده از

کم از جمله مزایای رادیوگرافی پانورامیک میباشد .در

انواع جراحی تصحیحی و ترمیمی و لزوم کاربرد انواع

مقابل تصاویر پانورامیک قادر به نمایش ضخامت استخوان

استخوان مصنوعی و تعیین مقدار آن در صورت لزوم از

نمیباشند و دارای بزرگنمایی و دیستورشن هستند (.)0 ،4

مراحل اصلی ارائۀ طرح درمان بهحساب میآید .از سوی

هرچند که روشهای بسیاری برای استفادۀ بهینه از این نوع

دیگر ،با توجه به عبور اعصاب و عروق مختلف از استخوان

تصویربرداری تشخیصی برای قراردادن ایمپلنتها ارائه

بایستی مسیر این قبیل اجزای حیاتی به دقت مشخص گردد

شده ،ولی در سالهای اخیر وجود مشکالت الینفکی نظیر

تا امکان آسیبهای بعدی به حداقل ممکن کاهش یابد .به-

اعوجاج و عدم دقت کافی سبب شده است تا به کاربردی

عالوه نباید ضایعات پاتولوژیک ،بهویژه آن دسته از

بودن این روشها در تشخیص محل قرارگیری ایمپلنت با

ضایعاتی که پس از کشیدن دندانها در استخوان باقی می-

دیدۀ تردید نگریسته شود .دو بعدی بودن ذاتی ،عدم نشان

مانند را از نظر دور داشت .نتایج چندین مطالعه در سالهای

دادن استخوان فکین از سه بعد؛ بهطوریکه بتوان شکل

اخیر نشاندهندۀ اهمیت تصویربرداری پیش از اقدام به

طبیعی و منحنیوار استخوان را تشخیص داد ،مشکالت

درمانهای ایمپلنت میباشد ( .)6-8لذا یکی از اولین و

تکنیکی و عدم دقت الزم روشهای رادیوگرافی تخت در

مهمترین گامها در ارائۀ طرح درمان ایمپلنت ،تصویربرداری

مطالعات متعددی نشان داده شده است ( .)1 ،2عالوه بر

است (.)2

این ،معموالً برای تعیین فاصلۀ کرست از دیوارۀ فوقانی

موفقیت در مراحل اصلی درمان ایمپلنت یعنی جراحی

کانال غیر از رادیوگرافی پانورامیک ،از توموگرافی معمولی و

و ساخت پروتز تا حدود زیادی به انتخاب و کاربرد صحیح

یا کامپیوتری نیز استفاده میشود .توموگرافی با آن که قادر

روشهای نوین تصویربرداری بستگی دارد (.)2 ،8

است تصویر مقاطع عرضی استخوان را نشان دهد ،ولی به

انتخاب نوع رادیوگرافی با درنظر گرفتن تواناییها و
محدودیتها میتواند در ارائۀ طرح درمان هرچه صحیحتر

دلیل مشکل و زمانبر بودن مراحل تنظیم بیمار ،بزرگنمایی
یکنواخت و کاهش نسبی وضوح تصویر نسبت به انواع
دیگر رادیوگرافی رواج زیادی پیدا نکرده است (.)4
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با وجود معرفی روشهای مختلف تصویربرداری برای

روش بررسی

استفاده در کاشت ایمپلنت در طی سالیان اخیر ،هر نوع

مطالعۀ حاضر از نوع مقطعی و توصیفی -تحلیلی می-

رادیوگرافی برای استفاده در تشخیص محل قرار گرفتن

باشد که در یک مقطع زمانی مشخص یعنی در سال ،8692

ایمپلنت مناسب نیست و توجه به جهات مختلف ،محل

انجام گرفت؛ بدین ترتیب که محقق پس از کسب

اجزای آناتومیک موجود اعم از اعصاب و عروق ،میزان

مجوزهای الزم از دانشکدۀ دندانپزشکی و دانشگاه علوم

تراکم استخوانی و انواع پستی و بلندیهای طبیعی در سطح

پزشکی جندیشاپور اهواز و ارائۀ آن به واحدهای مورد

و عمق استخوانهای فکین بیمار از جمله ملزومات و

مطالعه ،اقدام به گردآوری دادهها نمود .واحدهای مورد

واجبات اولیه در تشخیص محل قرارگیری ایمپلنتها است.

مطالعه در این پژوهش ،کلیۀ دندانپزشکان عمومی و

بهعالوه ،به هنگام استفاده از هرگونه تابش یونیزان ،اثرات

تخصصی مشغول به کار در مطبهای شهر اهواز بودند که

مضر آن نیز باید مد نظر باشد و بهطور کلی ،اطالعات

با کسب اجازه از آنها و اطمینان دادن به آنها در مورد

سودمند تشخیصی و درمانی حاصله از تکنیکهای مختلف

محرمانه ماندن اطالعات و تأکید بر بدون نام بودن گزارش

رادیوگرافی از جمله پرتونگاریهای مورد نیاز ایمپلنتهای

یافتهها ،محقق در محل کار آنها حضور یافته و پرسشنامه

دندانی باید در مقابل خطر و معایب آنها مورد ارزیابی قرار

را در اختیار آنها قرار میداد .بعد از اتمام نمونهگیری ،روند

گیرد (.)9 ،7 ،2

تجزیه و تحلیل دادهها انجام گرفت.

