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Background and Objective: There are critical areas in the mandible that
should be considered during implant placement such as inferior alveolar
canal, mental foramen, and the root of the adjacent tooth. Two-dimensional
images obtained from periapical, panoramic, and conventional tomography
are considered in the evaluation of implant placement and bone quality.
Cone-beam computed tomography (CBCT) is a new imaging technique,
which is superior to other methods from different aspects. Thus, we aimed
to compare the accuracy of two different CBCT systems (i.e., Promax 3D
and Newtom 3G) in measuring the anatomic distances in the mandible.
Materials and Methods: In this experimental study, six dry mandibles were
used for measuring the width and height of mandible in six areas. Also,
caliper was used as the gold standard and the distances were marked by
barium sulfate as a radiopaque material. Then, the mandibles were scanned
with the two CBCT systems, and the distances were measured by two
observers (oral and maxillofacial radiologists) under homogenous conditions
by using their respective software. The obtained results were evaluated by
multivariate ANOVA and compared with the gold standard.
Results: The accuracy of both CBCT systems (in all the three FOVs) was
close to that of collies in measuring the height of mandible. The accuracy of
Promax 3D was closer to collies in evaluating bacco-lingual width, and it
was more accurate than Newtom 3G (in all the three FOVs; P<0.001). Thus,
the accuracy of Promax system is close to the gold standard in the evaluation
of the mandible height and bacco-lingual width.
Conclusion: The results of this study showed that Promax 3D and Newtom
3G techniques (in all the three FOVs) have millimeter precision and are
capable of measuring the lengths and widths needed to establish the
treatment plan.
Keywords: Cone-beam Computed Tomography, Linear Accuracy,
Measurement

Copyright © 2018 Avicenna Journal of Clinical Medicine

656
دقت645
صفحات
زمستان
،4CT
شماره
اندازهتاگیری
،6633لحاظ
 Coneاز
Beam
،44ستم
دوره سی
مقایسه دو

مجله پزشکی بالینی ابن سینا

: 10.21859/ajcm.24.4.345

مقاله پژوهشی

بررسي مقايسهاي دو سيستم  Cone Beam CTبه لحاظ دقت اندازهگيري خطي
محلهاي قراردهي ايمپلنت در منديبل بهصورت In Vitro
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سابقه و هدف :هنگام قراردادن ايمپلنت در منديبل ،نواحي بحراني آناتومیكي داريم که از آن جمله ميتوان
به کانال آلوئوالر تحتاني ،سوراخ چانهاي و ريشه دندان هاي مجاور اشاره کرد .تا چندي پیش تصاوير دوبعدي
حاصل از راديوگرافيهاي پرياپیكال ،پانورامیك و توموگرافي معمولي بهعنوان يك استاندارد در ارزيابي
استخوان و قراردهي ايمپلنت در آن محسوب ميشدند)Cone Beam Computed Tomography( CBCT .
روش جديد تصويربرداري است که داراي مزايايي نسبت به ساير روشها ميباشد؛ از اين رو ،بر آن شديم تا به
بررسي دقت دو سیستم  Promax 3D( CBCTساخت کمپاني  Planmecaفنالند و  Newtom 3Gساخت
ايتالیا) به لحاظ اندازهگیري فواصل آناتومیك در منديبل بپردازيم.
مواد و روشها :در اين مطالعه تجربي از  6منديبل خشك جهت اندازهگیري ارتفاع و عرض استخوان در 6
ناحیه استفاده گشت .همچنین از کولیس بهعنوان  Gold Standardبهره گرفته شد و فواصل مورد نظر پس
از اندازهگیري با کولیس توسط سولفات باريم (بهعنوان يك ماده اوپاك) مارکرگذاري گرديدند .سپس،
منديبلها توسط دو سیستم  CBCTاخیر اسكن شدند و فواصل مورد نظر توسط دو مشاهدهگر (متخصص
راديولوژي دهان ،فك و صورت) تحت شرايط يكنواخت و به کمك نرمافزارهاي مربوط به هر دستگاه اندازهگیري
گرديدند .در ادامه ،نتايج حاصل از سیستمهاي  CBCTتوسط تست  ANOVAيا آنالیز واريانس چندمتغیره
( )Multivariate Analysisبا استفاده از  Gold Standardمقايسه شدند.
یافتهها :با توجه به نتايج بهدستآمده ،هر دو سیستم اندازهگیري  Promax 3Dو ( Newtom 3Gدر هر سه
 )F.O.Vدر محاسبه ارتفاع منديبل ،دقت بااليي نزديك به کولیس داشتند؛ درحالي که در اندازهگیري ضخامت
باکولینگوال Promax 3D ،به کولیس نزديكتر بود و نسبت به ( Newtom 3Gهر سه  )F.O.Vدقت بیشتري
داشت ()P>0/001؛ بنابراين سیستم  Promaxهم در سنجش ارتفاع و هم در سنجش عرض باکولینگوال
داراي دقتي نزديك به  Gold Standardميباشد.
نتیجهگیری :نتايج مطالعه حاضر نشان داد که دو تكنیك  Promax 3Dو ( Newtom 3Gدر هر سه )F.O.V
از دقت اندازهگیري قابل قبولي در حد میليمتر برخوردار بوده و داراي توانايي اندازهگیري ابعاد طولي و عرضي
مورد نیاز براي پايهريزي طرح درمان ميباشند.
واژگان کلیدی :اندازهگیري ،توموگرافي کامپیوتري با اشعه مخروطي ،دقت خطي

