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 هاي توسط دانشجويان دورهانجام شده ارزيابي گذشته نگر خطاهاي حين درمان ريشه

و تخصصي با استفاده از دو نوع سيستم راديوگرافي  عمومي

5 فاطمه ميرزازاده منفرد-4 هادي اسدياندكتر-3 شهريار شهابدكتر-2 رضواني گيتادكتر-1 حسين لبافدكتر

آو مدير استاديار-1 ، ايرانتهران،شاهددانشكده دندانپزشكي دانشگاه اندودنتيكسموزشي گروه
و مدير گروه آموزشي آسيب-2 و صورت دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد، تهران، ايران استاديار و فك  شناسي دهان

و صورتاستاديار-3 و فك  د، تهران، ايران دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهو مدير گروه آموزشي راديولوژي دهان

 اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد، تهران، ايران استاديار گروه آموزشي-4

 دندانپزشك-5

 چكيده

و هدف برود راديوگرافي ديجيتال به اندودو:زمينه آ نتيكس ضمن كاهش زمان درمان موزشـي فرصـتهاي جديـديه ويژه در محيطهـاي

آي درمانهاي انجام جهت بررس -بررسي ميزان خطـا در محـيط آموزشـي هدف از اين مطالعه.موزشي فراهم ساخته استشده براي كادر

.باشدميو ديجيتال معمولي راديوگرافي روشدرماني با استفاده از دو

و مشاهده مطالعهدر:روش بررسي و ديجيتال تهيه قابل نگاره راديوگرافي 1536، نگر حاضر گذشته اي شده توسط قبول معمولي

و هاي دانشجويان دوره .قرار گرفتمورد بررسي از نظر نوع خطاي حين درمان ريشه تخصصي عمومي

پر شامل ده خطاي حين آماده هاي مورد بررسي در اين مطالعهخطا و و موارد با راديوگرافي نامناسب بودسازي در نهايت.كردن كانال

و داده16ايش وير SPSSها از نرم افزار آناليز داده جهت و با استفاده از آزمونهاي استفاده و درصد توصيف شد ها با استفاده از فراواني

Chi-square وFisher exact test مقايسه شدند .

 Underو Poor obturationمربوط به خطاي با استفاده از راديوگرافي معمولي در گروه دانشجويان عمومي،بيشترين شيوع خطا:ها يافته

filling )13/8(%با استفاده از راديوگرافي معموليو در گروه دانشجويان تخصصي )دوو%)58/10 گروه در راديوگرافي ديجيتال در هر

و تخصصي  به%)47/9و%86/11(دانشجويان عمومي در.بود Poor obturationخطاي مربوط در اين مطالعه تعداد موارد بدون خطا

ازهم،)P=0001/0(.دار بود بود كه اختالف آنها معني%)29/65(هاي خلفي بيش از دندان%)05/82( دندانهاي قدامي چنين در اين مطالعه

و كيفيت پركردگي  كه%96/11نظر طول قباز دندان%5/23از دندانهاي قدامي مشكل داشتند در حالي ول هاي خلفي از اين منظر قابل

و اختالف اين فراواني )P=003/0(.دار بوديها نيز معن نبودند

بر.بود Poor obturationخطاي ترين شيوع خطا در هر دو گروه دانشجويي با استفاده از هر دو نوع راديوگرافي،بيش:گيري نتيجه عالوه

.داري بيشتر بوديهاي خلفي به طور معنآن تعداد موارد بدون خطا در دندانهاي قدامي نسبت به دندان

 خطا هاي حين درمان، راديوگرافي معمولي، يوگرافي ديجيتالراد:ها كليد واژه

 12/5/1393/1385:پذيرش مقاله 8/3/1393:اصالح نهايي8/4/1392/1383:وصول مقاله

، ايرانشاهد، تهراندانشكده دندانپزشكي دانشگاه اندودنتيكس، گروه آموزشي حسين لبافدكتر:نويسنده مسئول
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مقدمه

 در درمان ريشه نيز همانند بقيه اعمال پيچيده دندانپزشكي،

كها هاي نا خواسته يا پيش بيني نشدهاحتمال ايجاد موقعيت ي
ت مي مجموعه.وجود دارد ثير گذارد،أتواند بر پيش آگهي درمان

مي،اين حوادث ناگوار را ،)1(.نامند خطاهاي حين درمان ريشه

ح و گاهي غيرجبران به.ممكن استوادث حين درمان، مشكل
يا جراحيو درمان مجدد اندوطور مثال گاهي نياز است كه

و حتي  ن دندان كرد خارجبه گاهي منجرريشه انجام شود
نگهداريوشود كه با هدف دندانپزشكان مبني بر حفظ مي
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. توسط دانشجويان انجام شده خطاهاي حين درمان ريشه ارزيابي گذشته نگر . .

