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 چکیده:

تعیین نوع استخوان ناحیه مورد نظر برای ایمپلنت گذاری از نظر دانسیته استخوانی در طرح درمان ایمپلنت و پیش بینی ثبات اولیه 

 ایمپلنت از اهمیت خاص برخوردار است. لذا دستیابی به روش های ارزان، ایمن و دقیق تر در این خصوص ضروری است.

در ارزیابی  دانسیته استخوان موجود در طرح درمان  ctو cbct روش تصویر بردارییسه دو هدف از این مطالعه مقااهداف:

 ایمپلنت های دندانی میباشد.

مشاهده کننده در 2انجام شد.خشک  جمجمه3 تهیه شده از CBCTو  CT روی تصاویربر  این تحقیقروش بررسی:

ل دانسیته در جداو بدست آمدهتصویر برداری تعیین کردند.مقادیر  با هر دو روشرا  بافتیدانسیته  نواحی مشخص شده توسط مارکر

SPSS V19 .میانگین مقادیر بدست آمده در دو روش مورد بررسی توسط آزمون سپس  جمع آوری شدندpaired t test  با هم

 دید.منظور گر P<0.05جهت تعیین توافق خارجی انجام شد.سطح معنی داری  pearsonضریب همبستگی مقایسه شد. 

و  CTبین  در بین دانسیته استخوانی اندازه گیری شدهآمده نشان دادند که اختالف معنی داری  بدستنتایج یافته ها:

CBCT (قدام وجود داردp=0.009پرمولر،p=0.007مولر ،p=0.001) بر اساس معادله رگرسیون جهت محاسبه واحدct  از

CBCT .براساس معادله ای بصورت زیر بدست آمد 

 

1. CBCT=0.584*CT + 198.635                                              

                                             

CBCT-198.635                                     

2.     CT= 

0.584                                

نسبت به  CBCTدر  HUبودن مقادير  فاوتبه لحاظ متسد بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رنتیجه گیری:

CT SCAN  به عنوان استاندارد، نمی توان به کیفیت استخوانی بر اساس مقاديرHU  نرم افزارCBCT  پالن مکا

زا نیز به لحاظ آماری اختالف معنی داری در دانسیته جهمچنین در صورت لحاظ نمودن محل دندان و فک بصورت م تأکید نمود.

 (P<0.05) بافتی بدست آمد.

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

Appointment of bone  type  based on density in selected area for 

implantation  in  preparation a treatment plan and primary stability 

prospect of implant has a significant importance  .Thus finding cheap, 

safe and precise methods in this ground is important. 

Purpose  :  

the goal of this study is to comparison of two imaging methods ( CT 

and CBCT ) in bone  density evaluation for dental implantation 

treatment plans. 

Survey:  

this study is based on acquired images from 3 dry skulls by CT and 

CBCT. 2 observers calculated  the tissue density in selected areas by 

marker . the achieved values of density  assembled in SPSS V19 

charts. Then the mean of values in those two methods  compared by 

PAIRED T TEST . The PEARSON value test   performed . A  

remarkable amount  p<0.05 acquired.                

 Results :  

 the results shows a meaningful difference in bone density in CT and 

CBCT.(p<0.05) 

Conclusion :  

based on results of this study , there is a estimation that because of 

difference in HU values between CT and CBCT , counting on bone 

density  quality which calculated by  CBCT PELAN MEGA software 

HU values is not possible. Also there is meaningful difference in 

tissue density statistics according to jaws and dental positions. 
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