مقدمه
با به روي کار آمدن ايمپلنت هاي تیتانیومي اندواسئوس،
انقالبي در درمان هاي روتین پروتزي به وجود آمد .در
درمان هاي ايمپلنت ،وجود حجم کافي استخوان آلوئوالر جهت
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قراردادن ايمپلنت و بهدستآوردن يكپارچگي کامل بین
ايمپلنت و استخوان ضروري ميباشد ] .[1در سالهاي اخیر،
درخواست براي درمان هاي پروتزي و استاتیك توسط ايمپلنتها
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اسکندرلو و همکاران

رو به افزايش نهاده است .همانطور که ميدانیم ،نواحي بحراني
آناتومیكي در قراردهي ايمپلنت در منديبل داريم که از آن جمله
مي توان به کانال آلوئوالر تحتاني ،سوراخ چانهاي و ريشه
دندان هاي مجاور اشاره کرد؛ بنابراين حداقل فاصله پیشنهادي
تا اين نواحي حدود  2میلي متر ،حداقل طول ايمپلنت
پیشنهادشده  10میلي متر و حداقل قطر ايمپلنت  4میليمتر
ميباشد ].[2
ساااااختااار جمجمااه و صاااورت انسااااان ابتاادا توساااط
آنتروپولوژيساتها ( )Anthropologistsو آناتومیستها بر روي
جمجمههاي قديمي ارزيابي و اندازهگیري شااد .در اين راسااتا،
اولین اندازهگیريها در ارتباط با ساختار جمجمه و صورت انسان
بر روي لندماركهاي اساتخواني صورت گرفت (کرانیومتري) .با
گذشاات زمان ،اندازهگیريها بهطور مسااتقیم بر روي موجودات
زنده و با لمس و فشاردن بافتهاي مجاور انجام شد و در نهايت
با اختراع دساتگاه اشاعه ايكس ،اندازهگیري بر روي کلیشههاي
راديوگرافي صورت گرفت ].[3،4
تا چندي پیش تصااوير دوبعدي حاصل از راديوگرافي هاي
پرياپی كاال ،پااانورامیاك و توموگرافي معمولي بااه عنوان يااك
اساااتاندارد در ارزيابي اساااتخوان و قراردهي ايمپلنت در آن
محساوب مي شادند  .در سال  1192میالدي Hounsfield ،و
 Cormackباا معرفي  )Computed Tomography( CTبه
جامعه پزشااكي ،انقالب عظیمي را در عرصااه پزشااكي ايجاد
کردند.
دسته پرتو ايكس در  CTبهصورت  Fan Shapedاز زواياي
مختلف جهات ثبات مقاطا اگزيال به سااامت ناحیه مورد نظر
گساایل ميشااود و تصاااوير پلنهاي کرونال و ساااژيتال توسااط
کامپیوتر از روي مقاطا آگزيال بازسازي ميگردند؛ بدينصورت،
سااااختارهاي آناتومیك بهراحتي بهطور ساااهبعدي بازساااازي
ميشوند .شايان ذکر ميباشد که  CTتكنیك نسبتاً گراني است
و دوز تشااعشااعي بااليي را به بیمار تحمیل ميکند .عالوهبراين،
همیشااه در دسااترس نبوده و تفساایر تصاااوير آن نیاز به يك
راديولوژيست مجرب دارد.
 CBCTروش جديد تصويربرداري است که داراي مزايايي
مانند تصويربرداري آسان ،دقت باالي تصاوير ،کاهش آرتیفكت،
دوز پايین نسبت به  CTمعمولي و زمان سريا اسكن تصاوير
ميباشد و مقرونبهصرفه است .در يونیتهاي  CBCTاز دسته
پرتو مخروطيشكل بهجاي نوع بادبزني آن (که در  CTمشاهده
ميشود) استفاده ميگردد؛ از اين رو ،کل ناحیه مورد نظر
( )Region of Interestتوسط اين دسته پرتو Cone Shaped
پوشش داده ميشود؛ بنابراين تصاوير در  CBCTبا يك دور
