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 روش با استفاده از کیفیت تشخیصی کلیشه هاي پري اپیکال تیره بهبود
  روشن کننده هايدیجیتال غیر مستقیم و محلول

  
  **محمد حسین سپهوند -*آسیه زمانی ناصر 

   استادیار بخش رادیولوژي دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دکتر ترابی نژاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان*
   ک دندانپزش**

  

  

  چکیده 
 فیلم هاي چگالی اگر بتوان . می شود تیره عکس ها بیش از اندازه زیاد پرتوگیريگاهی به علت ظهور و یا  :لهابیان مس

 بیمـار  دوبـاره ي  نیـاز بـه پرتـوگیري    داد کـاهش  مستقیم دیجیتال غیر روشتیره رابه کمک محلول روشن کننده و یا  
   .نخواهد بود

 کیفیت برگشتهاي روشن کننده در   دیجیتال غیرمستقیم و محلولروش يمقایسه ژوهش هدف از انجام این پ  :هدف
    .بود تیره پرتونگاري هايتشخیصی 

 50 شـمار  ،موجـود در بخـش رادیولـوژي   ) فانتوم(، با استفاده از مدل آزمایشگاهی  تجربیبررسی در این :مواد و روش 
 بـا  در آغـاز،  ،از هر ناحیه.  شدفراهم دندانی فک باال و پایین      اگونگون پري اپیکال به روش نیمساز از نواحی         پرتونگاري

 ،سـپس .  که از کیفیت تشخیصی مناسب برخوردار بود    ، شد فراهمشاهد  تصویرهاي  زمان تابش استاندارد مشخص شده      
دیجیتـال   روش محلول روشن کننـده و   يوسیلهه  بنمونه هاي تیره.  تیره شودتصویرها برابر گردید تا     5/1زمان تابش   

 وارد رایانـه  اسـکنر بـه    يوسیلهه ب شاهدو فیلم تیره فیلم  تصویردر روش دیجیتال،    . شدبررسی  اصالح و   غیر مستقیم   
. و روشـن شـد  ، پردازش با محلول روشن کننده فیلم هاي تیره سپس،. شد فتوشاپ، اصالح يشد و با استفاده از برنامه    

گونـاگون   رادیولـوژي بـه نـواحی    دستیارانسه نفر از   توسط   4 تا   1 از   ه هایی نمر ، شده آماده يبا استفاده از پرسشنامه   
 آزمـون هـاي  آوري شـده و بـه کمـک    گـرد داده هـا  . داده شدکیفیت آنها   يبر پایه  تصویرها   در ،شخص شده کالبدي م 

  .شدند آماري واکاويفریدمن و ویل کاکسون 
کیفیت . ) p>001/0 (دار وجود داشتا معنی دیگر اختالفهاي  تیره و گروهتصویرهاي کیفیت تشخیصی  میان :یافته ها 
. بهتـر بـود  شاهد  دیجیتال غیرمستقیم بهبود یافته و از گروه       روش تیره با استفاده از محلول روشن کننده و          تصویرهاي
روشـن شـده    تـصویرهاي  روشن شده با محلول بیـشتر از  تصویرهايتشخیصی کیفیت   داده شده به     نمره هاي میانگین  

  . تالی بوددیجی
 تـصویرهاي  دیجیتال غیرمستقیم و محلول روشن کننده می توان کیفیـت تشخیـصی   روش با استفاده از :نتیجه گیري 

 کننـده در ایـن رونـد    نروشـ استفاده از محلول هاي . وگیري دوباره ي بیمار نیست  پرت نیازي به تیره را بهبود بخشید و      
  . بهتر از روش دیجیتال می باشد

  ، فیلم تیره چگالیشن کننده،  دیجیتال غیر مستقیم، محلول روروش :گانکلید واژ
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  درآمد
 به عنـوان    پرتونگاري، که از فیلم     ، است دیربازي

