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صه: خال
سهیمطالعه مقانیدرمان است. هدف از ایآگهشیدر پيدیکلیعاملشه،یرينواریهنگام سوراخ شدگزودصیتشخ:و هدفسابقه
صی)، در تشخPA(کالیآپيپریمعمولیوگرافیو راد)CBCT(یبا اشعه مخروطيوتریکامپیو دقت توموگرافیژگیوت،یحساس

بود.شهیرينواريهایسوراخ شدگ
وارهیشدند. ديآماده سازیشده انساندهیکشبلیمولر مند97الیمزشهیريکانال ها،یصیمطالعه تشخنیدر اها:و روشمواد

یسوراخ شدگیدندان به طور تصادف51. سپس دردندینازك گردشهیرينواریتا مرز سوراخ شدگنگوالیولیمزيکانال هاستالید
شد و توسط هیتهCBCTنیز یستالیدرجه د20و الیارتوراد،یالیدرجه مز20،یافقهیزاواپیکال با کلیشه هاي پريشد. جادیاينوار

و يداده ها از آزمون مجذور کازیآناليهرکدام از روش ها محاسبه شد. برایژگیو وتی. دقت، حساسگردیدیابیدو مشاهده گر ارز
. دیاستفاده گردشریفقیآزمون دق

روشي، و برا8/94و 100، 1/90بیبه ترت،ينواریسوراخ شدگصی، در تشخCBCTو دقت روش یژگیو،تیحساس:هایافته
)P>05/0دار بود (یمعنياز لحاظ آمارPAو CBCTانیبود. تفاوت م1/70و 5/69، 5/70، پري اپیکال

دارد و يشتریبصیقدرت تشخشهیرينواریکردن موارد سوراخ شدگانیجهت نماPAنسبت به CBCTروش : يریگجهینت
ندارد.شهیرينواریسوراخ شدگصیتشخيقدرت الزم را برایمعمولیوگرافیراد

ينواریسوراخ شدگکال،یآپيپریمعمولیوگرافیراد،یبا اشعه مخروطيوتریکامپیتوموگرافها:کلید واژه

10/2/93ذیرش مقاله: پ2/2/93:صالح نهاییا4/9/92وصول مقاله:

مقدمه:  
ستمیسنیبیراه ارتباطکیجادیباعث اشهیریسوراخ شدگ

انواع سوراخ وعیش)1(گردد.یمشهیریکانال و سطح خارج
درمان يدر دندان ها(Iatrogenic)کیاتروژنیايهایشدگ

نیا)2(گزارش شده است.درصد 12تا 2شده در حدود شهیر
هیتهایشهیرمان کانال ردطیدر˝معموالندیناخوشايواقعه 

درمان يجهیدر نتیمنفيریدهد و تاثیميپست رويفضا
در˝در منطقه خطر، حدوداينواريهایسوراخ شدگ)4،3،1(دارد.

فیضعیآگهشیقرار دارند و منجر به پشهیریانیسوم مکی

درمان یآگهشیکه پییاز آن جانیهم چن)1(شوند.یدرمان م
از يمتعددواملبه عشهیریسوراخ شدگدچار يهادندان

يو مدت زمان سپریجمله اندازه، سطح و محل سوراخ شدگ
به موقع صیرو تشخنیدارد؛ از ایبستگمیشده قبل از ترم

در انتخاب طرح درمان شهیريهایمحل و اندازه سوراخ شدگ
)2،1(باشد.یمیاتیح،دندانیآگهشیمناسب و بهبود پ

به علت فقدان عالئم شهیرينواریخ شدگسورایقطعصیتشخ
يهایوگرافیمحدود رادیصیتشختیمشخص و ظرفینیبال
با توجه به کاربرد )5(باشد.یاوقات دشوار میگاهکال،یآپيپر
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صیروش در تشخنیاکس،یدر علم اندودنتCBCTروزافزون
یمآناتوشه،یريعموديهایشکستگکال،یآپيپرعاتیضا