چرخش تیوب يا کمتر ايجاد ميگردند ] .[5ذکر اين نكته ضرورت
دارد که سايز دتكتور در سیستمهاي مختلف با يكديگر متفاوت
است و هرچه دتكتور کوچكتر باشدSpatial Resolution ،
باالتر است ] .[6،9از سوي ديگر افزايش در Field of View
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ميتواند رزولوشن را کاهش دهد و دوز باالتري را به بیمار تحمیل
کند ][9،8؛ از اين رو ،مطالعه حاضر در نظر دارد دقت اندازهگیري
خطي محلهاي قراردهي ايمپلنت در منديبل را با استفاده از
تصاوير حاصل از  2سیستم  Promax 3D( CBCTساخت
کمپاني  Planmecaفنالند و  Newtom 3Gساخت ايتالیا) که
داراي  Field of Viewمتفاوت و دتكتورهاي با سايز و جنس
مختلف هستند ،بررسي نمايد.
مواد و روشها
در اين مطالعه تجربي به منظور بررسي دقت اندازهگیري
خطي محل هاي قراردهي ايمپلنت در منديبل از  6منديبل
خشك جهت اندازه گیري استفاده شد .بدينترتیب که  6ناحیه
( 2ناحیه قدامي در ناحیه دندانهاي لترال راست و چپ
منديبل 2 ،ناحیه میاني در ناحیه دندانهاي پره مولر دوم راست
و چپ منديبل و  2ناحیه خلفي در ناحیه مولر دوم راست و چپ
منديبل) بهعنوان محلهايي که معموالً پذيراي ايمپلنت
هستند ،در هريك از  6منديبل در نظر گرفته شدند و در هريك
از  6ناحیه فوق بهترتیب  2فاصله ارتفاع منديبل و ضخامت
باکولینگوال منديبل توسط کولیس و نرمافزارهاي مربوط به هر
دستگاه اندازهگیري گرديد.
اندازهگیري هاي کولیس ديجیتال بهعنوان استاندارد طاليي
در نظر گرفته شدند .بدين منظور نوك دو بازوي کولیس در
طرفین فاصله مورد نظر دقیقاً رو به روي هم قرار گرفت .سپس،
ارتفاع و عرض استخوان در  6ناحیه توسط کولیس ديجیتال
 Mitutoyoمدل  cd-6"cساخت ژاپن اندازهگیري گرديد و
اندازههاي بهدستآمده بهعنوان استاندارد طاليي در نظر گرفته
شد (شكل  .)1شايان ذکر است که دقت اين وسیله تا صدم
میلي متر مي باشد؛ اما با توجه به اينكه سیستم Newtom 3G
فواصل را تا دهم میلي متر نشان مي دهد و نیز براي کاهش
خطاي اندازه گیري بین مشاهدهگرها  ،اندازههاي بهدستآمده
توسط ک ولیس به دهم میليمتر در چكلیست ثبت گرديد.
بايد خاطرنشان ساخت که کولیس در سنجش عرض
باکولینگوال بهگونهاي قرار ميگرفت که نوك بازوهاي آن در
طرفین تابل باکال و لینگوال بتواند ماکزيمم فاصله را بدون تداخل
با هیچ آندرکاتي لمس کند .در ادامه ،نقاط تماس با يك ماژيك
با نوك ظريف بر روي بدنه منديبل بهصورت نقطه مشخص
ميشدند .شايان ذکر است که اين نواحي در آينده محل چسباندن
 Spacerو  Markerبودند.
جهت سنجش ارتفاع منديبل ،مارژين باکالي ساکت دندان
مربوطه بهعنوان نقطه رفرنس فوقاني و بخشي بوردر تحتاني
منديبل (مارژين کرست) که دقیقا در راستاي اين نقطه قرار
داشت بهعنوان نقطه رفرنس تحتاني در نظر گرفته شد (در
مواردي که دندان کشیده شده و ساکت با استخوان پر شده بود،
استثنائاً رأس کرست بهعنوان نقطه رفرنس فوقاني در نظر گرفته
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شکل  :6اندازهگیري با کولیس جهت تعیین استاندارد طاليي