بـا  .  تصویر قابل اعتماد استفاده می شـود   ي یک گیرنده 
ها و برخورد آن بـه فـیلم     از میان بافت ایکس گذر پرتو 
 مـورد نظـر در    ي  از ناحیه  نادیدنی، تصویري   پرتونگاري

دیـدن   که پـس از پـردازش قابـل          ،فیلم ایجاد می شود   
  .)1(است 

 در  ي پرتـو  برخی زمان ها، تابش بیشتر از اندازه      
بـیش از   و یا ظهـور    پرتودهیاثر انتخاب نامناسب زمان     

  ل تـصویري تیـره و غیرقابـل تفـسیر          ، باعث تشکی  اندازه
 پرتـو  رسـیدن  موجـب    پرتونگـاري  کـه تکـرار      ،شودمی

بـا توجــه بـه اثــرات   . غیرضـروري بـه بیمــار مـی شــود   
ــورادیوبیولوژیــک  ــوگیري از پرت ــراي جل ــاري ، ب پرتونگ

 چگالی تصویر به دست آمده که هست،هایی   راه دوباره،
 ،نتیجهرا کاهش داده و آن را قابل تفسیر می کند و در             

یکی از   .می شود  بیمار جلوگیري    دوباره ي  پرتوگیرياز  
ها، استفاده از محلول هاي روشن کننده یا احیا          این راه 

 فـیلم و یـا      ي چگالی بیش از اندازه  افزایش  . کننده است 
ـ          تصویرتیره شدن      وجـود  ه  ، در اثر رسـوب زیـاد نقـره ب

 رتصوی احیاکنندگی با برداشتن نقره از سطح کار. آیدمی
توان هاي احیاکننده می  به کمک محلول  . گیردانجام می 
 کیفیت تشخیـصی  ، فیلم را کاهش داد در نتیجه    چگالی
  .)2( یابد  افزایش میتصویر

 Kaplan, Dickens) (  کـاپالن و دیکنـز  بررسیدر 
 با ي تیرههاتصویر کیفیت تشخیصی برگشتکه بر روي    

 کـه  ،محلول احیا کننده کاهشی انجام گرفت نـشان داد   
ــزایش ،کننــدهمحلــول احیا  کیفیــت برگــشت باعــث اف
   تــــصویرهاي نــــسبت بــــه تــــصویرهاتشخیــــصی 

کـاپالن و   در بررسـی دیگـري،   .)2(می شود   گروه شاهد 
ــز ــه اثــر  دیکن ــده محلــول احیاب ــراکنن     نــسبیي ف

)super proportional reducing agent( تیره تصویرهاي بر 
 کـه   ،ه شـد   آنهـا نـشان داد     بررسـی که نتایج   ،پرداختند

 برگـشت نسبی باعث افـزایش     ي فرا کنندهمحلول روشن 
   .)3(شود  تیره میتصویرهايکیفیت تشخیصی 

فـراهم   پـس از     ، زمانی ناصر و شهابی    بررسیدر  
 اثــر آن بــر روي ، محلــول هــاي روشــن کننــدهکــردن

 کــه کردنـد،  مـشاهده  شـد و  تیـره بررسـی   تـصویرهاي 
  کیفیـت تشخیـصی    برگـشت در  محلول روشـن کننـده      

محلول روشن کننـده از     . سودمند است  تیره   تصویرهاي
سـدیم، اسـید سـولفوریک و آب    سولفات مـس، کلریـد     

  .)4( شد فراهم
 محلـول   اثـر  بـر    ،پورمزعلو   حسینی بررسیدر  

 نتایج نـشان    ، تیره تصویرهاي نسبی بر    فراروشن کننده   
 برگـشت که محلول روشـن کننـده باعـث افـزایش           ،داد

 گروه شاهد تصویرهايت به  تیره نسبتصویرهايکیفیت 
  .)5( شود می

  يمحلول احیاکنندهاثر  بر،  غالمی فر  بررسیدر  
فـیلم هـاي     کیفیت تشخیصی    برگشتسولفات مس بر    