بنابراین با توجه به تنوع روشهای تصویربرداری در

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامهای

کاشت ایمپلنت ،انتخاب بهترین و مناسبترین روش

پژوهشگرساخته بوده که حاوی

سؤاالتی در ارتباط با

تصویربرداری برای موفقیت درمان ،امری بدیهی است و

خصوصیات دموگرافیک و سؤاالتی در مورد روش

آموزش دندانپزشکان و بهویژه دندانپزشکان جوان در زمینۀ

رادیوگرافی مورد استفادۀ دندانپزشک جهت درمان ایمپلنت

استفاده از روش مناسب تصویربرداری و رادیوگرافی در

و نیز دلیل انتخاب روش انتخابی ،میباشد .پرسشنامه ،بعد

کاشت ایمپلنت میتواند متضمن ارتقای کیفیت این روش

از تدوین مؤلفههای آن بر اساس روشهای رادیوگرافی

نوین در عرصۀ دندانپزشکی باشد ،اما بهمنظور نیل به این

متداول در ایمپلنت ،توسط اساتید راهنما بازنگری و مورد

هدف ،ضرورت آگاهی از وضع موجود و روش مورد

تأیید قرار گرفت.

استفادۀ دندانپزشک در این پروسیجر ،بدیهی بهنظر میرسد،

روش محاسبۀ اندازۀ نمونه و نحوۀ نمونهگیری:

لذا با توجه به اینکه در ارتباط با روشهای رادیوگرافی

جامعۀ پژوهشی این مطالعه شامل کلیۀ دندانپزشکان

مورد استفادۀ دندانپزشکان کشور ما در کاشت ایمپلنت

مشغول به کار در مطبهای خصوصی اهواز بود که به

مطالعات بسیار اندکی وجود دارد ،این مطالعه با هدف

روش سرشماری انتخاب شدند و نمونۀ مورد مطالعه برابر

بررسی روشهای رادیوگرافی مورد استفادۀ دندانپزشکان

جامعۀ پژوهشی است .بدین ترتیب کلیۀ دندانپزشکان

اهواز در کاشت ایمپلنت ،انجام گرفت تا بتوان با شناخت

عمومی و متخصص شهر اهواز که مایل به شرکت در

وضع موجود ،گامی در جهت ارتقای فرایندهای رادیوگرافی

مطالعه بودند ،بهعنوان نمونههای مطالعه انتخاب شدند.

کاشت ایمپلنت برداشت.

روشهای آماری تجزیه و تحلیل نتایج:
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جهت تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا با بکارگیری روش-

شرکتکنندگان در مطالعه ،سنین کمتر از  67سال (با 49/7

های آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی ،نمودار و

درصد) و کمترین فراوانی آن مربوط به سن باالی  72سال

شاخصهای تمایل مرکزی و پراکندگی به توصیف

(با  7/7درصد) میباشد.

متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شد و سپس با استفاده از

جدول و نمودار  6نشان میدهد که  02نفر از نمونه-

آزمونهای کای دو و آزمون فیشر ،رابطۀ بین متغیرهای مورد

ها کمتر از  7سال سابقۀ کاری داشته 06 ،نفر بین  7تا 87

مطالعه بررسی شد .انجام آنالیز با استفاده از نسخۀ  89نرم-

سال و  76نفر بیشتر از  87سال سابقۀ کاری داشتند که

افزار آماری  SPSSصورت گرفت و سطح معناداری کلیۀ

بیشتر نمونهها ،یعنی  62/10درصد نمونهها ،سابقۀ کاری بین

آزمونهای فوق برابر  /77درنظر گرفته شد.

 7تا  87سال دارند.
همانگونه که در جدول و نمودار  4نشان داده شده
است 46 ،نفر از دندانپزشکان از روش رادیوگرافی

یافتهها
جهت بررسی نتایج این پژوهش ابتدا ویژگیهای

پانورامیک استفاده میکردند 28 ،نفر از روش 17 ،CBCT

دموگرافیک افراد مورد مطالعه ،سپس نتایج توصیفی و بعد

نفر از دو روش پانورامیک و  ،CBCTو  84نفر از آنها از

از آن نتایج تحلیلی مطالعه ارائه میگردد.

سایر روشهای رادیوگرافی که عمدتاً شامل رادیوگرافی

بهمنظور بررسی روشهای رادیوگرافی مورد استفادۀ
دندانپزشکان شهر اهواز در درمان ایمپلنت ،در این مطالعه

پریآپیکال بوده ،استفاده میکردند .همانگونه که مشاهده
میشود ،بیشترین روش رادیوگرافی مورد استفادۀ دندان-

در مجموع عملکرد  891دندانپزشک مشغول به فعالیت در

پزشکان ( 47/4درصد) مربوط به روشهای رادیوگرافی

سطح شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با توجه

پانورامیک و  ،CBCTو کمترین مورد مربوط به سایر

به اهداف در ذیل ارائه میگردد:

روشها ( 0/8درصد) میباشد.

الف) ویژگیهای دموگرافیک نمونهها

جدول و نمودار  7مبین این موضوع است که  76نفر

بررسیها نشان داد که از تعداد  891شرکتکننده،

از نمونهها هزینه را دلیل اصلی روش انتخابی خود مدنظر

 869نفر ( 07/2درصد) مرد و  79نفر ( 27/1درصد) زن

داشتهاند 98 ،نفر دقت روش انتخابی 29 ،نفر در دسترس

میباشند (جدول  8و نمودار  ،)8دامنۀ سنی آنها از  22سال

بودن آن ،و  22نفر دالیل دیگری برای انتخاب روش

تا  70سال (میانگین 60/72 ،و انحراف معیار )0/69 ،بوده

رادیوگرافی انتخابی خود داشتهاند که دلیل اصلی نمونهها در

(جدول  2و نمودار  )2و بیشتر آنها ( 62/10درصد) سابقۀ

انتخاب یک روش رادیوگرافی در درمان ایمپلنت ،دقت

کاری بین  7تا  87سال داشتند (جدول  6و نمودار .)6

روش انتخابی با  42درصد و بعد از آن هزینۀ روش انتخابی

جدول و نمودار  8نشان میدهد که از مجموع 891
نمونۀ شرکتکننده در مطالعه 869 ،نفر یعنی  07/2درصد
مرد؛ و  79نفر یا  27/1درصد زن میباشند.