ميشد) .سپس ،نوكهاي کولیس بر اين دو نقطه قرار داده ميشد
و ارتفاع اندازهگیريشده در چكلیست مربوطه به دهم میليمتر
وارد ميگشت .در اين پژوهش بر خالف ساير مطالعات که اکثراً
از گوتا پرکا ،سیم ارتودنسي و گويچههاي فلزي بهعنوان مارکر
استفاده کردهاند ،ما از سولفات باريم استفاده نموديم تا
 Streaking Artifactرا که ميتوانست دقت اندازهگیري را
کاهش دهد به حداقل برسانیم .در اين ارتباط ،ذکر اين نكته
ضرورت دارد که سولفات باريم بهراحتي بهصورت نقطهاي بر روي
هر سطحي ميچسبد.
تماس مستقیم سولفات باريم با سطح منديبل ميتواند حد
خارجي کورتكس منديبل را محو کند و قدرت تشخیص آن
توسط مشاهده گرها و دقت اندازه گیري توسط نرم افزار CBCT
را کاهش دهد؛ از اين رو ،نیاز به يك  Spacerبین مارکر و
سطح استخوان وجود داشت تا مارکر به طور مستقیم با سطح
استخوان در تماس نباشد .بدين منظور از يكسري قطعات
پالستیكي مستطیلي (با ابعاد  1*2میلي متر) به عنوان Spacer
استفاده شد Spacer .ها توسط چسب قطره اي Super Glue
به محل هاي از پیش مشخص شده توسط ماژيك در تابل باکال،
لینگوال و بوردر تحتاني منديبل چسبانده شدند .شايان ذکر
مي باشد که آن ها بستري را جهت  Paintکردن نقطهاي
سولفات باريم (به عنوان مارکر راديو اوپاك) فراهم مينمودند
(استثنائاً در لبه مارژين باکال و رأس کرست از Spacer
پالستیكي استفاده نشد که علت آن نازکي اين لبهها بود .در
اين نواحي از  2اليه چسب قطره اي بهعنوان  Spacerاستفاده
گرديد) .پس از چسباندن  Spacerها ،سولفات باريم
مخلوط شده با آب توسط يك برنیشر ظريف بهصورت نقطهاي
در وسط هر  Spacerقرار داده شد .پس از يك ساعت ،سولفات
باريم سفت گرديد و مجموعه مارکر و  Spacerزير آن با يك
اليه چسب قطره اي به بدنه منديبل فیكس شد که اين امر
منجر به چسبیدن محكم مجموعه مارکر و  Spacerبه
643