پزشك نيز هميشه بر مهارت كلينيكي دندان. متناقض است دندانها،
ت ميأنتيجه درمان به ثير و دانشجويان در ابتداي آغاز گذارد

و بايد با تمري RCTدرمانهاي  و تجربه آن را مهارتي ندارند ن
وميكسب كنند ولي توانند با دقت فراوان در مراحل درمان

د و هوشياري  اند،ر درك شرايطي كه با آن مواجه شدهتوجه

آن.نداشتن مهارت را جبران كنند به دليل وجود عالوه بر
و تفاوت بين توانايي يك دانشجوي تاز ه كار با يك اندودنتيست

مس اجتناب يري له كه دانشجويان براي يادگئناپذير بودن اين
RCT رو همبايد بر و چنين بيشتري بيماران درمان انجام دهند

و پايين بودن اعتماد به  بودن حوادث حين درمان در دانشجويان
كه بايد از ابتدا به پيشگيري از حوادث كوشيد نفس دانشجويان،

مرتبط با بروز حوادث حين درمان عواملبراي اين منظور بايد 
.را شناخت

سيستم كانال ريشه درماني است كه در آن،ق،درمان ريشه موف
شكل در محدوده دقيق طول كاركرد به نحو مطلوبي پاكسازي،

و در عين حال خصوصيات كانال به همان شكل  و پر شود دهي
بنابراين آگاهي دندانپزشك از سيستم كانال.اوليه باقي بماند

 اين اطالعات از دو طريق حاصل دنداني امري ضروري است كه

:شود مي

ا-1  هر گروه دندانيدررائه شده از آناتومي كانال ريشه اطالعات

)2( راديوگرافي-2

استفاده جهت ارزيابي بازده درمانهاي روش معمول مورد
قـطرياز،)3(.ي استــرافيكـوگـي راديـابـارزي،دودنتيكــان

مي،راديوگرافي اطالعات تواند پيش از آغاز درمان، دندانپزشك
و پيشف و مشكالت احتمالي آن دندان راگيري از آناتومي داخلي

ب در حين مراحل مختلف ضمن آنكه.دست آورده آگهي درمان
هر درمان نيز مي تواند از راديوگرافي جهت ارزيابي كيفيت

)4(.مرحله استفاده كند

ب راديوگرافي رايج، روش پيراديوگرافي معمولي است كه شرفتا
مورد توجه راديوگرافي ديجيتال هاي اخير،هكامپيوتر در ده

به 1970راديوگرافي ديجيتال از سال.زيادي قرار گرفته است
ها امروزه اين دستگاهكه ور عمومي مورد استفاده قرار گرفتط
بهم ايـا را از دستگاههـطور مشهودي آنهحاسنـي دارنـد كه

و معمولي متمايز مي مي سازد دال همگي آنها يل موجهي توانند
براي استفاده از فناوري راديوگرافي ديجيتال در دندانپزشكي 

هايي اين نكته كه به طور كلي كليشهالبته يادآور،)2(.باشد
توان به آنهاو هميشه نمي دارندراديوگرافي نيز محدوديتهايي 

مي،اعتماد كرد )5(.باشد مهم

به راديوگرافي كه راديوگرافي ديجيتال نسبتي با توجه به مزاياي
)6( باال نمايش آني تصوير با شفافيت به خصوص معمولي دارد،

مس)2(و امكان تغيير كيفيت تصوير ميئ، اينكه آيا اين تواند له
و يا خير مد،باعث كاهش بروز خطا حين درمانهاي ريشه شود

از آنجا كه فراهم آوردن راديوگرافي همچنين. گرفت نظر قرار
ه از اينكه حقيقتاً زينه بر است،ديجيتال بسيار استفاده

د مراديوگرافي اؤيجيتال در كاهش ميزان بروز خطا ست يا ثر
و اين موضوع در روند آموزشي درمان ريشه خير مهم مي باشد

در صورت حقيقي بودن اين.نيز از ارزش بااليي برخوردار است
بعدي هاياي براي انجام تحقيق زمينهحاضر مطالعه موضوع،

تب مأراي در يا نبودن ثر بودنؤييد دقيق راديوگرافي ديجيتال
.كاهش بروز خطا در درمانهاي اندودنتيك خواهد شد

و از سويي ديگر، به دليل آنكه درمان اندو نقش بنيادين در حفظ
و موفقيت درمانهاي آتي پريودنتال، و ترميمي نگهداري دندانها