با  22/6درصد بوده است.
از دیگر مواردی که در این مطالعه و در راستای هدف
دوم مطالعه ،یعنی «تعیین روش رادیوگرافی انتخابی دندان-

جدول و نمودار  2بیانگر این موضوع هستند که 91

پزشکان در درمان ایمپلنت به تفکیک مراحل مختلف درمان»

نفر از نمونهها کمتراز  67سال سن داشته 22 ،نفر  62تا 47

مورد بررسی قرار گرفت ،ارزیابی شرایط کلینیکی در طی

ساله بودند 66 ،نفر بین سنین  42تا  77سال بوده و  6نفر
بیشتر از  72سال سن داشتند که بیشترین فراوانی سنی

درمان ایمپلنت بوده که نمونهها از رادیوگرافی استفاده می-
کردند .بدین منظور از نمونهها سؤال شد که در چه شرایط
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کلینیکی از رادیوگرافی پانورامیک  /CBCT/رادیوگرافی
پریآپیکال  /توموگرافی کامپیوتری استفاده میکنید.
جدول  2نشان میدهد که  92نفر یا  42/40درصد
دندانپزشکان از روش رادیوگرافی پانورامیک در طرح
درمان استفاده میکردند و  68نفر یا  87/27درصد از این
روش در پیگیریهای بعد از عمل استفاده مینمودند.
جدول  0بیانگر این موضوع است که  872دندان-
پزشک شرکتکننده در مطالعه یا  76/76درصد از آنها از

جدول  82نشان میدهد که با توجه به اینکه مقدار P
از  7/77بزرگتر است .لذا در این مطالعه ارتباط معناداری
بین جنسیت افراد و استفادۀ آنها از یک روش رادیوگرافی
خاص مشاهده نشد.
در ارتباط با فرضیۀ شمارۀ  7مطالعه یعنی «بین روش
رادیوگرافی انتخابی مورد استفادۀ دندانپزشکان اهواز جهت
درمان ایمپلنت ،با سابقۀ کار ارتباط وجود دارد» ،جداول
شمارۀ  86و  84ارائه شده است:

 CBCTبرای طراحی درمان بیمار ،و در  67مورد یا 80/20

جهت بررسی اینکه آیا ارتباطی بین سابقۀ کاری

درصد از این روش برای پیگیری بعد از عمل ،استفاده می-

پزشک و استفاده از روشهای رادیوگرافی وجود دارد ،از

کردند .ضمن اینکه  70نفر از آنها یا  21/1درصد از این

آزمون کای دو استفاده شد .جدول  84نشان میدهد که با

روش استفاده نمیکردند.

توجه به اینکه مقدار  Pاز  7/77کوچکتر است (یعنی

جدول  1بیانگر این موضوع است که  88نفر از

کوچکتر از  ،)7/778لذا این فرض که بین «استفاده از یک

دندانپزشکان شرکتکننده در مطالعه یا  7/72درصد از آنها

روش رادیوگرافی با سابقۀ کار ارتباط وجود دارد» ،پذیرفته

از رادیوگرافی پریآپیکال برای طراحی درمان 94 ،نفر یا

میشود .بهعبارت دیگر ،در این مطالعه ،ارتباط معناداری بین

 40/41درصد در حین عمل 97 ،نفر یا  47/47درصد بعد از

سابقۀ کاری افراد و استفادۀ آنها از یک روش رادیوگرافی

عمل ،و در  6مورد یا  8/78درصد از این روش برای

خاص مشاهده شد .بدین ترتیب که دندانپزشکانی که سابقۀ

پیگیری بعد از عمل ،استفاده میکردند.

کاری بین  7تا  87سال داشتند از رادیوگرافی پانورامیک و

جدول  9نشان میدهد ،هیچکدام از دندانپزشکان
شرکتکننده در این مطالعه از روش توموگرافی در مراحل
درمان ایمپلنت استفاده نمیکنند.

 CBCTبیشتر استفاده میکردند.
فرضیۀ شمارۀ  2مطالعه عبارت است از« :بین روش
رادیوگرافی انتخابی مورد استفادۀ دندانپزشکان اهواز جهت

جدول  87نشان میدهد که در این مطالعه بین سن و
استفاده از یک روش رادیوگرافی ارتباط معناداری از نظر

درمان ایمپلنت ،با وضعیت تخصص ارتباط وجود دارد»،
برای بررسی این فرضیه ،جداول  87و  82ارائه شده است.

آماری وجود دارد .بهعبارت دیگر ،برخی ردههای سنی یعنی

بهمنظور بررسی ارتباط بین وضعیت تخصص و

ردۀ سنی  62تا  47سال از نظر استفاده از روش رادیوگرافی

استفاده از روشهای رادیوگرافی نیز از آزمون کای دو

انتخابی با سایر ردههای سنی تفاوت داشت.

استفاده شد.

در رابطه با فرضیۀ چهارم مطالعه مبنی بر اینکه؛ «بین

جدول  82نشان میدهد که با توجه به اینکه مقدار P

روش رادیوگرافی انتخابی مورد استفادۀ دندانپزشکان اهواز

از  7/77بزرگتر است ،لذا این فرض که بین استفاده از یک

جهت درمان ایمپلنت ،با جنس ارتباط وجود دارد» ،جداول

روش رادیوگرافی با وضعیت تخصص ارتباط وجود دارد،

شمارۀ  88و  82تدوین شده است.

