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 چكيده فارسي :

پوسیدگی ها و درمان کانال ریشه به کاار مای رود    رادیوگرافی به صورت معمولی در تشخیص تمام مشکالت دندانی نظیر :  زمينه 

روش رادیوگرافی معمولی قدرت تشخیصی قابل قبولی در ارزیابی ساختارهای آناتومیا  و پاتولوییا  دارد  باه نظار مای رساد باا        

  استفاده از روش رادیوگرافی دیجیتال، بتوان اطالعات بیشتری را در این زمینه بدست آورد 

طالعه مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال و پانورامی  دیجیتال در تشخیص پوسیدگی هدف از این م: هدف

 های بین دندانی است 

ماولر و   یدندان ها یدندان نیسطح از سطوح ب 0111تحلیلی می باشد که در آن  -این مطالعه از نوع توصیفی مواد  و روش ها : 

  یا پانورام یوگرافیا مراجعه کرده و در پروناده آن هاا راد   یبه مطب خصوص یمیو ترم یدرمان ارتودنس یکه برا یمارانیپره مولر ب

رادیوگرافی ها در اختیاار دو   قرار گرفتند  یابی( موجود بود مورد ارزCD)به همراه تالیجید نگیو تی( و باCD) به همراه  تالیجید

تایی بررسی شد  داده هاا پا     4تایی و عمق پوسیدگی براساس مقیاس 5مشاهده گر قرار گرفت  وجود پوسیدگی براساس مقیاس 

استفاده گردید  سطح معنی داری  Kappaو ضریب  ANOVAگردید و از آنالیز آماری  SPSS ver16از جمع آوری وارد برنامه 

 منظور گردید  15/1

 Kappaباالترین توافق  خارجی برحسب وجود یا عدم وجود پوسیدگی برحسب محل در کلیشه بایات ویناگ )ضاریب     يافته ها :

 ( حاصل شد  برحسب عمق بصورت کلی توافق بین دو مشاهده کننده در بایت وینگ بیشتر از پانورامی  حاصل شد 777/1

رامی  دیجیتال با منظور نمودن همه امکانات سیستم های براساس نتایج حاصل از این تحقیق رادیوگرافی پانو نتيجه گيري :

تصویر برداری دیجیتال که بنابر ادعای شرکت های سازنده سبب افزایش دقت تشخیصی در سیستم ها می شود، نمی تواند در 

ن گزینه در تشخیص پوسیدگی های بین دندانی با کلیشه های بایت وینگ برابری کند و همواره کلیشه های بایت وینگ، بهتری

 ارزیابی سطوح بین دندانی می باشد  
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Qazvin University of Medical Science School of Dentistry 

 

 

A Thesis  

For doctorate Degree in Dentistry 

 

Title: 

 

Agreement of digital bitewing and digital panoramic radiographies in the detection 

of proximal caries 
 

 

Supervisor Professor by: 

Dr. Farnoosh Fallah zadeh 

 

Advisor: 

Dr. Maryam Tofangchiha  

 

Written by: 

Hossein Samii 

 

 

Thesis No:                                                                            Year:2011-2012 