 کـه محلـول     ، نتایج نـشان داد    ، دهانی سیاه شده   بیرون
ــده ــت   ياحیاکنن ــزایش کیفی ــولفات مــس باعــث اف  س
  .)6(  دهانی می شودبیرون  ي تیرهتصویرهايتشخیصی 
. اسـت  دیجیتال غیرمستقیم   روش ، دیگر يیوهش

 اسکنر یـا  يي پرتونگاري به وسیله کلیشه ،در این روش  
 کـه قابلیـت     ،شـود  داده مـی   رایانـه دوربین دیجیتال به    

 و کنتراسـت فـیلم، تغییـر        چگالیتغییر کیفیت تصویر،    
ــراي    ــزاري ب ــرم اف ــاي ن ــایی، اســتفاده از ابزاره   بزرگنم

یر در حجم کـم و بـه مقـدار           تصو يگیري، ذخیره اندازه
دلخواه، انتقال سـریع آن بـه مراکـز دیگـر و دسترسـی           

بـه دسـت     کیفیت تصویر    نیز،آسان به آن وجود دارد و       
  .شود نمی دچار تغییربه زمان آمده در گذر

کیفیــــت ، )Gijbels ( جیجــــبلسبررســــیدر 
 اصـالح   صویرهاي عـادي و تـ     پرتونگاري هاي تشخیصی  

 کـه   ، نتـایج نـشان داد      و دمقایسه شـ   دیجیتالی   يشده
  .)7(دارند   دیجیتالی کیفیت تشخیصی باالترتصویرهاي

   بــر روي ، پژوهــشیو همکــاران) Pereiar(پریــرا 
دیجیتــال غیــر  تــصویرهاي معمــولی و هــايپرتونگـاري 
 هايپرتونگاري که ،دادنتایج نشان و دداآنها انجام مستقیم

  . )8( دیجیتالی شده، کیفیت تشخیصی باالتر دارند



 1387 دو، تابستاني ي نهم، شماره                                       دوره  مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 201  

ــینبررســی در  ــت برگــشت ،حــسینی مت  کیفی
 روش  يوســیلهه  تیــره بــپرتونگــاري هــايتشخیـصی  

 کـه   ، نتایج نشان داد   .ارزیابی شد دیجیتال غیر مستقیم    
 دیجیتــال غیــر مــستقیم باعــث افــزایش کیفیــت روش

 پرتونگـاري هـاي   تیره نـسبت بـه      پرتونگاريتشخیصی  
  .)9(می شود  گروه شاهد

 ، شـد  بر آن  تصمیم   ، شده هگفتبا توجه به موارد     
 محلول يوسیلهه  پري اپیکال تیره ب  پرتونگاري هاي که  

 دیجیتال غیرمستقیم، روشن شده      روش روشن کننده و  
  .شود در آنها بررسی کالبديو کیفیت تشخیصی نواحی 

 
   مواد و روش

 1385 آزمایشگاهی در سال     - تجربی بررسیاین  
 بـه روش   پـري اپیکـال  پرتونگـاري  50 شمار. انجام شد 

 شرکت عصر ، ساخت ایرانDXTTR IIIنیمساز از فانتوم 
 يموجـود در بخـش رادیولـوژي دانـشکده        پویا پژوهان   
 فــراهم دانـشگاه علـوم پزشـکی اصـفهان     ،دندانپزشـکی 

   انـسان بـه همـراه        ي جمجمه ، داراي این فانتوم . گردید
  

 دنـدانی فـک   گونـاگون از نواحی    .است پوست مصنوعی 
 تروفـی  پرتونگـاري وم به کمک دستگاه     باال و پایین فانت   

 فراهم پري اپیکال پرتونگاري هاي ،ساخت کشور فرانسه
 ي و فاصـله   8 ، و میلی آمپـر آن     70 ،دستگاه  Kvp. شد
.  سانتی متر بـود    5/2 ، لوکالیزاتور تا پوست فانتوم    يلبه