رد میشود؛ یعنی در این مطالعه ارتباط معناداری بین

بهمنظور بررسی ارتباط بین جنس با نوع رادیوگرافی
مورد استفاده ،از آزمون کای دو استفاده شد.

وضعیت تخصص دندانپزشک و استفادۀ آنها از یک روش
رادیوگرافی خاص مشاهده نشد.

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،41شمارۀ 4311 ،1

بررسی رادیوگرافیهای انتخابی مورد استفاده ...

424

جدول  :2خصوصیات دموگرافیک نمونهها به تفکیک جنس
جنس

تعداد

درصد

مرد

869

07/2

زن

79

27/1

مجموع

891

877

نمودار  :2خصوصیات دموگرافیک نمونهها به تفکیک جنس
جدول  :1خصوصیات دموگرافیک نمونهها به تفکیک سن
سن

تعداد

درصد

کمتر از  67سال

91

49/7

 62تا  47سال

22

66/6

 42تا  77سال

66

82/0

بیشتر از  72سال

6

7/7

مجموع

891

877

نمودار  :1خصوصیات دموگرافیک نمونهها به تفکیک سن
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جدول  :3خصوصیات دموگرافیک نمونهها به تفکیک سابقۀ کار
سابقۀ کار

تعداد

درصد

کمتر از  7سال

02

62/62

 7تا  87سال

06

62/10

بیشتر از  87سال

76

22/00

مجموع

891

877

نمودار  :3خصوصیات دموگرافیک نمونهها به تفکیک سابقۀ کار

جدول  :4فراوانی رادیوگرافیهای انتخابی مورد استفادۀ دندانپزشکان اهواز در درمان ایمپنلت
نوع رادیوگرافی

تعداد

درصد

پانورامیک

46

28/0

CBCT

28

67/1

پانورامیک و CBCT

17

47/4

سایر روشها

84

0/8

مجموع

891

877
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نمودار  :4فراوانی رادیوگرافیهای انتخابی مورد استفادۀ دندانپزشکان اهواز در درمان ایمپلنت

جدول  :5فراوانی پاسخهای نمونهها در ارتباط با دلیل بکارگیری روش ترجیحی رادیوگرافی
تعداد

درصد

دلیل بکارگیری روش
هزینه

72

22/6

دقت

98

42/7

دسترسی

29

84/2

سایر موارد

22

86/8

مجموع

891

877

نمودار  :5فراوانی پاسخهای نمونهها در ارتباط با دلیل بکارگیری روش ترجیحی رادیوگرافی
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جدول  :4فراوانی پاسخهای نمونهها در ارتباط با شرایط بکارگیری رادیوگرافی پانورامیک
شرایط کلینیکی

تعداد

درصد

طرح درمان

92

42/40

در حین عمل

7

7

بعد از عمل

7

7

پیگیری

68

87/27

استفاده نمیکنم

07

60/11

مجموع

891

877

جدول  :4فراوانی پاسخهای نمونهها در ارتباط با شرایط بکارگیری CBCT
شرایط کلینیکی

تعداد

درصد

طرح درمان

872

76/76

در حین عمل

7

7

بعد از عمل

7

7

پیگیری

67

80/20

استفاده نمیکنم

70

21/1

مجموع

891

877

جدول  :2فراوانی پاسخهای نمونهها در ارتباط با شرایط بکارگیری رادیوگرافی پریآپیکال
شرایط کلینیکی

تعداد

درصد

طرح درمان

88

7/72

در حین عمل

94

40/41

بعد از عمل

97

47/47

پیگیری

6

8/78

استفاده نمیکنم

7

7

مجموع

891

877

جدول  :1فراوانی پاسخهای نمونهها در ارتباط با شرایط بکارگیری توموگرافی کامپیوتری
شرایط کلینیکی

تعداد

درصد

طرح درمان

7

7

در حین عمل

7

7

بعد از عمل

7

7

پیگیری

7

7

استفاده نمیکنم

891

877

مجموع

891

877
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 ارتباط بین سن با استفاده از روش رادیوگرافی:24 جدول
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

Value
193.471a
206.209

84
84

Asy mp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.000

df

13.776
196

a. 110 cells (94.8%) hav e expect ed count l ess than 5. The
minimum expected count is .07.

 نسبت استفاده از روشهای رادیوگرافی در دو جنس:22 جدول
مجموع

جنس

نوع رادیوگرافی

زن

مرد

46

84

29

پانورامیک

28

81

46

CBCT

17

24

72

CBCT پانورامیک و

84

6

88

سایر روشها

891

79

869

مجموع

 ارتباط بین استفاده از روشهای رادیوگرافی با جنس:21 جدول
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

Value
1.056a
1.158
.543

3
3

Asy mp. Sig.
(2-sided)
.788
.763

1

.461

df

192

a. 1 cells (12.5%) hav e expect ed count l ess than 5. The
minimum expected count is 3.50.
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جدول  :23روش رادیوگرافی مورد استفادۀ دندانپزشکان اهواز جهت درمان ایمپلنت ،به تفکیک سابقۀ کار
نوع رادیوگرافی

سابقۀ کار
کمتر از  7سال

 87-7سال

مجموع
بیشتر از  87سال

پانورامیک

6

6

60

46

CBCT

47

82

4

28

پانورامیک و CBCT

81

72

2

17

سایر روشها

2

2

2

84

مجموع

02

06

76

891

جدول  :24ارتباط بین استفاده از روشهای رادیوگرافی با سابقۀ کار
Chi-Square Tests
Asy mp. Sig.
)(2-sided
.000
.000

6
6

.000

1

df

Value
153.847a
143.315
15.142
196

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

a. 1 cells (8.3%) hav e expect ed count l ess than 5. The
minimum expected count is 3.71.