يهایو سوراخ شدگیلیتحلعاتیضاشه،یریو خارجیداخل
يپريهایوگرافیبا رادسهیبه کار برده شده، و در مقاشهیر
در ) 6-12(همراه بوده است.يشتریبیصیتشختیبا موفقکال،یآپ

با )14،13(اند.متفاوت داشتهیاز مطالعات نظراتیکه بعضیحال
ه،شیريوارنیسوراخ شدگحیصحصیتشختیتوجه به اهم

CBCTيروش هاسهیمقانهیکمبود مطالعات در زمنیهم چن

نوع سوراخ نیاصیدر تشخکالیآپيپریمعمولیوگرافیو راد
دو روش، جهت ارائه نیاسهیجهت مقاياانجام مطالعه،یشدگ

. هدف از دیرسیبه نظر ميضرورکینیدر کليکاربردجینتا
با CBCTدقتویژگیوت،یحساسسهیمطالعه مقانیا

ينواريهایسوراخ شدگصیدر تشخکال،یآپيپریوگرافیراد
.بودشهیر

:هامواد و روش

97انجام گرفت.  تعداد مطالعه تشخیصی یبا طراحقیتحقنیا
سالم وارد یانسانشده دهیکشبلیمندیدندان مولر دائم

کانال ها یگشودگ،یحفره دسترسهیمطالعه شدند و پس از ته
,Mani ILC, Tochigi)15شماره kلیتوسط فا Japan) برقرار

ستمیو با سSingle-Lengthروشبه الی. هردو کانال مزدیگرد
شدند يآماده ساز(Dentsply, Switzerland)پریپروتيروتار

،يآماده سازیدر ط)F2وS1،S2،F1يهالیفابی(به ترت
يهر کانال به طور مکرر توسط محلول شستشويشستشو

انجام شد. جیگ27درصد  با سوزن 5/2میسدتیوکلرپیه
سکیها توسط ددندانستالیدشهیسپس، ر

متصل به (Flexillium, Madespa S.A, Spain)یالماس
تا دیقطع گرد(Marathon Motor,China)يالبراتوارسیهندپ

یکافیو دسترسدید،یسوراخ شدگجادیایطلهیوسنیبد
danger)خطرهیبه ناح zone)فراهم گردد. در الیمزشهیر

تسیگلیدندان ها توسط چرخش درهیکلنگوالیولیکانال مز
در جهت (Mani ILC, Tochigi, Japan)3شماره دنیلگ

. دینازك گردشهیکانال روارهیخطر،دهیبه سمت ناحيمحور

از دنیگلتسیگلیدرهیانجام شد که سايتا حدینازك شدگ
نگوالیولیکانال مزستالیدهیدر ناحشهیعاج رينقطه وراکی

دندان که به طور 51نگوالیولیمشاهده شود. در کانال مز
جادیاشهیرينواریانتخاب شده بودند، سوراخ شدگیتصادف

تسیگلیاز چرخش درينواریسوراخ شدگجادیشد. جهت ا
به نگوالیولیدر کانال مزيدر جهت محور3شماره دنیگل

کالیقطر کرونوآپ)11(.دیاستفاده گردشهیرخطرهیسمت ناح
تالیجیدسیتوسط کولينواریسوراخ شدگ

(Mitutoyo Corp.,Tokyo, Japan)46شد. در يریاندازه گ
جادیایمانده، به عنوان گروه کنترل، سوراخ شدگیدندان باق

.نشد

هر نمونه، به دندان مربوطه ياز قبل جدا شدهیستالیدقطعه
.Mitreapel, Beta Chemical Co)التیانوآکریسب ستوسط چ

Turkey)يسازهیجهت شبالیمزشهی. سپس ردیمتصل گرد
با ضخامت یختگیتوسط موم سبزرودنتال،یپرگامانیليفضا

,AZAR  TEB Production Group)متریلیم5/0 Iran)

پوشانده شد. دندان ها در مخلوط گچ و خاك اره با نسبت 
استخوان فک)، مانت تهیدانسدی(جهت تقل3به1یحجم

