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 يربرداريدر تصو يمخروط ةاشع يوتريکامپ ينقش توموگراف :نه و هدفیزم
کاربردها و امکاناتش شناخته شده است و  يصورت به خوب دهان و فک و ةيناح

 يکه به صورت حل نشده باق ياز مشکالت اصل يکي. ش استيدر حال افزا
ن يهدف از ا. است يربردارين تصويمار، حيب ةحرکات ناخواست، مانده است
 و يخط يهايريگخشک انسان براندازه بليحرکت مند ريتأث يابيمطالعه، ارز

 يهافکتياگرچه آرت. باشديم يمخروط ةاشع يوتريکامپ يت با توموگرافيفيک
ماران اطفال يص بين خصوصاً در تشخيروت يع در بررسيک مشکل شاي يحرکت

  . شوديافت مين مقاالت ين موضوع در بيدر ا يتنها مطالعات کم يباشد وليم
بل خشک بدون يمند ١٠، از يشگاهيآزما يليتحل ةطالعن ميدر ا :یروش بررس

ه يناح ٣ر در يت تصاويفيارتفاع، عرض و ک. دندان انسان بالغ استفاده شد
سه از . شد يابيبل ارزيهر مند يبر رو) ن، خلف راست و خلف چپيداليم(

و  يابيگر جهت ارزيکديست فک و صورت، به صورت مستقل از يولوژيرادنفر 
ز با يآنال. استفاده شد يمخروط ةاشع يوتريکامپ ير توموگرافيتصاونمره دادن به 

 paired samples  t.testو  LSDانس، تست يوار يتکرار يهايريگاندازه
  .انجام شد

ابعاد فک  يگر در بررسه مشاهدهن سيب يمعنادار يچ تفاوت آماريه :هاافتهی
در  يول. شدده نيت بدون حرکت و با حرکت ديدر وضع) ارتفاع و عرض(

  . گر تفاوت معنادار بودن سه مشاهدهيت بيفيمربوط به ک يارامترهاپ يبررس
چ تفاوت يم که هيريگيجه ميحاضر، نت ةمطالع يهاافتهيبا توجه به  :يریگجهینت 

 )عرض ارتفاع و( فک ابعاد يبررس در گرن سه مشاهدهيب يمعنادار يآمار
ن يفک ب ابعاد يبررس در يعنادارم يچ تفاوت آمارين هيهمچن ،مشاهده نشد

گر در نظر فرد مشاهده يول ؛بدون حرکت مشاهده نشد حرکت و حالت با
  . گذار استريتأث ،تيفيک يبررس

  
   .يفکت حرکتيبل، آرتي، منديمخروط ةاشع يوتريکامپ يتوموگراف :د واژگانیکل
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  مقدمه 
) CBCT( يمخروط ةاشع يوتريکامپ يتوموگراف

 يبرا ۱۹۸۲ است که ابتدا در سال يديجد يتکنولوژ
فک و  يربرداريتصو يو سپس برا يمعرف يوگرافيآنژ

 ياصول توموگراف. )۱( صورت به کار گرفته شد
 يوتريامپک يتوموگرافاز  يمخروط ةاشع يوتريکامپ
 يوتريکامپ يوگرافمدر تو. متفاوت است) CT(کال يمد

 –ک چرخش منبع يتمام اطالعات از  يمخروط ةاشع
، ديآيه به دست ميثان ۲۰در حدود  ماريدتکتور حول سر ب

 ياياز زوا يو بعدر ديتصاو يک سريج که ين نتايسپس ا
 ي، بازسازيبه فرم اطالعات سه بعد، باشنديمختلف م

  ).۲( شونديم
نسبت به  يوطمخر ةاشع يوتريکامپ يتوموگراف يايمزا

ت يقابل، کمتر ة، دوز اشعيوتريکامپ يتوموگراف
، سخت، رزولوشن باال يهابافت يعال يربرداريتصو
) up right( ستادهيت ايک وضعيمار در ياسکن ب ييتوانا

در  يهايبا وجود تکنولوژ. باشديکمتر دستگاه م ةنيو هز
ش در رابطه با يکانات در حال افزاسطح باال و ام