جدول  :25روش رادیوگرافی مورد استفادۀ دندانپزشکان اهواز جهت درمان ایمپلنت ،به تفکیک وضعیت تخصص
نوع رادیوگرافی

مجموع

تخصص
عمومی

متخصص

پانورامیک

69

4

46

CBCT

70

4

28

پانورامیک و CBCT

20

86

17

سایر روشها

86

8

84

مجموع

802

22

891
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جدول  :24ارتباط بین استفاده از روشهای رادیوگرافی و وضعیت تخصص
Chi-Square Tests
Asy mp. Sig.
)(2-sided
.277
.277

3
3

.348

1

df

Value
3.859a
3.864
.881
196

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by -Linear
Association
N of Valid Cases

a. 2 cells (25.0%) hav e expect ed count l ess than 5. The
minimum expected count is 1.57.

بحث
درمان ایمپلنت بهعنوان یکی از روشهای نوین درمان

بهعنوان نمونۀه ،در مطالعۀۀ انجۀامگرفتۀه توسۀط سۀادهاکار

دندانهای از دسترفتۀۀ بیمۀاران ،بسۀیار مۀورد توجۀه قۀرار

( )Sudhakarو همکاران ( ،)2782از مجموع  277دنۀدان-

گرفته و روز به روز بر تعداد متقاضیان این روش درمۀانی و

پزشک مورد بررسی برای تعیین روش رادیوگرافی ترجیحی

نیز دندانپزشکانی که تمایل به ورود به ایۀن عرصۀه دارنۀد،

آنها در حین درمان ایمپلنت 889 ،نفر از آنها گزارش کردنۀد

افزوده میشود .لذا مد نظر داشتن روشها و تکنیکهایی که

که روش  CBCTرا بهعنوان روش ترجیحی خود در طراحی

به موفقیۀت ایۀن درمۀان منجۀر مۀیشۀود از اهمیۀت بۀاالیی

درمان انتخاب میکنند ( .)87در مطالعۀ رضوی و همکۀاران

برخوردار است که ارزیابی دقیق محل درمۀان بۀا اسۀتفاده از

( )8692که بهمنظور بررسی فراوانی علل مراجعه برای انجام

روشهای رادیوگرافی ،یکی از مهمترین این موارد میباشد.

 ،CBCTدر یک مرکز خصوصی تصویربرداری در شهر یۀزد

بر این اساس ،در این مطالعه تالش شۀد تۀا میۀزان اسۀتفادۀ

انجام شده بود ،ارجاع بیمار برای ارزیابی پۀیش از ایمپلنۀت

دندانپزشکان شهر اهواز از روشهای مختلۀف رادیۀوگرافی

یکی از مهمترین دالیل ارجاع برای انجام  CBCTبۀود؛ بۀه-

در مراحل درمان ایمپلنت مورد ارزیابی قرار گیرد.

گونهای که  11درصد مراجعۀات مربۀوط بۀه بیمۀاران بۀرای

نتایج این مطالعه نشان داد که بهطۀور کلۀی ،بیشۀترین

انجام ایمپلنت بود که با فاصلۀ زیادی نسبت به سایر درمان-

روش رادیوگرافی مورد استفادۀ دندانپزشکان شهر اهواز در

ها قۀرار داشۀت و دلیۀل کلۀی دنۀدانپزشۀکان متخصۀص و

طی درمان ایمپلنت ،استفادۀ توأم از رادیوگرافی پانورامیک و

عمومی برای انجام  ،CBCTایمپلنت بود ()88؛ که این یافته-

( CBCTبا  47/4درصد) بوده ،سپس روش ( CBCTبا 67/1

ها با نتایج مطالعۀ حاضر که در آن دندانپزشکان عنوان می-

درصد) و روش رادیوگرافی پانورامیک (با  28/0درصۀد) از

کردند که بیشتر از روش  CBCTبه تنهایی ( 67/1درصد) یۀا

دیگر روشهای رایجی بوده که نمونههای مطالعۀه در طۀرح

همراه با رادیۀوگرافی پانورامیۀک ( 47/4درصۀد) در درمۀان

درمان و پیگیریهای بعد از درمان از آنها استفاده میکردند.

ایمپلنت استفاده میکردند ،همخوانی دارد.

در همین راستا مطالعات مختلفی بهویژه در ارتبۀاط بۀا

با این وجود ،رادیوگرافی پانورامیک یکۀی از تکنیۀک-

بکارگیری این روشهای رادیوگرافی انجام گرفته اسۀت کۀه

های معمول در تصویربرداری از ایمپلنت است ( .)82جیو و

نتایج آنها تفاوتها و شباهتهایی با نتایج این مطالعۀه دارد.