نگیمتر موم مدلیسانت5/1شدند. هر نمونه با ضخامت 
(Cavex Holland BV, Netherland)بافت هیسادی، جهت تقل

هیشامل زاویوگرافیسپس سه راد)13(نرم پوشانده شد.
توسط یستالیدرجه د20و یالیدرجه مز20ال،یادارتور

هی، تهE-speed(Kodak, Rochester, NY, USA)لمیف
یداخل دهانیوگرافیاز دستگاه راد)15،14(.دیگرد

Planmeca(Planmeca Oy, Helsinki, Finland)ماتیبا تنظ
kVp70 ،mA8وs12/0 استفاده شد. فاصله سر دستگاه تا

ها توسط دستگاه لمیف˝تایمتر بود. نهایسانت25دندان ها 
Peri-Pro, Air Techniques)کیظهور و ثبوت اتومات inc,

USAهیتهيظاهر شدند. براCBCTدستگاهازPromax 3D

(Planmeca, Roselle, IL, USA)میدر تنظkVp84،mA

10،s12ییمتر، با بزرگنمایسانت4×4مشاهدهدانیو م
وکالیآپيپریوگرافیرادریمتر استفاده شد. تصاویلیم16/0

CBCTشدند و به طور يکدگذاریاقحاصل به طور اتف
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یک وستیولوژیرادیک مشاهده گر (2اریجداگانه در اخت
هر دندان به يمشاهده براجهی، تا نتند) قرار گرفتستیاندودنت

گزارش گردد. "یعدم سوراخ شدگ"ای"یسوراخ شدگ"صورت 
موارد تفاوت نظر مشاهده گرها، آنها پس از مشورت با رد
يهاشهی. مشاهده کلدندیحد رسواجهیبه نتگریکدی

رانـــت ایـــساخGSه نگاتوسکوپــصفحيبررویوگرافیراد
در سه CBCTصورت گرفت. مشاهدهکیتارمهیدر اتاق ن

17گر سطح تخت شیدر نما،تالیفرونتال و ساژال،یآگزينما
با (Sony Electronics, Inc.,Park Ridge, N)ینچیا

.جام شدان768×1024کسلیوضوح پ

يتوسط مشاهده گرها، داده ها جمع آورریتصاویابیاز ارزپس
یوگرافیرادياز روش هاکیو دقت هر یژگیوت،یو حساس

شریفقیدو و دقيداده ها از آزمون کازیآناليمحاسبه شد. برا
در نظر گرفته شد.>05/0Pيداریاستفاده شد. سطح معن

یافته ها:
هر دو روش در دقتاسیت، ویژگی و ، حس1با توجه به جدول 

تشخیص سوراخ شدگی نواري ریشه، از لحاظ آماري تفاوت 
و 008/0P= ،001/0<Pمعنی داري را نشان دادند (به ترتیب 

001/0<P( .

و رادیوگرافی CBCTحساسیت، ویژگی و دقت روش هاي -1جدول
پري آپیکال در تشخیص سوراخ شدگی نواري ریشه 

دقتویژگیحساسیتداري روش تصویر بر
CBCT1/901008/94

PA5/705/691/70
P 008/0 =P 001/0<P < 001/0

اندازه هاي سوراخ شدگی نواري ریشه که به طور تصادفی ایجاد 
میلی متر قرار داشتند. سوراخ 3/0- 2شده بودند در طیف 

18میلی متر، شامل 3/0- 8/0شدگی ها به سه اندازه کوچک (
نمونه) و بزرگ 16میلی متر، شامل 9/0- 4/1)، متوسط (نمونه

نمونه) تقسیم گردیدند. درصد 17میلی متر، شامل 2-5/1(
فراوانی تشخیص برحسب اندازه هاي مختلف سوراخ شدگی،در 

آورده 2و رادیوگرافی پري آپیکال در جدولCBCTروش 
شده است.