 يمشکل اصل ي، وليمخروط ةاشع يوتريکامپ يتوموگراف
مار در طول يب ة، حرکات ناخواستکه هنوز حل نشده

که جهت  يافزارسخت يهاتمام راه حلباشد و ياسکن م
ت ثابت به کار يک موقعيمار در يثابت نگهداشتن سر ب

 ديبا. )۲( باشنديم ييهاتيمحدود يدارا، شونديبرده م
مار يب ي، راحتکاهش حرکت سر يتوجه داشت که برا

ش از يکه زمان اسکن اغلب بيياز آنجا. ار مهم استيبس
، زم نگهداشتن سريک است، لذا مکانيپانورام يربرداريتصو

 يکيها فکتيآرت). ۱( برخوردار است ييسزات بهياز اهم
ر در يت تصويفيکاهش ک ين فاکتورهايترمهماز 

قش ند و نهست يمخروط ةاشع يوتريکامپ يتوموگراف
، چرا که ساختار ص دارنديدر کاهش دقت تشخ يمهم

از  يکي. شوديا کامالً بدشکل ميان مانده ک پنهيآناتوم
اسکن  يمار در طي، حرکت بتيفيکاهش ک يهافکتيآرت

ا اثر محوکننده ي) streaks(جاد خطوط يباشد که ايم
)blurring ( دينمايم ريک تصويدر )۳(.  

نش و همکارا )Tomas Hanzelka(توماس هانزلکا 
 يافزارنرمروشی ، يدر کشور چکسلواک ۲۰۱۰در سال 

ر يت تصاويفيکمار بر يحرکت ب يمنف ريتأث کاهش يبرا
ارائه ) CBCT( يمخروط ةاشع يوتريکامپ يتوموگراف

پک وايراد يم کرويعال يک سريآنها با استفاده از . دادند
ا ي، استخوان گونه ، چانهينيمانند ب ياستخوان يدر نواح

 يماران داراير بد يتريقير حقيها توانستند تصودندان
ر سه يتصاو يم بر رويعال يمان. دست آورنده حرکت ب

ز آنها يو سا) blurred(مار محو شده ي، با حرکت بيبعد
؛ ضمناً نما و تر شده بودتر و شکل آنها نامنظمبزرگ يکم
سپس با  .مار متناسب بوديبا وسعت حرکت ب ميز عاليسا

که  ييح تا جاي، تصحيوتريکامپ ةبرنام يک سري
ن يشد و از اي، انجام مم به حداقل برسديعال يمحوشدگ

رفت يپذيک صورت ميآناتوم يق اصالح ساختارهايطر
)۲.(  

 يوتريکامپ ين مشکل توموگرافيکه بزرگتر يياز آنجا
در  سؤالن ي، ا)۲( شدبايمار ميحرکت ب يمخروط ةاشع

مار باعث يزان حرکت بيشود که چه ميذهن مطرح م
مار يب شود و چنانچهير ميص تصويکاهش دقت تشخ

ا اکسپوژر متوقف شود ي، آحرکت کرد يربردارين تصويح
 يربردارينکه تصويا اي گیردانجام  يربرداريو مجدداً تصو

 يريگمي؟ از آنجا که در صورت اشتباه در تصمابديادامه 
پاسخ  ، لذاشوديمار ميذب بجاشعه  از يدوز قابل توجه

است که کسب تجربه  يهيبد. است يال ضرورؤن سيبه ا
-هدر انداز يمشخص ريتأثا حرکت ين خصوص که آيدر ا

مار از يل دوز بيبه دل. داشته است يفيو ک يکم يهايريگ
ق يسر نبوده و به طريم )invivo( يکينيق کليطر

ل در ين دلي، به همودشيانجام م)  invitro(  يشگاهيآزما
جهات مختلف به  جاد انواع حرکات دريق ما با اين تحقيا
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شده  ير بازسازيت تصاويمت و کيفيآنها بر ک ريتأث
  . ميپرداخت

  
   یروش بررس

بل يعدد مند ۱۰از  ،يشگاهيآزما يليتحل ةن مطالعيدر ا
 يسازهيجهت شب. استفاده شد يدون دندان خشک انسانب