کورتكس منديبل گشت و از جابه جايي و کندهشدن آن ها طي
تصوير برداري جلوگیري نمود.
* تصويربرداري با :CBCT
در اين مطالعه از دو دستگاه  Promax 3D CBCTساخت
کمپاني  Planmecaکشور فنالند و دستگاه Newtom 3G
ساخت  Veronaايتالیا استفاده شد و کلیه تصاوير در سیستم
 Planmecaدر  12 S ،8 mA ،60 KVو يا به عبارتي mAs
 16تهیه گرديد (تصاوير اخیر در  Field of View=8*8گرفته
شدند).
در دستگاه  Newtom 3Gتصاوير توسط سه Field of
 Viewمختلف اين دستگاه (" )6"،1"،12در  KVثابت 110
و  mAمتغیر ( 1تا  ) 3تهیه گرديد (الزم به ذکر است که
سیستم  Newtom 3Gداراي برنامه هوشمند Smart Beam
است و  mAو زمان را بسته به حجم جسم داخل Gantry
تغییر داده و تنظیم مي نمايد؛ در حالي که  KVpثابت ميباشد).
با توجه به مطالعه  Xingminو همكاران در سال ،[1] 2010
جهت تقلید از بافت نرم ،هريك از منديبلها بهگونه اي داخل
يك ظرف پالستیكي پر از آب ثابت شدند که اکلوزال پلن در
سیستم  Promaxتقريباً موازي با زمین قرار گرفت (زيرا يك
سیستم ايستاده است) و در سیستم  ،Newtomاکلوزال پلن
تقريباً عمود بر زمین تنظیم شد ( زيرا يك سیستم سوپاين
ميباشد).
عالوهبراين ،بهمنظور اندازهگیري ضخامت باکولینگوال و ارتفاع
منديبل در هريك از  6ناحیه مشخصشده در هر فك توسط
مارکرهاي سولفات باريم از خطکش نرمافزاري مربوط به هر
سیستم (نرمافزار  Romexisدر  Promaxو نرمافزار  NNTدر
 )Newtomاستفاده شد .الزم به ذکر ميباشد که اندازهگیريهاي
اخیر پس از تهیه مقطا کراس سكشنال در ناحیه مارکرها
(درحالي که هر  4مارکر در يك مقطا قابل رؤيت باشند) صورت
گرفت .براي اندازهگیري ضخامت باکولینگوال ،فاصله سطح
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کورتكس خارجي باکال تا سطح خارجي کورتكس لینگوال در
محلهاي مشخصشده توسط مارکرهاي باکال و لینگوال
اندازهگیري گرديد .ارتفاع منديبل نیز در حد فاصل مارژين باکالي
ساکت يا رأس کرست تا بوردر تحتاني در محلهاي مشخصشده
توسط مارکر فوقاني و تحتاني تعیین گشت .دو مشاهدهگر
اندازهگیري ها را در يك مانیتور  Flatron LGساخت
کشور کره با  Screen Resolution=1440900 Pixelو
 Color Depth=32 Bitانجام دادند .بدينمنظور آنها در يك
اتاق تاريك از فاصله  22اينچي بهطور مستقیم به مانیتور
نگريسته و فواصل مورد نظر را اندازهگیري ميکردند ].[10
در نهايت ،نتايج بهدستآمده توسط نرمافزار  SPSSبا
استفاده از آمار توصیفي ،آزمون آماري  ANOVAو آزمون
تكمیلي  Tukeyمورد تجزيه و تحلیل قرار گرفتند.
يافتهها
پايايي بین دو مشاهدهگر شرکتکننده در اين مطالعه در
حدود  0/111ارزيابي گرديد .میانگین اندازهگیري ارتفاع و عرض
باکولینگوال در سیستمهاي Newtom 3G ،Promax 3D
و کولیس به همراه مقادير مربوط به سطح اطمینان  15درصد
آن ها و میانگین خطاي اندازه گیري در جدول  1ارائه شده
است.
با توجه به نتايج بهدستآمده از اين مطالعه ،دقت باالي
دستگاه  Promax 3Dهم در اندازهگیري عرض و هم در سنجش
ارتفاع استخوان منديبل مشهود است و بسیار به Gold Standard
نزديك ميباشد .دستگاه  Newtom 3Gنیز در هر سه F.O.V
نسبت به  Gold Standardو  Promax 3Dداراي اندکي
بزرگنمايي است که در حد دهم میليمتر بوده و باز هم کمتر از
 1میليمتر ميباشد؛ از اين رو به لحاظ انجام کار کلینیكي قابل
اطمینان است.