روش هاي فراوانی تشخیص سوراخ شدگی نواري ریشه در -2جدول 
CBCTو رادیوگرافی پري آپیکال، به تفکیک اندازه سوراخ شدگی

اندازه سوراخ شدگی 
ریشه

روش تصویر برداري

کوچک
تعداد 
(درصد)

متوسط
تعداد 
(درصد)

بزرگ
تعداد 
(درصد)

CBCT13)2/72(16)100 (17)100 (
PA( 10)6/5513)2/81 (13 )5/76 (

هاي کوچک در رادیوگرافی پري آپیکال تشخیص سوراخ شدگی
درصد موارد به طور صحیح صورت گرفت، ولی از 6/55در 

لحاظ آماري تفاوت معنی داري با تشخیص سوراخ شدگی هاي 
). تشخیص سوراخ شدگی توسط p=253/0بزرگتر نداشت (

CBCT ،درصد بود که از 100در اندازه هاي متوسط و بزرگ
سوراخ شدگی در اندازه هاي لحاظ آماري نسبت به تشخیص

در CBCT). روش p=008/0داري داشت (کوچک تفاوت معنی
تشخیص اندازه هاي مختلف سوراخ شدگی نسبت به روش 
رادیوگرافی پري آپیکال تفاوت معنی داري را نشان 

).p=29/0نداد(
بررسی سطح توافق مشاهده گرها نشان داد که ضریب توافق در 

درصد) در حالی که در 4/79باال بود. (CBCTروش 
رادیوگرافی پري آپیکال توافق کمی بین مشاهده گرها وجود 

درصد) 2/36داشت. (

ثبح
نتایج این تحقیق نشان داد که توانایی تشخیص سوراخ شدگی 

محدود است ˝نواري ریشه در رادیوگرافی پري آپیکال، نسبتا
درصد) و حتی میزان تشخیص آن در اندازه5/70(حساسیت 

درصد می رسد. به طور 6/55هاي کوچک تر سوراخ شدگی به 
کلی، عدم توانایی نسبی این روش تصویر برداري در تشخیص 
سوراخ شدگی هاي نواري، یک عیب قابل توجه است. محل ویژه 
این نوع سوراخ شدگی (که در تقعر ریشه قرار دارد) و 
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وجیه تواند تمحدودیت ذاتی تصاویر دوبعدي رادیوگرافیک، می
)11(کننده این امر باشد.

و همکاران  هیچ کدام از سوراخ شدگی D’Addazioدر مطالعه 
هاي ریشه در رادیوگرافی هاي معمولی پري آپیکال تشخیص 

این تفاوت را با مطالعه حاضر می توان به وجود )16(داده نشدند.
سوراخ شدگی هاي با اندازه هاي مختلف و در محل هاي 

نمونه) و بررسی تصاویر رادیوگرافی 5نمونه کم (متفاوت، تعداد
توسط تنها یک رادیولوژیست نسبت داد. درحالی که در مطالعه 
حاضر توافق نظر دو مشاهده گر (رادیولوژیست و اندودنتیست) 
در تشخیص سوراخ شدگی هاي نواري در کانال مزیولینگوال 

مولر مندیبل بررسی گردید. 97
در تشخیص سوراخ CBCTدقتمطالعه، با توجه به نتایج این

درصد بود. در مطالعه 8/94شدگی هاي نواري ریشه 
Eskandarloo و همکاران نیز حساسیت این روش در تشخیص

در )12().درصد1/86هاي جانبی ریشه باال بود (سوراخ شدگی 
درصد 20و همکاران تنها D’Addazioحالی که در مطالعه

تشخیص داده CBCTریشه توسط هايسوراخ شدگی 
درصد کم تشخیص سوراخ شدگی ها در مطالعه اخیر )16(شدند.

به علت سوراخ شدگی هاي با اندازه هاي ˝می تواند مجددا
هاي متفاوت و نیز حجم نمونه مطالعه مختلف و در محل 

نمونه در مقایسه 5مذکور باشد که بسیار کمتر از مطالعه ما بود (
نمونه مطالعه حاضر).   97با 

در تشخیص سوراخ شدگی هاي نواري CBCTدر این مطالعه 
ریشه از لحاظ آماري برتر از رادیوگرافی پري آپیکال بود.  

