
 

قزوین درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه  

 دندانپزشکی دانشکده

دندانپزشکی دکترای اخذ جهت نامه پایان  

 عنوان:

 لومع دانشگاه کودکان دندانپزشکی تخصصی و عمومی دوره دانشجویان توانایی ارزیابی

   فیرادیوگرا در ماگزیال شیری مولرهای های ریشه حدود تشخیص در قزوین پزشکی

 6931-6931 سال در نیمساز تکنیک با شده تهیه اپیکال پری

 :راهنما استاد

 کامبخش ملکی دکترسارا خانم سرکار

 :مشاور استاد

 ها تفنگچی مریم دکتر خانم سرکار

 :آمار مشاور

 سرکار خانم فاطمه سفیدی

 :نگارش

 زینب حیدری پور

176شماره پایان نامه:                                                               6931-31: تحصیلی سال



 چکیده

  رادیوگرافیک ارزیابی کودکان، شیری  های دندان برای مناسب  درمان ارائه جهت که جاآن از : هدف و زمینه

 ار شیری  های دندان ریشه  حدود باشد  قادر باید دندانپزشک  دارد، بسزایی  اهمیت ها، دندان  ریشه  وضعیت 

  همطالع این از هدف لذا. دهد درمان طرح موجود، وضتتعیت گرف ن نظر در با و داده تشتتصی  درستت ی به

شجویان  توانایی ارزیابی صی    و عمومی دوره دان ص شکی  تص شصی   در کودکان دندانپز شه  حدود ت  های ری

 .بود ازنیمس تکنیک با شده تهیه اپیکال پری رادیوگرافی در مص لط دندانی دوره در ماگزیال شیری مولرهای

شه  53 : ها روش و مواد  تکنیک با و بوده  D,Eیها دندان شامل  که ماگزیال اپیکال پری رادیوگرافی کلی

شکده  رادیولوژی بصش در نیمساز  شه . گردید ان صاب بود، شده  تهیه دان  رینتپ گالسه،  کاغذ روی بر ها کلی

 اهیهمر در رادیولوژیست  یک و اطفال م صص   یک توسط  ها ریشه  حدود تعیین از پس و شد  گرف ه رنگی

س اندارد  عنوان به هم با شجویان  از مطالعه، در ا شکی  آخر سال  دان س یاران  و دندانپز صی    د ص   کودکان تص

 مستتاحت. نمایند تعیین را مذکور های دندان ریشتته حدود شتتد، درخواستتت نیز مطالعه در کننده شتترکت

س اندارد  سط  شده  تعیین حدود و مطالعه ا شجویان،  تو سط  دان  Adobe photoshop CS6 افزار نرم تو

شد.     گیری اندازه سه  س فاده  با ها داده آماری آنالیزو نهای ا با هم مقای   آزمون و SPSS V.21 افزار نرم از ا

 .گرفت صورت دو_کای

  یریش  مولرهای های ریشه  حدود تشصی   در و تصصصی   عمومی دوره دانشجویان  توانایی بیش رین  :نتایج

شه  به مربوط ترتیب به ،ماگزیال س وباکال  مزیوباکال، های ری س ثناء م  .بود پاالتال نهای ا و دی ربوط به تنها ا

از  %1مولر اول شیری در دوره تصصصی بود که توانایی تشصی  حدود ریشه دیس وباکال با اخ الف تقریبی        

ش ر گزارش گردید.    شه مزیوباکال بی شه مولر اول و      ری صی در تعیین حدود ری ص در هر دو دوره عمومی و تص

  دوم ماگزیال تفاوت معنادار آماری وجود نداشت.

تشصی  در هر دو دندان مولر شیری ماگزیال و در هر دو گروه عمومی   میزان توانایی  کم رین :گیری نتیجه

یی در دانشجویان دوره ی تصصصی    در مورد ریشه ی پاالتال گزارش گردید و از آنجا که این توانا و تصصصی،   

هارت های ایش مو افز بیش ر با تمرین ان ظار داشت می وان دوره ی عمومی بود لذادانشجویان بیش ر از بسیار 

 افزایش می یابد.علمی و عملی این توانایی 

 ازنمیس تکنیک ریشه، حدود ماگزیال، شیری مولر های دندان اپیکال، پری رادیوگرافی :کلیدی واژگان

 

 

 

 

 



Abstract 

Background and Aim: one of the effective points of providing proper 

treatment plan for curing primary maxillary molars is the ability of 

determination of root periphery.So this study designed to assess the skill of 

undergraduate and postgraduate students of pedodontist dentistry in diagnosis 

of root periphery of maxillary molars in periapical radiographe which was 

prepared with bisecting technique. 

Method and material: Thirty five periapical maxillary radiographs which 

include first and second primary molars image were selected. Color print of 

images was prepared on gloosy paper. One pedodontist and one radiologist 

determined the roots periphery together as an expert opinion.  Drawn  roots  

periphery by participants were compared with study standard(expert opinion) 

with Adobe photoshop CS6. SPSS software version 21and chi-square statistical 

test was used for data. 

Result: The highest scores for determination of roots  periphery of first and 

second primary maxillary molars by undergraduate and postgraduate of 

pediatric dentistry students was related to  mesiobuccal, distobuccal and palatal 

roots respectively. In undergraduate and postgraduate student groups there was 

no significant difference between first and second primary maxillary molars in 

root periphery determination. 

Conclusion: The lowest detection ability in both maxillary molars and in both 

undergraduate and postgraduate groups was reported for palatal root. And since 

this ability was much higher in postgraduate students than in undergraduate 

students, it would be expected that this ability will increase with more training 

and enhancement of scientific and practical skills. 

Key words: Periapical raidiography, Maxillary primary molars, Root 

periphery, Bisecting technique 
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