 محاسـبه   پیـشتر  دنـدانی     ي زمان الزم براي هر ناحیـه     
تــابش . م مـی شــد شـده و از روي جــدول زمـان تنظــی  

 پرتونگـاري پیشنهادي دستگاه و مناسب هر ناحیه براي     
 شـاهد از    پرتونگاري هـاي   که   ،شاهد در نظر گرفته شد    

. کیفیــت تشخیــصی بــصري مناســب برخــوردار بودنــد 
ــا ،ســپس ــواحی ب ــر کــردن زمــان 5/1 از همــین ن  براب
ـ تصویر عدد 50،  پرتودهی  کـه بـه   مـد، دسـت آ ه  تیره ب

پرتونگـاري هـاي    .  شـدند   وارد به پـژوهش  عنوان نمونه   
 هـوپ سـاخت   خودکاردستگاه فراهم شده به وسیله ي      

هـاي پردازشــی  مریکـا و بـا اسـتفاده از محلـول    اکـشور  
  . شــدندچــامپیون ســاخت کــشور آلمــان پــردازش مــی

هاي تیره با روش دیجیتال غیرمـستقیم و محلـول          فیلم
 زمـانی   ي شده به وسیله   فراهمنسبی  فرا يروشن کننده 

  .گردیدبررسی  و شهابی ناصر

  
  .گوناگون در کلیشه هاي کالبدي نواحی ی کیفیت تشخیصي اظهار نظر درباره يه برگ:1 جدول

  

  نواحی کالبدي 
 کلیشه

 ترابکوالي استخوانی پالپ  دنتینوانامل جانکشن اپکس المینادورا

 شاهد اسکن شده
 تیره

  روشن شده با دستگاه دیجیتال
 شاهد عادي 

 محلولروشن شده با 

  
 اســکنر يبـه وســیله  تیــره و شــاهد تـصویرهاي 

Genius          يرایانه ساخت کشور فرانسه اسکن گردید و به 
 (Sync Master 76 MB) و مـانیتور سامـسونگ   4پنتیوم 

 تیـره و    تـصویرهاي . منتقـل شـد    اینچ ساخت کـره      15
 م افـزار   ذخیره شد و به کمک نـر       دي سی شاهد بر روي  

بـه ایـن     شـد، آنهـا ایجـاد     فتوشاپ تغییرات مناسب در     

ي چـرخش تـصویر      گزینـه   با انتخاب  در آغاز،  که   گونه،
)Image Rotate Convus (  ــودي ــا عم وضــعیت افقــی ی

 ي گزینـه  و بـا انتخـاب     شـد  ایجـاد    تصویرهامناسب در   
تغییـرات  ، )Image adjustments(تنظیم هـاي تـصویري   

ـ مناسب بصري در تـ    و کنتراسـت . آمـد وجـود  ه صاویر ب
 تـا   داده شـد   تیـره تغییـر      تـصویرهاي شـنی    رو يدرجه
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،  ترتیـب  به این . به دست آمد  کیفیت تشخیصی مناسب    
 ،) تیره و شاهدتصویرهاي (افزون بر تصویرهاي نخستین

ـ  ، تصویر اصالح شـده نیـز      50پس از ایجاد تغییرات،      ه  ب
   تیره، شاهد واصالح شده در یـک       تصویرهاي. آمددست  
ونـه هـاي روشـن       نم ، ترتیب به این .  ذخیره شد  ديسی

  . فراهم گردیدند دستگاه دیجیتال  يوسیلهه شده ب
کننـده  محلـول روشـن   با  هاي تیره     فیلم ،سپس
 که محلول روشن کننده در به این گونه، پردازش شدند،

و محلول ظهور عادي را     ریخته شده   لیوان یکبار مصرف    
یـک بـه    به نـسبت      و محلول ثبوت   یک به ده  به نسبت   

 شدندریخته هاي جداگانه    ر لیوان  و د  شده رقیق   بیست
 کلیـشه هـا   يشـو  و  شـست بـراي  ،و یک لیوان آب نیز   