م روي هم افتادگی تصاویر می تواند به علت عدCBCTبرتري 
در مقایسه با تصاویر دوبعدي رادیوگرافی پري آپیکال و فراهم 
آوردن مقاطع مختلف از ناحیه مورد بررسی باشد. هم چنین، به 
علت عدم انجام پرکردگی کانال ها در این مطالعه، عامل 
آرتیفکت ناشی از مواد رادیواپک (ماده پرکردگی ریشه) که خود 

، حذف شد. ) 11و17و18(انایی تشخیص می گردیدسبب کاهش تو
نسبت به CBCTنیزو همکاران D’Addazioدر مطالعه 

رادیوگرافی پري آپیکال در تشخیص سوراخ شدگی نواري ریشه 
برتري ظاهري داشت، اما از لحاظ آماري تفاوت معنی داري 

و همکاران نیز حساسیت و Khedmatدر مطالعه )16(گزارش نشد.
در مقایسه با رادیوگرافی پري آپیکال در CBCTویژگی روش 

)19(تشخیص شکستگی عمودي ریشه برتري داشت.

ازآن جایی که کوچک ترین اندازه هاي سوراخ شدگی تشخیص 
میلی 6/0میلی متر با میانه 3/0- 8/0داده نشده در بازه 
) قرار داشتند، بر این اساس و CBCTمتر(مربوط به روش 

ه نبود توصیه مشخصی براي طبقه بندي همچنین با توجه ب
هاي سوراخ شدگی در مقاالت و کتب، تصمیم گرفته شد اندازه

- 8/0تا در این مطالعه سوراخ شدگی ها به سه اندازه کوچک (
-2میلی متر) و بزرگ (9/0- 4/1میلی متر)، متوسط (3/0
میلی متر) تقسیم بندي گردند. با توجه نتایج مطالعه حاضر، 5/1

یش اندازه سوراخ شدگی، فراوانی تشخیص سوراخ شدگی با افزا
هرچند به طور کلی نواري ریشه در هر دو روش افزایش یافت.

تشخیص موراد سوراخ شدگی بیشتري را به CBCTروش 
همراه داشت، اما این روش در تشخیص اندازه هاي مختلف 
سوراخ شدگی (کوچک، متوسط و بزرگ به طور جداگانه) 

لحاظ آماري تفاوت ادیوگرافی پري آپیکال ازنسبت به روش ر
معنی داري را نشان نداد؛ گرچه عدم ایجاد تفاوت آماري معنی 

ها در هر یک از زیر دار ممکن است به علت تعداد کم نمونه
هاي کوچک، متوسط و بزرگ باشد.  گروه

در این مطالعه، توافق مشاهده گرها در تشخیص سوراخ شدگی 
باال بود در حالی که در گروه رادیوگرافی CBCTنواري در روش 

رسد در شرایط مشکل براي پري آپیکال کم بود. به نظر می
تشخیص سوراخ شدگی نواري میزان توافق نیز کاهش می یابد. 
لذا در این مطالعه جهت از بین بردن هرگونه خطاي احتمالی 

و Shemeshدر مطالعه ناشی از عدم توافق با توجه به مطالعه 
و همکاران، در موارد عدم توافق، هردو Khedmatهمکاران و 

)19،11(مشاهده گر پس از مشورت به نظر مشترك رسیدند.

و رادیوگرافی پري آپیکال را در CBCTاین مطالعه کاربرد 
تشخیص سوراخ شدگی هاي نواري ریشه بررسی نمود. گرچه 

ی محدودیت رادیوگرافی پري آپیکال در تشخیص سوراخ شدگ
)20،12(مطرح شده است.˝هاي ریشه قبال
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:نتیجه گیري
جهت نمایان کردن موارد سوراخ PAنسبت به CBCTروش 

شدگی نواري ریشه قدرت تشخیص بیشتري دارد و رادیوگرافی 

معمولی قدرت الزم را براي تشخیص سوراخ شدگی نواري ریشه 
را ندارد.
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