 يبر رو) Covex(ه موم قرمز کاوکس يال ۴بافت نرم 
ار يبس يعدد مارکر فلز ۳ سپس. ها قرار داده شدبليمند

ن و خلف يداليدر م) متريليا دو ميک يدر حد (کوچک 
ها گذاشته موم يبر رو) ر اولراست و چپ در محل مول(

قدام که  ةيناح) ارتفاع و عرض( ابعاد فک يدر بررس. شد
 يوتريکامپ يتوموگراف يهايسمت در بازسازن قيحساستر

، ريتصاوت يفيک يباشد و جهت بررسيم يمخروط ةاشع
 يعنيمولر اول  يبيتقر ةيدر ناح( بليخلف مند ةيناح

 يکه دارا) نتالمتر از فورامن متر عقبيم سانتيحدود ن
باشد، انتخاب يبوالر ميچون کانال مند يفيظر يساختارها

  . شد
ن يح، جاد حرکتيهت اجن مطالعه يدر ا

ت حرکت در يساخته شد که قابل ي، دستگاهيربرداريتصو
متر، در يليم ۷و  ۴، ۲، به اندازه )يجهت عمود(  yمحور 

  . ه را داشتيثان ۲مدت زمان 
  : ل شده استيتشک ياه از دو بخش اصلن دستگيا

، ک استپرموتور استي، که شامل يکيبخش مکان -۱
ل حرکت يمربوط به تبد ک شفت و کوپل و اتصاالتي

  . است يبه خط يدوران
کنترل  يدهاي، که شامل مدارات و کلکنترل پانل-۲

 .باشديمختلف کار دستگاه م يهاتيوضع يدستگاه برا

با گام ولت  ۱۲ک استپرموتور ي، از يکيدر بخش مکان
  . درجه استفاده شده است ۸/۱

انداز دستگاه شامل مدارات راه يکيبخش الکترون
نترل حاالت مختلف کار ک يبرا يرموتور و کنترلاستپ

  . دستگاه است

جاد يا يبرا  L297 يس يانداز شامل آمدارات راه
ور يکه به عنوان درا L298موتور و  ياز برايموردن يتوال

 يبرا ATMEGA32 ةریزپردازندن از يهمچن. باشديم
، ولت ۱۲ يک باترين از يهمچن. کنترل استفاده شده است

ن دستگاه استفاده يا يه اصليبه عنوان منبع تغذ آمپر ۲/۷
است که با قرار گرفتن  ينيس ين دستگاه دارايا. شده است

بل يآن و مند يت رويلونويشفت و قرار گرفتن  يرو
ه در دستگا يفلز يها، از اختالل قسمتتيونولي يرو

  . شوديم يريجلوگ يربرداريتصو
ک ي يبل رويت و منديونولي، يفلز ةصفح ةمجموع

 يوتريکامپ يدر دستگاه توموگراف ين عکاسيه دوربيپاسه
 , Pro Max 3D ( planmecaمدل يمخروط ةاشع

finland) در نظر گرفته  يتوموگراف ريتصاو ةيته يکه برا
چ يه نکه ازيباتوجه به ا .)۱شکل( گرفتيرار م، قشده بود

 يمطالعه بررو و استفاده نشد يوانيا حي يانسان ةزند ةنمون
 ازين ،انجام گرفت يشگاهيبه صورت آزما ،خشک ةجمجم

ت پروتکل حفاظت يرعا البته با ؛نامه نبودتيرضا به اخذ
 ،کرديه ميته را ريکه تصاو يفرد ياشعه برا برابر در

 ۴، بلياز هر نمونه مند .شديت ميرعا يمالحظات اخالق
ت بدون حرکت و با حرکت ير وضعد يربرداريتصو يسر
ه شده و تمام حرکات در وسط يته) متريليم ۷و  ۴، ۲( 

-شکل( شديالقا م) ۶ه يثان( يربرداريزمان تصو

با  يربرداريتصو يسر ۴۰ در مجموع .)۵و۴و۳و۲های
field of view (FOV) 8  بزرگترین اندازه( 8در 