 در محلـول روشـن      ، در آغـاز،   هاي تیره  فیلم. شدآماده  
 چگالی ،پیوسته ، و با حرکت دادن آنهاگرفتهکننده قرار 

 چگـالی  تـا بـه      شـد دیداري بـازنگري مـی     روش بهآنها  
پـس   و   هه شد  در آب شست    کلیشه سپس، .برسددلخواه  
 ثانیه در محلول ظهـور رقیـق شـده      پنج به مدت    از آن، 
در محلـول   گرفت و پس از شـسته شـدن دوبـاره،           قرار  

 دوبـاره کلیـشه   .  ثانیه قرار می گرفت    30ثبوت به مدت    
 بـراي  ، از خـشک کـردن     پـس شـد و     مـی  شست و شو    
 محلول روشن يوسیلهه پردازش ب . شد می بررسی مانت 

  نیاز  می گرفت و به تاریکخانه     انجامکننده در نور عادي     
صالح شده با محلول     تصویر ا  50 ، ترتیب به این . نداشت

  .ز، به دست آمدروشن کننده نی
 گروه فیلم شامل، فیلم شـاهد       به این روش، پنج   

 روش تیره، فـیلم روشـن شـده بـا      يعادي، فیلم نمونه 
دیجیتال، شاهد اسـکن شـده و فـیلم روشـن شـده بـا                

 پنج گروه هر ،سپس.  گردید فراهممحلول روشن کننده    
 رادیولوژي فـک و  دستیارانر از نف  به وسیله ي سه فیلم

 برگـه هـاي    دهان و صورت بررسی شـدند و بـه کمـک          
 1جـدول  آن در ي  کـه نمونـه    ، شـده  آمـاده اظهار نظر   

 مـشخص   گوناگون کالبـدي   به نواحی    ،استآورده شده   
ا، ، المینـادور  دنتینوانامل جانکـشن  آپکس دندان،   (شده  

ــول  ــپ، ترابک ــتخوانی  پال ــاي اس ــت ،)ه ــر کیفی    از نظ
 

 که به این گونه،.  داده شد4 تا 1 از  هایینمرهتشخیصی  
 و 1 ي نمـره ، و بدترین آن4  ي نمره،به بهترین کیفیت  
 ،سـپس . داده می شد   3و2 نمره هاي  ،به موارد بینابینی  

هاي فریدمن و ویل    به کمک آزمون  آوري و   گردداده ها   
  .شدند آماري اوي، واککاکسون

  
   یافته ها

از گـر      مشاهده هاي سه جمع نظر ي   مقایسه براي
 از گــروه حاصــله، کالبــدي در تــصویرهاي پـنج نـواحی  

ار اد معنـ  اي کـه نتیجـه    ، گردیـد  استفادهآزمون فریدمن   
 دست کـم میـان     که   ،بدین صورت ،  ) >001/0p (داشت

  بـراي تعیـین ایـن   ،سپس. داشتدو روش تفاوت وجود   
 ،کـدام دو روش تفـاوت معنـادار وجـود دارد           میـان  ،که

هاي   دو به دو گروه ي براي مقایسه  ویل کاکسون آزمون  
  . انجام گرفتپرتونگاري
 میـان ویل کاکـسون     آزمون فریدمن و     يپایهبر  
  شده با دیجیتال، شاهد عـادي و        تیره و روشن   يکلیشه

 بـا    روشن شده  يکلیشهتیره، شاهد اسکن شده و تیره،       
 يره، شــاهد اسـکن شــده و روشـن شــده  تیـ  محلـول و 

دیجیتالی، شاهد اسکن شده و شاهد عادي، شاهد عادي 
 روشن شده با محلول، شاهد اسـکن شـده و       يکلیشهبا  

 داشـت   وجـود  دارا معنـ  یروشن شده با محلـول، تفـاوت      
)001/0 p< .(  داده شده بـه نـواحی       ره هاي  میانگین نم 