همکاران ( )2770بر این عقیۀدهانۀد کۀه بسۀیاری از دنۀدان-
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پزشکان از رادیوگرافی پانورامیک سنتی یا رادیۀوگرافیهۀای

شناخته شدن ایمپلنت دندانی در بین دندانپزشکان بهعنۀوان

پۀریآپیکۀۀال بۀۀرای ارزیۀۀابی کمیۀۀت و کیفیۀۀت اسۀۀتخوان در

درمانی موفق جهت بازسازی نواحی بیدندانی و نیز افزایش

اطراف محل ایمپلنت استفاده مینمایند ( . )86شۀاه ایۀوبی و

استقبال عمومی جهت این درمۀان و نیۀز مزایۀای  ،CBCTاز

همکاران (  )8619نیز میگویند که رادیۀوگرافی پانورامیۀک،

جمله دوز کمتر آن نسبت به سایر روشهای رادیۀوگرافی و

رایجترین کلیشۀ مورد استفاده بۀهمنظۀور تشۀخیص و طۀرح

نرمافزارهای پیشرفتۀ آن جهت ایمپلنت ،زمینۀهسۀاز اسۀتفادۀ

درمان ،پیش از درمانهای پریودنتۀال مۀیباشۀد ( .)84نتۀایج

بیشتر دندانپزشکان از ایۀن روش مۀیباشۀد و بۀا گسۀترش

مطالعۀ ساکاکورا و همکۀاران ( )2776نشۀان داد کۀه تقریبۀاً

روزافزون ایمپلنت ،استفاده از  CBCTنیز روز به روز بیشۀتر

 26/1درصد دندانپزشکان فقۀط رادیۀوگرافی پانورامیۀک را

میشود و انتظار میرود که گسترش قابل توجهی در حیطۀۀ

بۀۀرای ارزیۀۀابی ایمپلنۀۀت تجۀۀویز کۀۀرده و  21/9درصۀۀد

دندانپزشکی و بهویژه ایمپلنت پیدا کند (.)88

رادیوگرافی پانورامیک را بههمراه رادیۀوگرافی پۀریآپیکۀال

از دیگر موارد بررسیشده در این مطالعه ،دلیل انتخاب

و/یا توموگرافی مرسوم و/یا سیتۀی را مۀورد اسۀتفاده قۀرار

یک روش رادیۀوگرافی در طۀی درمۀان ایمپلنۀت مۀیباشۀد.

میدادند ()9؛ در حالیکه در این مطالعه ،تنهۀا  28/1درصۀد

یافتههای مطالعه نشان داد کۀه دقۀت روش انتخۀابی (بۀا 42

نمونهها از این روش به تنهایی استفاده میکردند.

درصد) و هزینۀ روش تصویربرداری انتخابشۀده (بۀا 22/6

ایۀۀن تفۀۀاوتهۀۀا در اسۀۀتفادۀ بیشۀۀتر از  CBCTیۀۀا

درصۀد) ،از دالیۀۀل اصۀۀلی انتخۀاب روشهۀۀای رادیۀۀوگرافی

رادیوگرافی پانورامیک که در مطالعات مختلف گزارش شده

توسط دنۀدانپزشۀکان شۀهر اهۀواز در طۀی مراحۀل درمۀان

است را میتوان به این صورت توجیه کرد که بۀا پیشۀرفت-

ایمپلنت بوده است که همانگونه که مشاهده میشود تمرکۀز

های صورتگرفته در عرصۀۀ تکنولۀوژی تصۀویربرداری در

بیشتر دندانپزشکان در اسۀتفاده از یۀک روش رادیۀوگرافی،

پزشکی ،مانند  ،CBCTاین درمانها با گذشۀت زمۀان مۀورد

دقت روش مورد نظر میباشد که به این ترتیب روش ارجح

توجه بیشتری واقع شۀدهانۀد و لۀذا در مطالعۀات جدیۀدتر،

آنها به ترتیب  CBCTو رادیوگرافی پانورامیک بود.

میزان استفاده از  CBCTرو به افزایش اسۀت .مصۀداق ایۀن

در مطالعۀۀۀ سۀۀادهاکار و همکۀۀاران ( ،)2782دقۀۀت و

ادعا نتایج مطالعۀ جیو و همکاران ( )2770است کۀه نتۀایج

قابلیت اعتماد از اصلیتۀرین شۀاخصهۀای مۀدنظر دنۀدان-

مطالعۀ آنها نشۀان داد کۀه  18/27درصۀد دنۀدانپزشۀکان از

پزشکان در انتخاب روش رادیوگرافی بوده و اعتقاد داشۀتند

رادیوگرافیهای پانورامیک و پریآپیکال بۀهصۀورت روتۀین

 CBCTبهدلیل داشتن این خصوصیات ،روش ارجح آنهۀا در

برای انجام ایمپلنت استفاده میکنند که ایۀن نتۀایج بۀا نتۀایج

درمان ایمپلنت میباشد ( .)87هدیسۀو و همکۀاران ()2787

مطالعۀ آنها در سال  2778نیز شباهت داشت .با این وجۀود،

نیز در مطالعۀ خود نشان دادند که  CBCTیکی از روشهای

 22/7درصۀۀد از آنه ۀا از انۀۀواع تومۀۀوگرافیهۀۀا و از جملۀۀه

ارزیابی مؤثر در بررسی استخوان موجود و برای برنامهریزی

 CBCTاستفاده میکردند ،که این نتایج با نتایج سۀال 2778

قبل از عملِ ایمپلنت میباشد ،زیۀرا در مطالعۀۀ آنهۀا ارتبۀاط

که  27درصد از دندانپزشکان عنوان نموده بودنۀد هرگۀز از

معناداری بین  CBCTو ارزیابی حین جراحۀی بۀرای تعیۀین

روشهای توموگرافی برای درمان ایمپلنت استفاده نکردهاند،

کیفیت و کمیت استخوان و نیز ابعاد ایمپلنۀت مشۀاهده شۀد

تفاوت قابل مالحظهای داشته و نشاندهندۀ روند رو به رشد

(.)87

استفاده از انواع روشهۀای تومۀوگرافی در درمۀان ایمپلنۀت

بعد از  ،CBCTرادیۀوگرافی پانورامیۀک ،بیشۀتر مۀورد

میباشد ( .)86رضوی و همکاران ( )8692نیز معتقدنۀد کۀه

توجۀۀه دنۀۀدانپزشۀۀکان در ایۀۀن مطالعۀۀه در طراحۀۀی درمۀۀان
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ایمپلنت قرار داشت .به اعتقاد متخصصین ،از جمله مهمترین