از سوي ديگر ،با توجه به نتايج بهدستآمده از تست آماري
 ANOVAو آزمون تكمیلي  ،Tukeyاختالف آماري
معناداري در دقت اندازهگیريهاي هر دو سیستم اندازهگیري
 Promax 3Dو  Newtom 3Gو در هر سه  F.O.Vدر محاسبه
ارتفاع منديبل با اندازهگیريهاي کولیس وجود نداشت
( .)P=0/111در اندازه گیري پهنا نیز اختالف معناداري بین
 Promax 3Dو اندازهگیريهاي کولیس مشاهده نشد که اين
موضوع حكايت از برابري دقت آنها در اندازهگیري ضخامت
باکولینگوال داشت ()P≥0/05؛ درحالي که در اندازهگیري
ضخامت باکو لینگوال ،اختالف معناداري به لحاظ آماري بین
اندازهگیريهاي  Promax 3Dو کولیس مشاهده نشد
(.)P≤0/001
در مقايسه صورتگرفته بین ( Newtom 3Gهر سه
 )F.O.Vبا کولیس و  Promax 3Dبه وضوح مشاهده ميشود
که سیستم  Newtom 3Gدر سنجش عرض باکولینگوال دقت
کمتري داشته است و تفاضل فواصل باکولینگوال بهدستآمده با
استفاده از اين روش با اندازههاي حاصل از روشهاي Promax
 3Dو کولیس معنادار ميباشد (.)P≥0/05
عالوهبراين ،تصاوير بهدستآمده از سیستم Newtom 3G
در " FOV=6در اندازهگیري ارتفاع و ضخامت باکولینگوال نسبت
به " FOV=1و " FOV=12در همین دستگاه دقیقتر است
( )P≥0/05که اين دقت از نظر آماري معنادار نميباشد.
از سوي ديگر ،دقت بیشتر " FOV=6در سیستم Newtom
 3Gنسبت به روش " FOV=1و " FOV=12به وضوح مشهود
است .به عبارت ديگر ميتوان گفت که تكنیك  Newtom 3Gبا
" FOV=1و " FOV=12نسبت به "Promax 3D ،FOV=6
و کولیس داراي بیشبرآوردي ( )Over Estimationميباشد.
ضرايب پايايي بین روشهاي مختلف اندازهگیري طول و
عرض با  Gold Standardدر جدول  2ارائه شدهاند.

جدول  :6میانگین فواصل اندازهگیريشده به میليمتر براي هر روش سنجش

نحوه سنجش

کولیس
Promax 3D
Newtom 3G
(")FOV=6
Newtom 3G
(")FOV=1
Newtom 3G
(")FOV=12

میانگین (و

 35 C.Iدرصد

انحراف معیار)

برای اندازهگیری

عرض باکولینگوال

عرض باکولینگوال

مندیبل

(میلیمتر)

10/24
()1/39
10/23
()1/93
10/42
()1/48
10/49
()1/38
10/44
()1/43

1/66-10/91
1/14-10/1

میانگین خطای

میانگین (و

اندازهگیری

انحراف معیار)

عرض

ارتفاع مندیبل

 0/28میليمتر
 0/24میليمتر

10/02-10/12

 0/23میليمتر

1/19-10/11

 0/23میليمتر

1/19-10/89

 0/22میليمتر
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26/49
()4/89
26/41
()4/66
26/91
()4/62
26/95
()4/9
26/91
()4/62

C.I

میانگین

 35درصد برای

خطای

اندازهگیری

اندازهگیری

ارتفاع (میلیمتر)