، توسط سه شده ير بازسازيسپس تصاو. ه شديته) دستگاه
ر يوتصا يبررس ةست فک و صورت با سابقيولوژيراد

 .مشاهده شد يمخروط ةاشع يوتريکامپ يتوموگراف
گر ار هر مشاهدهيدر اخت ير به صورت کامالً تصادفيتصاو

، يگريگر به طور مستقل از دمشاهدهقرار گرفت و هر 
 يهادر فرم يابيارز ةجيکرده و نت ير را بررسيتصاو

  . شديوارد م ياطالعات
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 ةلب ةن نقطي، باالترارتفاع يابعاد فک، برا يدر بررس
-يمحاسبه م يکورتکس تحتان ةن نقطيترنييکرست تا پا

تا  يباکال ةن نقطيترعرض فک هم برجسته يشد و برا
ه شده و کورتکس در نظر گرفت ينگواليل ةن نقطيتربرجسته

  . شديمتر نوشته ميليبه م
، کورتکس باکال(ر يت تصاويفيبه ک نمرات مربوط

) بوالريو کانال مند نگوال، کرست آلوئوالريکورتکس ل
  : آمدير به دست ميراست به صورت ز سمت چپ و يبرا

  ص يرقابل تشخيحدود غ=  ۰
  باً مشخص يحدود تقر=  ۱
   ينواح يحدود مشخص در برخ=  ۲
   يحدود مشخص در اغلب نواح=  ۳
   يحدود مشخص در تمام نواح=  ۴

 نيب ياک که نمرهيومعنصر آنات ۴ن يمجموع نمرات ا
ر يتصاو يت کليفيجهت ک ي، به عنوان شاخصبود ۱۶تا  ۰

  . شديمت راست و چپ در نظر گرفته مدر س
گرها، مشاهده يه دست آمده از بررسج بيسپس نتا

  . قرار گرفت يز آماريتحت آنال
  
  ها افتهی

بوط مر ياطالعات يهااطالعات به دست آمده از فرم
 ۱۶ ةنسخ، با استفاده از گرسه مشاهده يج بررسيبه نتا

. ل قرار گرفتيه و تحليمورد تجز SPSS يافزار آمارنرم
 يريگانس با اندازهيز وارين مطالعه از آناليدر ا

 Repeated measures analysis of)يتکرار

variance) آزمون ،paired samples  t.test  و آزمون
(least significant difference) LSD ه يتجز يبرا

ارتفاع (ابعاد فک  يدر بررس. ه شداستفاد هال دادهيو تحل
بدون  يهاتير وضعگر دن سه مشاهدهيب) و عرض

نشد ده يد يچ تفاوت معناداري، هحرکت و با حرکت
)۰۵/۰p< (ن ي، در اکثر موارد بريت تصاويفيک يدر بررس ؛

با  ).>۰۵/۰p( ، اختالف معنادار وجود داشتگرهامشاهده
 يپارامترها يابيزر و اريتصاو ي، در بررسنکهيتوجه به ا

، لذا از مينداشت) gold(برتری  استاندارد، تيفيمربوط به ک
سه  ياطالعات يهاز فرمدست آمده اه ج بينتا يرو

ک به ير کدامم که نظيم قضاوت کنيتوانستي، نمگرمشاهده
رو بعد از مشاهده وجود  نياز ا. تر استکيت نزديواقع

 ريتأث يبررس، جهت گرن سه مشاهدهيختالف معنادار با
 يتوموگرافشده  ير بازسازيمار در تصاويحرکت فک ب

از  يکيج ي، از نتاتيفيبر ک، يمخروط ةاشع يوتريکامپ
ر يتصاو يدر بررس يشتريب ةگرها که تجربمشاهده

. داشت، استفاده شد يمخروط ةاشع يوتريکامپ يرافتوموگ
که  ي، مواردتيفيک يحرکت فک بر رو ريتأث يدر بررس

، در کورتکس باکال )<۰۵/۰p( عنادار نبوداختالف م
نگوال راست، يباکال چپ، کورتکس ل ، کورتکسراست