در طی عمل و بعد از عمل میباشد و این در حالی بۀود کۀه

مزایای رادیوگرافی پانورامیک ،توانایی بررسی مناطق وسۀیع

هۀۀیچکۀدام از دنۀۀدانپزشۀۀکان در هۀۀیچ مرحلۀۀهای از درمۀۀان

فکین ،مشاهدۀ استخوان آلوئوالر کرستال ،حدود کورتیکۀال

ایمپلنت از روش توموگرافی کامپیوتری استفاده نمیکردنۀد.

کانال مندیبوالر ،سینوس ماگزیالری و حفۀرۀ بینۀی ،ارزانۀی،

این یافتهها با نتایج مطالعات انجامگرفته در این رابطۀه هۀم-

در دسترس بۀودن و پرتۀوگیری انۀدی مۀیباشۀد کۀه از آن

خوانی دارد .در این مطالعات نیز نشان داده شده که بیشترین

ابزاری ایدهآل برای غربالگری و ارزیابی اولیۀ درمان ایمپلنت

استفادۀ دندانپزشکان از روشهای رادیوگرافی ،در طراحۀی

ساخته است و علیرغم وجود برخی محۀدودیتهۀای ایۀن

درمان ایمپلنت و بهدنبال آن پیگیری میباشد ( )82 ،86 ،9و

تکنیک ،رادیوگرافی پانورامیک ،همچنان رادیوگرافی انتخابی

همچنین در برخی مطالعات عنۀوان شۀده کۀه بۀا توجۀه بۀه

جهت بررسی اولیه در درمۀان ایمپلنۀت مۀیباشۀد ( .)82در

سهولت استفاده و در دسترس بودن رادیوگرافی پریآپیکال،

مطالعۀ ساکاکورا و همکۀاران ( ،)2776دلیۀل اصۀلی تجۀویز

دندانپزشکان از این روش برای مشاهدۀ وضعیت قرارگیری

رادیۀۀوگرافی پانورامیۀۀک ،وسۀۀعت پوشۀۀش و هزینۀۀه (12/4

ایمپلنت در طی جایگذاری ایمپلنت استفاده مۀیکننۀد (.)82

درصد) ،عنوان شد .همچنین در این مطالعه ،تنها  0/2درصد

در مطالعۀ سادهاکار و همکۀاران ( ،)2782نیۀز هۀیچکۀدام از

از دندانپزشکان ،توموگرافی سنتی را به تنهایی تجویز کۀرده

دندانپزشکان از توموگرافی کامپیوتری استفاده نکرده بودنۀد

بودند و  87/8درصد از آنها نیز این روش را همراه بۀا سۀایر

(.)87

روشهای رادیوگرافی مورد استفاده قرار داده بودند که دلیل

در این مطالعه ،ارتباط بین جنس با رادیوگرافی مۀورد

اصلی آنها از عدم تجویز ایۀن روش ،هزینۀه و در دسۀترس

استفادۀ دندانپزشکان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این

نبودن آن در مقایسه با روش رادیوگرافی پانورامیۀک عنۀوان

مطالعه ،ارتباط معناداری را بین جنسیت افراد و استفادۀ آنهۀا

شد ( .)9در مطالعۀ جیو و همکاران ( ،)2770دالیۀل تجۀویز

از یک روش رادیوگرافی خاص نشان نداد که این نتۀایج بۀا

یک روش رادیوگرافی خاص عبۀارت بۀود از :تمایۀل بۀرای

نتایج مطالعات انجامگرفته در این راستا که ارتباطی بین ایۀن

پوشش وسیعتر منطقۀه ( 60/0درصۀد) ،دقۀت انۀدازهگیۀری

دو متغیر گزارش نکردند ،نیز همخوانی دارد (.)82 ،87 ،9

( 84/7درصد) ،هزینه ( 86درصد) و در دسترس بودن (7/1

از دیگر متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه ،بررسی

درصۀۀد)؛ و دلیۀۀل اصۀۀلی انتخۀۀاب رادیۀۀوگرافی پانورامیۀۀک،

ارتبۀۀاط بۀۀین سۀۀن بۀۀا اسۀۀتفادۀ دنۀۀدانپزشۀۀک از یۀۀک روش

پوشش وسیعتر منطقه ( 72/6درصد) و هزینه ( 81/2درصد)

رادیوگرافی بود .یافتههای این مطالعه ارتباط معناداری را بین

بود و انتخاب این روش به این دو دلیل بۀا  87/9درصۀد در

این دو متغیر نشان داد؛ به این معنا که سن دنۀدانپزشۀک بۀا

مرتبۀ بعدی قۀرار داشۀت .بۀهعۀالوه ،دلیۀل اصۀلی انتخۀاب

استفادۀ او از یک روش رادیوگرافی ،مرتبط میباشۀد .نتۀایج

تومۀۀوگرافی یۀۀا  ،CTبۀۀه تنهۀۀایی یۀۀا همۀۀراه بۀۀا رادیۀۀوگرافی

این مطالعه با مطالعات مشابه تا حدود زیادی متفاوت است.