ارتفاع

24/16-28/01
25/2-28/22
25/21-28/29
25/2-28/21
24/88-28/06

0/99
میليمتر
0/99
میليمتر
0/98
میليمتر
0/99
میليمتر
0/81
میليمتر
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مقایسه دو سیستم  Cone Beam CTاز لحاظ دقت اندازهگیری
جدول  :4ضرايب پايايي بین روشهاي مختلف اندازهگیري ارتفاع و عرض با Gold Standard
Promax 3D

عرض
0/181

ارتفاع
0/814

Newtom 3G
(")FOV=3

عرض
0/196

ارتفاع
0/883

بحث
با توجه به نتايج بهدستآمده از اين مطالعه ،دقت باالي
دستگاه  Promax 3Dهم در اندازهگیري عرض و هم در سنجش
ارتفاع استخوان منديبل مشهود است و بسیار به Gold
 Standardنزديك ميباشد .دستگاه  Newtom 3Gنیز در هر
سه  F.O.Vنسبت به  Gold Standardو  Promax 3Dداراي
اندکي بزرگنمايي است که در حد دهم میليمتر بوده و باز هم
کمتر از  1میليمتر ميباشد؛ از اين رو به لحاظ انجام کار کلینیكي
قابل اطمینان است .اين بیشبرآوردي ميتواند با توانايي
مشاهدهگرها در تشخیص لبه کورتكس استخوان و تفاوتهاي
سختافزاري و نرمافزاري بین دو دستگاه توجیه گردد.
شايان ذکر است که دقت بیشتر " FOV=6در سیستم
 Newtom 3Gنسبت به روش " FOV=1و " FOV=12به
وضوح مشهود ميباشد که اين بیشبرآوردي در Newtom 3G
را ميتوان با عوامل زير مرتبط دانست:
 F.O.V .1در  Newtom 3Gاز  Promax 3Dبزرگتر است
و با افزايش  F.O.Vاز " 6به" 1و "Spatial Resolution ،12
بهطور مرتب کاسته شده و متعاقباً قدرت تشخیص لبه کورتكس
استخوان توسط مشاهدهگرها کاهش مييابد.
 .2پوزيشندهي منديبلها در دو سیستم Newtom 3G
و  Promax 3Dمتفاوت است (در  Newtom 3Gبیمار درحالي
که چانه وي به سمت باال است ،بهصورت سوپاين داخل Gantry
قرار ميگیرد؛ درحالي که در  Promax 3Dبیمار بهصورت
ايستاده نظیر پانورامیك داخل دستگاه قرار گرفته و چانه وي
تقريباً در امتداد کف زمین ميباشد) .اين مسأله ممكن است
تغییراتي حتي اندك را در نحوه اکسپوژر و دريافت تصاوير ايجاد
کند که نیاز به بررسي بیشتر در مطالعات آينده دارد.
 .3تكنولوژي بهکاررفته در ساختار دتكتورهاي Promax 3D
جديدتر بوده و از نوع )AFP( Amorph Silicon Flat Panel
بههمراه  Scintillatorسزيم يديد ( )CSIبا  16001500پیكسل
ميباشد که منجر به افزايش قابل توجهSpatial Resolution
نسبت به سیستم  Newtom 3Gشده و در آن از تكنولوژي
قديميتر  Image Intensifier +CCDبا  10001000پیكسل
استفاده شده است؛ از اين رو تشخیص لبه کورتكس در دستگاه
 Promax 3Dراحتتر و دقیقتر صورت ميپذيرد.
 .4در دستگاه  Newtom 3Gکیلوولتاژ ثابت ميباشد
( )kv=110و تنها میلي آمپر و زمان بسته به جثه بیمار اندکي
تغییر ميکنند .میزان اکسپوژر نیز بهصورت اتوماتیك توسط
خود دستگاه تنظیم ميگردد (.)Smart Beam Technology
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Newtom 3G
(")FOV=3