آورده  1 در نمـودار     گونـاگون  در کلیـشه هـاي       کالبدي
  .شده است

ــین  ــاال همچنـ ــوارد بـ ــالف مـ ــر خـ ــان بـ    میـ
دیجیتـالی،  ي   شاهد عادي و روشن شده     هايپرتونگاري
 روشن شده دیجیتالی و روشن شده با محلول،      يکلیشه
  ).  <p 05/0 (به دست نیامد اراد معنیتفاوت

 داده شده به کیفیت ه هاي میانگین نمريپایهبر 
 پرتونگـاري هـاي   گونـاگون کالبـدي،     تشخیصی نواحی   

ــه     ــسبت ب ــده ن ــول روشــن کنن ــا محل ــده ب   اصــالح ش
از کیفیت تشخیصی بهتـري     پرتونگاري  هاي دیگر    گروه

  )1 نمودار(. بودبرخوردار 
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میانگین
 

نمره ي کیفیت تشخیصی نواحی گوناگون
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  هاي مختلف  در  گروهکالبدي داده شده به نواحی مختلف هايهمیانگین مجموع نمر :1 نمودار

  

  
گونـاگون  کیفیـت تشخیـصی نـواحی       باال بودن   

 يکلیـشه  :ترتیـب بـه    پرتونگاري،هاي    درگروه کالبدي
ــول  ــا محل ــده ب ــشه ،روشــن ش ــدهيکلی ــن ش ي  روش

   .فیلم تیرهو ،  شاهد اسکن شده، شاهد عادي،دیجیتالی
  

  بحث
 هـا پرتونگـاري ، کیفیت تشخیصی   بررسیدر این    

در پنج گروه، فیلم تیره، فیلم اصـالح شـده بـا محلـول           
بـا  فیلم اصـالح شـده      ) نسبتیفرامحلول  (روشن کننده   

 دیجیتال غیر مستقیم، شاهد عادي و شاهد اسکن      روش
، پـنج  (Subjective)  ذهنـی در ارزیـابی  . شدشده بررسی   

 سـه در پرسشنامه تعیین شده بود و از     ي کالبدي   ناحیه
 فک و صورت خواسته ،رادیولوژي دهان دستیاران  نفر از   

 نظرات خود را نـسبت      هارتونگاريدیدن پ  پس از    تاشد  
   به کیفیت تشخیـصی آنهـا در نـواحی تعیـین شـده بـا              

  .کنند مشخص 4 تا 1 هايهنمر
 که در داده هاي جدول     گونه همان   بررسی،نتایج  

 نشان داد که کیفیت تشخیصی      ، است آشکارها  نمودار و

 بـا یکـدیگر   اي معنـادار گونه به  پرتونگاريهر پنج گروه    
  . متفاوت است

 مـشخص  ، پس از بررسی نتایجپژوهش کنونیر  د
 روشن شده بـا     هايپرتونگاريشدکه کیفیت تشخیصی    

 پرتونگـاري هاي  گروه دیگرمحلول روشن کننده بهتر از      
یـات در  ی به علـت افـزایش جز   ، و این  بررسی است مورد  

 این امر به آن معناست،    . تصویرهاي به دست آمده است    
 کیفیـت   برگشت که محلول روشن کننده باعث افزایش     

   بهتــر گونــه اي تیــره بــه پرتونگــاري هــايتشخیــصی 
  . )4و2( شودمی

 برگـشت که بـر روي      ، کاپالن و دیکنز    بررسی در
ي کننـده  با محلول احیا   پرتونگاري ها کیفیت تشخیصی   

کننـده   نشان داد که محلـول احیا      ،کاهشی انجام گرفت  
 پرتونگـاري هـا   کیفیت تشخیصی  برگشتباعث افزایش   