پانورامیک یا پریآپیکال ،دقت اندازهگیری این روش عنۀوان

بهعنوان نمونه ،در مطالعۀۀ سۀاکاکورا و همکۀاران ( )2776و

شد (.)86

نیز مطالعۀ جیو و همکۀاران ( )2770ارتبۀاط معنۀاداری بۀین

همچنین در این مطالعۀه مشۀخص شۀد کۀه بیشۀترین
موارد استفاده از رادیۀوگرافیهۀای  CBCTو پانورامیۀک ،در

سن و استفادۀ دندانپزشک از یک روش رادیوگرافی خۀاص
مشاهده نشد (.)86 ،9

طراحی درمان ایمپلنۀت و پیگیۀری بۀوده و بیشۀترین مۀورد

همچنین در این مطالعه ارتباط بین سابقۀ کاری دندان-

استفاده از رادیوگرافی پریآپیکال (بیش از  97درصد موارد)

پزشۀکان و اسۀۀتفادۀ آنهۀۀا از یۀک روش رادیۀۀوگرافی ،مۀۀورد
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بررسی قرار گرفت که نتایج ،ارتباط معناداری را بۀین سۀابقۀ

تصویربرداری ،نقش بیبدیلی در راستای کمۀک بۀه دنۀدان-

کاری افراد و استفادۀ آنها از یک روش رادیۀوگرافی خۀاص

پزشک در انجام اینگونه ارزیابیها دارد .امۀروزه روشهۀای

نشان داد ،امۀا مطالعۀات محۀدودی بۀه بررسۀی ایۀن متغیۀر

تصویربرداری مختلفی برای درمان ایمپلنت وجۀود دارد کۀه

پرداختهانۀد و نتۀایج ایۀن مطالعۀات نشۀان داده کۀه ارتبۀاط

میتوانند اطالعات دقیقی از وضعیت و موقعیت محل مۀورد

معناداری بین سابقۀ کار و روش رادیوگرافی انتخابی ،وجۀود

نظر برای کاشت ایمپلنت در اختیار دندانپزشک قرار دهنۀد.

ندارد ( )86 ،87و در نهایت ،یکی دیگۀر از مۀواردی کۀه در

در مطالعۀ حاضۀر تۀالش شۀد کۀه روشهۀای رادیۀوگرافی

این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت ،ارتبۀاط بۀین وضۀعیت

ترجیحی دندانپزشکان شهر اهواز مورد بررسی قرار گیرد و

تخصص با استفادۀ دندانپزشۀک از یۀک روش رادیۀوگرافی

نتۀۀۀایج نشۀۀۀان داد کۀۀۀه اسۀۀۀتفاده از دو روش رادیۀۀۀوگرافی

بود که نتایج این بررسی نشان داد که ارتباط معنۀاداری بۀین

پانورامیک و  CBCTبهصورت همزمان یا به تنهایی از جمله

وضعیت تخصص دندانپزشک و استفادۀ آنها از یۀک روش

روشهای رایجی بودند کۀه دنۀدانپزشۀکان شۀهر اهۀواز در

رادیوگرافی خاص ،وجۀود نۀدارد .در مطالعۀات مشۀابه نیۀز

درمان ایمپلنت از آن بهره مۀیبردنۀد و دلیۀل اصۀلی آنهۀا از

ارتبۀۀاطی بۀۀین وضۀۀعیت تخصۀۀص دنۀۀدانپزش ۀک بۀۀا روش

انتخاب این روشها ،دقت و هزینۀ روش مورد نظر بۀود .بۀا

رادیوگرافی مورد استفادۀ او ،گزارش نشد (.)82 ،86 ،9

توجه به نتایج مطالعات مختلف ،بۀهویۀژه مطالعۀات جدیۀد
انجامگرفته در ارتباط با دقت روش  CBCTدر طرح درمۀان
ایمپلنت ،آموزش دندانپزشکان برای اسۀتفادۀ بیشۀتر از ایۀن

نتیجهگیری
یکی از مهمترین اصول موجود در درمان ایمپلنت ،که

روش تصویربرداری ،توصیه میشود.

میتواند تا حدود بسیار زیادی تضۀمینکننۀدۀ موفقیۀت ایۀن
روش درمانی باشد ،ارزیابی محل دقیق ایمپلنت قبل ،حین و
بعد از انجام این درمان میباشد که روشهای رادیوگرافی یا
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Background and Objectives: Dental implants create a revolution
in dentistry and its success has been proved. One of the important
steps in guarantying its success is accurate assessment, using
imaging methods, before and after treatment. Limited number of
studies on the preferred radiographical method in implant treatment
have been done in Iran. The objective of this study aimed to assess
the selected radiography techniques used by Ahvaz Dentists in
implant treatment.
Subjects and Methods: In this descriptive-analytical and cross
sectional study, in which selected radiography method of 198
general and specialist dentist of Ahvaz in implant treatment, were
examined. Analysis of data was done using SPSS.19 software.
Results: Results show that of 198 participants, 70.2 % were males
and 20.8 % were females. Their age range was between 26 to 57 yr,
and most of them (36.87%) had work experiences between 5 to 10
yr. Selected radiography methods of dentists were in the following
descending order: Panoramic and CBCT together; 40.4%, CBCT
alone; 30.8%, panoramic alone; 21.7%, and other methods: 7.1%.
There were significant correlations between selected radiography
method and age and work experiences. But there were not any
significant correlations between selected radiography method and
specialist status and gender.
Conclusion: The most common radiography method selected by
dentist in this study was Panoramic and CBCT, which comes in
concordance with similar studies conducted in Iran and other
countries. Accordingly because of its in implant treatment design,
education of dentist on use of this method is recommended.
Keywords: Implant, Radiography Methods, Dentistry.
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