عرض
0/181

ارتفاع
0/864

Newtom 3G
(")FOV=64

عرض
0/181

ارتفاع
0/895

اين  KVPبسیار باال و  mAsپايین در  Newtom 3Gبا وجود
کاهش قابل توجه دوز بیمار (مزيت  Newtom 3Gنسبت به
 )Promax 3Dمي تواند منجر به کاهش کنتراست گردد و دقت
تشخیصي را در مشاهدهگرها کاهش دهد.
 Dynamic Range .5در سیستم  Promax 3Dمعادل 15
 Bitاست؛ درحالي که در سیستم  Newtom 3Gمعادل 12 Bit
ميباشد که منجر به افزايش کنتراست در  Promax 3Dميشود.
 .6با وجود آنكه سايز  Voxelدر دو دستگاه تقريباً برابر است
( 0/3میليمتر)؛ اما سايز  Pixelدر سیستم Promax 3D
کوچكتر از  Newtom 3Gميباشد که ميتواند منجر به افزايش
 Spatial Resolutionو قدرت تشخیص لبهاي گردد.
 .9در نهايت بايد گفت که اندازهگیري نرمافزاري فواصل
کوچك (مانند عرض باکولینگوال) نسبت به فواصل بزرگ (مانند
فاصله لبه کرست تا کورتكس تحتاني منديبل) براي مشاهدهگرها
به دلیل نزديكي مارکرها به يكديگر امري دشوار بوده و دقت
بااليي را ميطلبد.
در انتها بايد خاطرنشان ساخت از آنجايي که اندازهگیريهاي
ما تنها بر ابعاد استخوان منديبل متمرکز بوده است ،مشاهده
و مقايسه کیفي و کمي ساير ساختارها و لندماركهاي
کرانیوفاسیال نظیر شاخصهاي ارتودنسي و يا وضعیت کنديلها
و میزان ناهنجاريهاي آنها و ضايعات فكي بههمراه مقايسه انواع
ديگر سیستمهاي  CBCTبا يكديگر توصیه ميگردد .شايان ذکر
است که  F.O.Vهاي " 1و " 12در  Newtom 3Gبه علت
اعمال دوز باالي اشعه به بیمار و دقت پايینتر در اندازهگیري
فواصل کوچك ،پیش از قراردهي ايمپلنت پیشنهاد نميشوند .از
سوي ديگر بايد توجه داشت که کاهش  F.O.Vدر افزايش
 Spatial Resolutionو متعاقباً افزايش دقت اندازهگیري خطي
مؤثر است؛ اما افزايش دوز ناشي از اين کاهش  F.O.Vميبايست
با میزان انتظار ما از تجويز  CBCTمقايسه گردد.
نتيجهگيري
نتايج مطالعه حاضر نشان داد که دو تكنیك  Promax 3Dو
( Newtom 3Gدر هر سه  ) F.O.Vداراي دقت اندازه گیري
قابل قبولي در حد میلي متر بوده و از توانايي اندازه گیري ابعاد
طولي و عرضي مورد نیاز براي پايه ريزي طرح درمان برخوردار
مي باشند .با اين حال ،فواصل کوچك تر نظیر عرض
باکو لینگوال منديبل با دقت باالتري توسط  Promax 3Dو
 Newtom 3Gبا " F.O.V=6قابل اندازه گیري مي باشند .الزم
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تشکر و قدرداني
اين مقاله برگرفته از پاياننامه دوره تخصصي راديولوژي
 بدينوسیله نويسندگان از زحمات. فك و صورت ميباشد،دهان
 سپاسگزاري،کلیه عزيزاني که در انجام آن همكاري نمودند
 در ضمن نتايج اين مطالعه با منافا نويسندگان در.مينمايند
.تعارض نیست

 جهت اندازه گیريPromax 3D به ذکر است که سیستم
فواصل خیلي کوچك تر (نظیر تحلیل شديد ريج آلوئول) نسبت
 دقیق تر بوده و بسته به طرحF.O.V=6"  باNewtom 3G به
 با اين حال در کارگزاري.درمان مورد نظر مي تواند کاراتر باشد
 هر دو دستگاه کاربرد يكساني دارند و کمك شاياني،ايمپلنت
.به جراح مي نمايند
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