  .)2( گروه شاهد می شود نسبت به
 بـه همچنین این پژوهشگران در پژوهـشی دیگـر     

  نـــسبی بـــر ي فرا محلـــول احیاکننـــدهاثـــر بررســـی
   آنها یـبررسایج ـ که نت،ندـره پرداختـ تیهايپرتونگاري
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نـسبی باعـث    ي فرا کننـده  که محلول روشـن    ،نشان داد 
 تیره  پرتونگاري هاي  کیفیت تشخیصی    برگشتافزایش  

 همین نتیجـه را نـشان   ، نیزبررسی کنونی   که ،شود می
نسبی از نواحی تیره تر فیلم فرا ي محلول احیاکننده.داد

دارند تر مقدار بیشتري نقره برمی نسبت به نواحی روشن   
  .)3(شوند  بر روي فیلم می  مناسبچگالیو باعث ایجاد 

 محلـول   اثـر  که ،شهابی و   زمانی ناصر  بررسیدر  
 ارزیابی تیره پرتونگاري هاي بر  نسبی  ي فرا روشن کننده 

 که محلـول روشـن کننـده باعـث          ،، نتایج نشان داد   شد
 تیره نسبت بـه     پرتونگاري هاي  کیفیت   برگشتافزایش  

 ، نـشان داد ، نیـز بررسی کنونی، .)4( شود گروه شاهد می 
  روشـن شـده بـه    ي تیـره  هـاي پرتونگـاري کـه کیفیـت   

  .بهبود یافته استکننده  محلول روشنيوسیله
 يمحلول احیاکننـده اثر که  ،غالمی فر  بررسیدر  

هـاي   م کیفیت تشخیصی فـیل    برگشتسولفات مس بر    
 کـه  ، نتـایج نـشان داد    ،ارزیـابی شـد   تیره   دهانی   بیرون

 سولفات مس باعث افزایش کیفیت      يمحلول احیاکننده 
 شـود  دهـانی مـی  بیرون تیره پرتونگاري هايتشخیصی  

شده می توان نتیجـه      انجام   بررسی هاي با توجه به    . )6(
بـراي   محلولی مناسب  که محلول روشن کننده،      ،گرفت
 تیره نـسبت    پرتونگاري هاي  کیفیت تشخیصی    برگشت

 فـیلم  چگالی ،محلول روشن کننده. استبه گروه شاهد  
 را افزایش وکنتراست فـیلم را        ظهور و ثبوت   را کاهش و  
 ي، وقت و هزینـه دوباره پرتوگیري بخشد و از   بهبود می 

  .کندمی مار جلوگیريبی
 کـه کیفیـت     ، مشخص شد  بررسی کنونی نیز،  در  

 روش اصالح شده بـه کمـک        پرتونگاري هاي تشخیصی  
 گـروه  پرتونگـاري هـاي  دیجیتال غیر مـستقیم بهتـر از     

 دیجیتـال  کـه بـه آن معناسـت، کـه روش         است،شاهد  
 باعث افزایش  ، همانند محلول روشن کننده    ،غیرمستقیم

 تیره نـسبت    رتونگاري هاي پ کیفیت تشخیصی    برگشت
  . به گروه شاهد می شود

ــیدر  ــبررس ــسهدر ،بلسـ جیج ــت  ي مقای کیفی
 اصـالح   تـصویرهاي  و   عـادي  پرتونگاري هاي تشخیصی  

تــصویرهاي  کــه ،، نتــایج نــشان داد دیجیتــالیيشــده

بررسـی  . )7( دارنـد    دیجیتالی کیفیت تشخیـصی بـاالتر     
باعـث   تـصویرها  که اصالح دیجیتـالی    ، نشان داد  کنونی

  .افزایش کیفیت آنها می شود
ــارانش ــرا و همکــ ــشیپریــ ــر روي ، پژوهــ    بــ

 دیجیتـال غیـر     تـصویرهاي  معمـولی و     هـاي پرتونگاري
-پرتونگـاري   که ، نتایج نشان داد   ند و ددامستقیم انجام   