ت يفيبوالر راست و کي، کانال مندکرست آلوئول راست
   .باشديمراست  يکل
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  CBCTدستگاه  نمونه در يریت قرارگیوضع: 1شکل 
  

  

  
  

  حرکت ت بدونیوضع ک نمونه دری از CBCTشده  يبازساز ریتصاو: 2شکل 
  

  
  

  مترحرکتیلیم 2 از شده بعديبازساز ریتصاو از يانمونه): 2ادامه شکل ( 3شکل 
  

  
  مترحرکتیلیم 4 از شده بعديبازساز ریتصاو از يانمونه): 2ادامه شکل ( 4شکل 
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  مترحرکتیلیم 7 از شده بعديبازساز ریتصاو از يانمونه): 2ادامه شکل(5شکل 

  بحث 
 يابيجهت ارز يمختلف يهار روشياخ يهادهه يط

 يداخل يهايوگرافيراد. اندفک و صورت ابداع شده ةيناح
ز دستگاه يراً نيمختلف و اخ يو خارج دهان يدهان

ن ياز جمله ا يمخروط ةبا اشع يوتريکامپ يتوموگراف
 ةاشع يوتريکامپ يتوموگراف). ۴و ۵( موارد هستند

-ضخامت يابيزار يبراال يلوفاسيماگز ةيدر ناح يمخروط

مپلنت، يا يبعدت سهيموقع ي، بررسياستخوان يها
عات ي، طرح درمان ضايعات فکيضا يص و جراحيتشخ

... و  يمختلف در ارتودنس يهاز لندمارکي، آنالکاليآپيپر
 يوگرافيک رادي). ۶و  ۷(د واقع شود يار مفيتواند بسيم

باال  مختلف با دقت يهايريگآل است که اندازهدهيا يزمان
نداشتن  يبرا يل متعددي، دالر باشديپذآن امکان يبر رو

، اعوجاج ن آنهايترامر وجود دارد که مهم نيحصول به ا
(distortion) ۱(باشد ير ميتصو( .  

خارج  يوگرافير راديدو عامل عمده در اعوجاج تصو
مات يو تنظ) position(مار يت بي، موقعشامل يهاند

 ةاشع يوتريکامپ يوگرافتومدر  ).۸( دستگاه هستند
ت تمام يفيک ي، روا بلعيمار، فک ي، حرکت سر بيمخروط

، در گذاردياثر م (Volume data) ياطالعات حجم
، تنها )CT(کانونشنال  يوتريکامپ يکه در توموگراف يحال

، دادهکه در طول آن حرکت رخ  (Slices) ييهاآن برش

کاهش  ياهاز جمله روش). ۹(رد يگيقرار م ريتأثتحت 
ن يترکاربرد کوتاه، (motion blur) يحرکت يمحوشدگ

مار با يزمان اکسپوژر ممکن و محدود کردن حرکت ب
ا نگهدارنده يل مهارکننده يا استفاده از وسايآموزش آن 

  ).۱۰( باشديم
در  ۲۰۱۰و همکارانش در سال ) Blattner(بالتنر 

در  Root Canal System يکا به بررسيکانزاس آمر
 يانسان با استفاده از دستگاه توموگراف يهاداندن

ق ين تحقيآنها در ا. پرداختند ياشعه مخروط يوتريکامپ
 يعيت طبيتشابه با وضع يو برا يدندان مولر را بررس ۲۰

 يسازهيشب ياز فک خوک قرار داده و برا يادر قطعه
 ما ةمطالع در). ۱۱(بافت نرم از موم قرمز استفاده کردند 

به  قرمز موم از و )فاقد بافت نرم(ز از استخوان خشک ين
  .ساز بافت نرم استفاده شدهيعنوان شب

در  ۲۰۰۶و همکارانش در سال ) Naitoh(نایتو 
انتخاب شده  يه پلن توموگرافينقش زاو يژاپن به بررس

. پرداختند يخط ير حاصل از توموگرافيت تصاويفيدر ک
 يخط يتوموگراف ک با عملکرديک دستگاه پانورامياز 
ن استفاده ييسکشنال فک پار کراسيتصاو ةيته يبرا

