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 چکیده:

پوسخصدگی اسخ ا از فخر      ندانپزشکی، به ویژه در تشخیص  رادیوگرافی یکی از ابزارهای کمکی در دزمینه: 

 تشیصصی مطلوب با حداقل مصزان تابش اشعه، از مهمترین اهدا  آن اس ا دیگر، حفظ کصفص 

بخا تصخاویر    Eو  Dنخو  فخصلم    دودیجصتال غصر مستقصم حاصخل از  تصاویر  تشیصصی مقایسه ی دق : هدف

 بودادر شرایط آزمایشگاهی پروگزیمالی تشیص  پوسصدگی های  درصلتر شده ف و استاندارد دیجصتال مستقصم

 دنخدان  گرفخ ا انجخا    (پرمولر28مولر و 82) دائمی خلفیدندان  07 این مطالعه ی تجربی بر روی روش کار:

 E-speedو  D-speed معمولی های -با فصلم بای  وینگرادیوگرافی  اتایی چصده شدند 5ها در بلوک های 

رادیوگرافی های معمولی، توسط اسکنر، دیجصتالی شدندا تصاویر  اتهصه شداز تما  بلوک ها  ،روش دیجصتالو 

یا غصخاب   مشاهده گر برای حضور سه دیجصتال مستقصم نصز به دو صورت استاندارد و فصلتر شده ذخصره شدندا

 سپس دندان ها در جه  عرضی بخرش زده شخدند و   به هر سطح امتصاز دادنداو عمق گسترش آن،  پوسصدگی

عمق حقصقی پوسصدگی به کمک بررسی هصستولوژی به عنوان استاندارد فالیی، تعصصن شدا دقخ  تشیصصخی   

 همبسختگی  ارزیابی شدا ROC (Az)منحنی سطح زیر هر کدا  از روش های تصویربردای به وسصله ی آنالصز 

 درون، و بصن مشاهده گرها با استفاده از ضریب همبستگی اسپصرمن محاسبه شدا

روش تصخویربرداری مخورد    داری را در چهخار هخص  تفخاوت آمخاری معنخا     Azبررسی های آماری مقادیر  نتایج:

آماری معناداری در مقایسه ی حساسص  و ویژگی بصن روش های میتلف، وجخود   ختال ا امطالعه نشان نداد

بصشخخترین حساسخخص  بخخرای تصخخاویر دیجصتخخال فصلتخخر شخخده، و بصشخخترین ویژگخخی بخخرای  (اP>75/7نداشخ  ) 

درون مشخاهده گرهخا    ضخریب همبسختگی  در تمخا  روش هخا    گزارش شدا Dرادیوگرافی های حاصل از فصلم 

 مشاهده گرها متوسط تا خوب ارزیابی شدا خوب، و بصن

نشان داد که دق  تشیصصی تصاویر دیجصتخال غصرمسختقصم بخا تصخاویر دیجصتخال       این مطالعه نتیجه گیری:

 مستقصم استاندارد و فصلترشده برای تشیص  پوسصدگی های پروگزیمال قابل مقایسه هستندا

 ROCرادیوگرافی دندانی، رادیوگرافی دیجصتال، پوسصدگی دندانی، منحنی  واژگان کلیدی:

 

 

 

 



Abstract: 

Background: Radiography is one of the most important paraclinical 

instruments in dentistry specially in detecting dental caries. On the other hand, 

the least amount of radiation besides high diagnostic quality is a main goal. 

Purpose: To compare the diagnostic accuracy of indirect digital images were 

made by D and E films, standard direct digital and filtered images in detection 

of proximal caries. 

Methods and materials: This experimental in vitro study was conducted on 70 

extracted permanent teeth (28 molar and 42 premolar). The teeth were mounted 

in groups of 5. Bitewing radiographs were taken using conventional D and E-

speed films and direct digital images were taken using a CMOS system. 

Conventional radiographs were digitized by a scanner. Direct digital images 

saved as two versions of standard and filtered images. Three observers scored 

all approximal surfaces for the presence or absence of proximal caries and the 

depth of caries development. Then the teeth were sectioned in a transverse 

direction and the true depth of caries was validated by histological examination 

as a gold standard. The diagnostic accuracy of the digital radiographic 

modalities was assessed by ROC curve areas (Az). Inter and intra observers’ 

coefficient correlation calculated using Spearman correlation values.   

Results: Four digital image modalities had no significant difference according 

to Az values. There were no significant difference between sensitivity and 

specifity of the four assessed methods (P>0.05).  The filtered digital images 

showed the most sensitivity and the indirect digital images made by D films 

demonstrated the most specifity. The intra observers and inter observers 

correlation coefficient were good and moderate to good respectively in all 

methods. 

Conclusion: This study has demonstrated that the diagnostic accuracy of 

indirect digital images is comparable to that of standard and filtered direct 

digital images for proximal caries detection. 
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