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 چكيده 

 سابقه و هدف

کته دتدا ل دوز    Voxel sizeتعیتی     ؛CBCT سیستت  های مختلف Voxel sizeاستفاده از دوز بیمار در به دلیل افزایش 

. از طترف دیرتر؛   دارداهمیت   ضایعات مختلف نداشته باشد، در کاهش  درت تشخیصی ه  اثری تابشی را ایجاد کرده و 

هتای   جلتوییری کترده و درمتا    آنهتا  بیشتتر  تتوا  از ییشترف     در صورت تشخیص زودهنرام ضایعات تحلیل ریشه می

 .اند های رادیویرافی معمولی توانایی محدودی در آ  نشا  داده را ارائه کرد؛ چیزی که سیست ضروری 

 هدف

 cone beamدر نتایج تشخیص تحلیل خارجی ریشه در سیست   Voxel sizeتحقیق داضر با هدف تعیی  اثر تغییرات 

computed tomography (CBCT در دستراه )Planmeca .انجام شد 

 مواد و روشها
ه دفراتی بآنها؛ سرویکال، میانی و اییکالی آوری و در نوادی  های تک ریشة  دامی جمع دندا تشخیصی، تحقیق ای  در 

به دس   Voxel size 0.4و  Voxel size 0.2با ضایعات از  CBCTمتر ایجاد یردید. تصاویر  میلی 2/0و  52/0عمق 

یرا  رادیولوژیس ؛ وجود یا عدم وجود ضایعات تحلیل ریشه را در تصاویر تعیی  کردند. یارامترهای  آمده و مشاهده

محاسبه و  CBCTعات )ویژیی، دساسی ، د  ، ارزش اخباری مثب  و ارزش اخباری منفی( در تصاویر تشخیصی ضای

 یزارش یردید.

 نتایج
در سطوح مختلف از نظر مقادیر یارامترهای تشخیصی  4/0و  Voxel size 5/0در دو  CBCTتصاویر د   تشخیصی 

. در برخی موارد، یکسا  بوده اس میانی، اییکالی و سرویکالی ریشه و نیز در ضایعات با اندازة بزرگ و کوچک تقریباً 

برآورد یردید که از نظر آماری  ابل  Voxel size 0.4 ازاندکی بیشتر  Voxel size 0.2در د   تشخیصی تصاویر 

 به OXEL SIZEV دو در تصاویر مشاهدة هنگامیرا   مشاهدههمچنی ؛ توافق خوبی میا   توجه نبوده اس .

 آمد. دست

 ییری نتیجه
عملکرد نسبتاً یکسانی از نظر د   تشخیص ضایعات تحلیل خارجی   ؛CBCT سیست  Voxel size؛ هر دو سبرای  اسا

د   کافی برای تشخیص  تواند با که کمتری  دوز تابشی بیمار را داشته اس ، می Voxel size 0.4، لذاریشه داشتند؛ 

 ضایعات تحلیل ریشه به کار یرفته شود.

 ها کلید واژه
 Voxel size ،Cone Beam Computed Tomography، ریشه خارجی ضایعات تحلیل



Abstract 

Title 

Effects of Voxel size changes in the diagnosis of external root resorption using CBCT 
Planmeca system 

Background 

Together with the increased patient doses using CBCT different voxel sizes, the most 
efficient voxel size with the least patient dose with no significant effect on the 
diagnostic ability of the different lesions, should be determined. Furthermore, early 
diagnosis of root resorption lesions may prevent their progress; for which, common 
radiographic systems have shown limited abilities.  
Objective 

This study assessed the effect of voxel size changes in the diagnosis of external root 
resorption lesions using CBCT Planmeca system. 

Methods 

In this diagnostic trial, single-rooted anterior teeth were collected and cavities of 0.25 
and 0.5 mm depth were created on their cervical, middle and apical surfaces. CBCT 
image of the lesions were obtained using voxel size 0.2 and voxel size 0.4. Observers 
(radiologists) determined the existence of simulated external resorptions in CBCT 
images. Diagnostic indices of specificity, accuracy, sensitivity, positive predictive and 
negative predictive values were calculated on the examined images. 

Results 

Diagnostic ability of CBCT images obtained at Voxel size 0.2 and Voxel size 0.4 were 
almost similar on the middle, apical and cervical surfaces and large and small size 
lesions two, however, Voxel size 0.2 showed slightly better diagnostic ability in some 
cases although with no significant differences. Furthermore, good agreements were 
observed between two observers examining images prepared at two voxel sizes.   

Conclusion 

Similar diagnostic abilities were noted for two voxel sizes of CBCT system to diagnose 
root external resorption lesions; therefore, Voxel size 0.4 can be used to diagnose 
root resorption lesions with adequate accuracy with the least patient dose. 
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