 ةجمجم ۱۰بل يمولر مند ةيها از ناحيو گرافيراد. نمودند
 ةيزاو. ديه گرديخشک انسان به صورت دو طرفه ته
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 قدردانی

درجه + ۲۰تا  -۲۰ ةدر محدود يمذکور به صورت افق
ک يساختمان آناتوم ۴ر يت تصاويفيک. ر داده شدييتغ
نگوال و کانال يالر کرست، کورتکس با کال ولآلوئو(

ست فک و يولوژيبا مشاهده توسط سه راد) بوالريمند
  .شد يصورت، بررس

ن عرض يترنازک ةدهندکه نشان يآنها پالن توموگراف
 يه بود را به عنوان پلن توموگرافيدر آن ناح ينگواليباکول

چرخش  ير را که دارايتصاو ةيمناسب انتخاب کرده و بق
سه کردند و نشان دادند که چرخش در يود با آن مقاب

ر يت تصويفيک ةدرج ۵/۲تا  -۷/۱از  يادرجه ۲/۴ ةمحدود
از آن است که انتخاب  ين امر حاکيباشد و ايمطلوب م

 ييسزات بهياز اهم ير توموگرافيح در تصاويصح ةيزاو
  ). ۱۲( برخوردار است

 نبود اپژوهش م يراستا در ق کامالًين تحقيا چند هر
ن ييمهم جهت تع يهالندمارک استفاده از خصوص در اما
 و گرتوسط سه مشاهده ريتصاو ةمشاهد و ريت تصويفيک

  .کنديم يانيکمک شا يدهنمره ةنحو
با  يربرداريتصو ۴بل يهر مند ين مطالعه برايدر ا 

بدون حرکت و با  تيدر وضع Pro Max 3Dدستگاه 
ن مطالعه مورد يادر که  ييرهاي، متغشديه ميحرکت ته

 تيفيو ک) ارتفاع و عرض(، ابعاد قرار گرفت يبررس
کرست ت ي، وضعنگواليکورتکس باکال، ل( ريتصاو

  . باشنديم) بوالر، در راست و چپيآلوئوالر و کانال مند
) ع و عرضارتفا( ابعاد ي، در بررسيز آماريآنالبعد از 

و بدون حرکت  يهاتيع، در وضگرن سه مشاهدهيفک، ب
 يچ اختالف معناداريه )متريليم ۷و  ۴، ۲(با حرکت 

 يحرکت بررو ريتأث يبررس ن دريهمچن .مشاهده نشد
مختلف بدون  يهان حالتيب دودوبه ةسيمقا با ابعاد

 .مشاهده نشد يچ اختالف معناداريحرکت ه با حرکت و
گر ن سه مشاهدهير بيت تصاويفيک يکه در بررس يدر حال

 صيدر تشخ يبه عبارت .)>۰۵/۰P( وداختالف معنادار ب

تواند متفاوت از ي، مگرر، نظر فرد مشاهدهيت تصاويفيک
  . گذار استريتأثله ن مسأيباشد و ا يگريد

ج يت از نتايفيک يحرکت بر رو ريتأث يجهت بررس
ر يتصاو يدر بررس يشتريب ةگرها که تجرباز مشاهده يکي

. استفاده شد، داشته يمخروط ةاشع يوتريکامپ يتوموگراف
ت، در کورتکس يفيکت بر کحر ريتأث يکه در بررس

بوالر چپ ينال مند، کانگوال چپ، کرست آلوئوالر چپيل
  . ، تفاوت معنادار بودچپ يت کليفيو ک

  
   يریگجهینت

حاضر در خصوص عدم  ةمطالع يهاافتهيبا توجه به 
ابعاد فک  يگرها در بررسن مشاهدهيتفاوت معنادار ب

 در ن نبودن تفاوت معناداريهمچن و )عرض ارتفاع و(
مختلف بدون حرکت و با  يهادر حالت ابعاد يبررس

، تيفيک يادار در پارامترهاحرکت و وجود تفاوت معن
ر در يگر تصاومشاهدهشود که نظر فرد يجه گرفته مينت