. )8( نـد د دیجیتالی شده، کیفیت تشخیصی باالتر دا    هاي
 دیجیتـالی  تـصویرهاي  کیفیـت  بررسی کنونی نیز بردر  
  .ح شده افزوده شداصال

  واکـاوي داده هـا   دیجیتـال،  برتري هـاي روش  از  
، امکان ذخیـره سـازي      رایانه اي  به کمک نرم افزارهاي     

ــصویرها ــت  ت ــظ کیفی ــا، حف ــان،   آنه ــت زم ــا گذش    ب
ــازي   ــان بازسـ ــتادن امکـ ــصویرها و فرسـ ــان تـ    آسـ

   امکـــان دســـتکاري ، مهـــم دیگـــربرتـــري. ســت آنها
نخـستین آن   زش   از پـردا   پـس  بهبود کیفیت    آنها براي 

  . است
 برگشتکه به بررسی     ،حسینی متین  پژوهش در

ـ    پرتونگاري هـاي  کیفیت تشخیصی      ي وسـیله ه   تیـره ب
 دیجیتال غیر مستقیم انجام گرفت، نتـایج نـشان          روش
 دیجیتــال غیــر مــستقیم باعــث افــزایش روش کــه ،داد

 تیره نسبت به گـروه      پرتونگاري هاي کیفیت تشخیصی   
العه حاضر نیز نتیجه مـشابهی   که مط)9( می شود  شاهد

  .را نشان می دهد
   گــروه   بررســی کنــونی، پرتونگــاري هــاي   در

  اي   مقایـسه ، کـه در واقـع     شـدند،  دیجیتـال    ،شاهد نیـز  
   عـــادي و دیجیتـــال غیـــر پرتونگـــاري هـــاي میـــان

ــشان داد،گرفــتانجــام مــستقیم     کــه کیفیــت ، کــه ن
  . یابد  کاهش می،شدندیجیتالی ر در اثر تصوی

  
   گیرينتیجه 

، ایـن بررسـی   دست آمده در    ه  با توجه به نتایج ب    
 کـه  ، دیجیتـال روشاستفاده از محلول روشن کننـده و    

 تیـره   هـاي پرتونگـاري  کیفیـت تشخیـصی      بهبودباعث  
هـاي مناسـب بـراي        روش ،شوندنسبت به معمولی می   

ــرار   ــاهش تک ــاريک ــوگیري ازپرتونگ ــوگیري ، جل    پرت
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 بـر روي    پرتـو ابش  بیمار و عوارض نامطلوب تـ     ي  دوباره
   صــرفه جــویی در وقــت و نیــز، بــدن بیمــار و ســاختار
  .هستند بیمار يهزینه

 کیفیــت بــراي برگــشتمحلــول روشــن کننــده 
 روش در مقایـسه بـا       ، تیـره  پرتونگاري هـاي  تشخیصی  

  باعـث کیفیـت تشخیـصی بهتـر      ،دیجیتال غیر مستقیم  
 ، دیجیتال غیرمـستقیم نیـز   روش ،در حالی که  . شودمی

 پرتونگاري از    کیفیت تشخیصی بهتر   ،که  به این  با توجه 
روشـی  کنـد،    ایجاد می،شاهد عادي و شاهد اسکن شده 

  ره وـ تیايـهونگاريـرتـردن پـک روشن رايـاسب بـمن

در صـورت   . است بیمار   يپرتوگیري دوباره جلوگیري از   
 بـراي  هر دو روش     ،ها  از این روش   یکدسترسی به هر    

مناسب  تیره   گاري هاي پرتون کیفیت تشخیصی    برگشت
  . است

  
  سپاسگزاري

 فـک   ، محترم گروه رادیولوژي دهان    دستیاراناز  
علوم پزشکی    دانشگاه ، دندانپزشکی يصورت دانشکده  و

 ، انـد کـرده آوري داده هـا همکـاري   گردکه در ،  اصفهان
  . می گرددسپاسگزاري

 

****** 
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