 در ،نداشته يتفاوت معنادار )فک ابعاد( تيکم يبررس
گذار ريتأث، تيفيک يبررس در گرمشاهده فرد که نظر يحال

) ۶ه يثان(  يربرداريالبته ما حرکت را در وسط تصو. است
ن يدر ا يگريقات دي، تحقم و الزم استيکرديمجاد يا

زمان  يسط و انتها، وحرکت در ابتدا ةسينه با مقايزم
  . ردياسکن صورت گ

که بتواند  يالهيه وسيته مشکالت مربوط به ساخت و
، کم ةبه انداز متفاوت يهاالنپ در حرکات مختلف را

 يت زمانيتوجه به محدود با و کند جاديا اديز و متوسط
که  يالهيوس با مطالعه را نيا تا سبب شد طرح ياجرا
مدت  در و )به باال رو( يعمود محور ت حرکت دريقابل

 يسخت ت ويمحدود .ميانجام ده،داشت ه رايثان ۲زمان 
ن يمشکالت ا ن هم ازانسا يدندانيب بل خشک ويمند ةيته

  . مطالعه بود
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  منابع

 يدکتر قاسم ساک يجناب آقا له از زحماتيوسنيبد
شاپور يجند يپزشک ةدانشکد يار گروه آناتومياستاد

 ن ازيهمچن و يبل خشک انسانيه منديامر ته اهواز، در
م يخانم دکتر نس غ سرکاريدريب يهمکار زحمات و

 ةکدصورت دانش فک و يولوژيراد اريشمس استاد
ن يانجام ا که در اهواز شاپوريدانشگاه جند يدندانپزشک

مانه تشکر و ياند، صمکرده ينجانب همکاريبا ا قيتحق
حاصل طرح  ن مقالهيضمن ا در .مينمايم ،يقدردان

 شاپوريجند يمصوب دانشگاه علوم پزشک يقاتيتحق
ن دانشگاه انجام شده يا يت ماليحما که با باشدياهواز م

 و خود يقدردان و له مراتب تشکريوسنيبد .است
  .دارمياعالم م همکاران را
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The Evaluation of Human Dry Mandible Motion on Linear 
Measurements and Quality Assessment Via Cone Beam Computed 

Tomography – in vitro Study 
 

Arash Dabaghi1, Sanaz Sharifi1, Mehdi Pur Mehdi Boroujeni2,  
Soheila Bayati 3*, Tahereh Zaheri3 

 
  Abstract 
 

Background  and  Objective:  the  role  of  cone  beam  CT  in  
imaging  of  the  oral  and  maxillofacial  region  is  well  known  
and  its  indications  and  possibilities  are still  increasing.  one  
of  the  major  problems  remaining  to  be solved  is  the  
unwanted  movements  of  the  patient  during  the  scanning  
procedure. The purpose of this study is to evaluate effects of   
human dry mandible motion on linear measurements and quality 
assessment via Cone Beam Computed Tomography. Although 
motion artifact is a common problem in daily pediatric 
diagnostic procedures, there are only few studies in the 
literatures on this topic.  
Subjects and Methods: l0 dry adult human edentulous 
mandibles were used in this invitro analytical study.  Height,  
width  and  quality  measured  for  three  areas  (midline,  right  
posterior  and  left  posterior)  on  each  mandible. Three oral 
radiologists independently used a subjective rating score to 
evaluate the CBCT images. Obtained data analyzed via repeated 
measurements of variance LSD test and paired samples t test. 
Results: No significant  statistical difference was observed in 
the assessment  of  jaw  dimensions (height  and width) with  
and  without  motion  for  three  observers. But values  were  
significant  in the assessment  of  parameters  due  to  quality  
between  them.  
Conclusion: According  to the  data obtained  from  this  study, 
we  conclude  that there is  no  significant  statistical difference  
in assessment of  jaw  dimensions  (height  and  width ) between  
three observers. Also, there is no significant statistical difference 
in the assessment of jaw dimension with and without motion, 
but observer's idea affects the quality of assessment.  
 

Keywords: Cone Beam computed Tomography(CBCT),  
mandible, motion  artifact. 
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