حوادث حين درمان شناسايي عواملي كه در بروز پروتز دارد،
.،حائز اهميت است نقش دارند

بررسي شيوع خطاهاي حين درمان ريشه هدف از اين مطالعه،
استفادهبا در دانشجويان دندانپزشكي با مقاطع تحصيلي مشابه،

و معمولي استدو از  .نوع راديوگرافي ديجيتال

 روش بررسي

و گذشته مطالعه مشاهدهكه يك در اين مطالعه ،است نگر اي
عمومي هاي هاي ريشه انجام شده توسط دانشجويان دورهدرمان

بادو تخصصي بخش اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي شاه
دودر معمولي وديجيتال سيستم راديوگرافي استفاده از دو نوع

مورد بررسي قرار91-90و90-89 اول تحصيلي نيم سال
.ته استگرف

:شامل هاي دانشجويي مورد مطالعهگروه

ها با روش در اين گروه تمامي كانال:دانشجويان دوره عمومي-
Step back و به كمكkبا تيپر استنليس استيل هاي دستي فايل

مي02/0 با Cold lateralها با روش همچنين كانال.شوند فايل و
وكمك گوتا مي AH26رـسيل پركا  دانشجويان مورد.دـشون پر

و ششم هاي وط به سالبررسي در اين گروه مرب .بودندپنجم

ها با روش در اين گروه كانال:دانشجويان دوره تخصصي-
Hybridبر، آماده و عالوه استنليس هاي دستي فايلkسازي شده
و وسايلز فايلا،02/0با استيل  چرخنده نيز هاي نيكل تيتانيوم

 ديجيتال انشجويان اين دوره در راديوگرافيد.شود استفاده مي

و در راديوگرافي معمولي شامل دستياريسه سال شامل هر
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و همكاران حسين لبافدكتر

هاي انجام شده هاي مربوط به درمان نگاره( بودند2و1 هايسال
 دستيارولي توسط دانشجويان با استفاده از راديوگرافي معم

البته الزم به ذكر است كه موارد).در دسترس نبودسه سال
ب دستياريدرمان شده توسط دانشجويان  ه دانشجويان نسبت

.تر است عمومي پيچيده

نگاره راديوگرافي معمولي 684در اين مطالعه به طور كلي
در46(بيمار 171مربوط به  گروه دانشجويان عمومي بيمار

، ششمبيمار در گروه دانشجويان عمومي سال چهل، پنجمسال 
بيمار در گروه76و يك بيمار در گروه رزيدنتي سال ُنه

،90-89 درمان شده در نيم سال اول سال تحصيلي)2رزيدنتي 
ازـاي ريشه با استفـهه درمانـاين نيم سال كلي كه در اده

.راديوگرافي معمولي بود، مورد بررسي قرار گرفت

به 852چنين هم بيمار 213نگاره راديوگرافي ديجيتال مربوط
ار در بيم32، پنجمار در گروه دانشجويان عمومي سال بيم86(
بيمار در گروه46، ششمروه دانشجويان عمومي سالـگ

57، دوم سال دستياريبيمار در گروه22،يك سال دستياري

درمان شده در نيم سال اول)سه سال دستياريبيمار در گروه
هاي ريشه كه در اين نيم سال كليه درمان،91-90 سال تحصيلي

.ي قرار گرفتمورد بررس با استفاده از راديوگرافي ديجيتال بود،

و در اين مطالعه درمان هايي كه توسط دانشجويان دوره تكميلي
و سابقه كار عملي درمانهاي دنداني كه قبالً بهداشتكاران دهان
.انجام شده بود، از مطالعه حذف شدند اند، اندودنتيكس را داشته

گ انجاماي مجددـدرمانه چنينهم روهــشده در در هر دو
شددانشجويي نيز از  كه مطالعه حذف به عالوه كليه درمانهايي

و يا كيفيت ارزش تشخيصي رافي آنهاــوگـرادي از نظر تعداد
شد ند را جز موارد با راديوگرافي نامناسب دستهنداشت . بندي

و تعريفشان در جدولي مورد بررسي در اينمتغيرها 1 مطالعه

.آمده است

تـتصاوي وـاندو وسطـر وژيست موردـولـرادييك دودنتيست
بار سه اي كه در حقيقت هر درمان به گونه بررسي قرار گرفت

آن.شدارزيابي   ريف مربوط به هر خطا در اين، تعاپيش از

انـهتوسط يكي از ارزيابهـمطالع به ارزياب دودنتيكس،ـاي
توسط از هر خطا راديولوژيست توضيح داده شد تا تعاريف 

.ها يكي باشدارزياب

 رد بررسي براي هر بيمار شامل راديوگرافي اوليه،تصاوير مو

.بودو تصوير نهايي Master file،Master cone تعيين طول

تـه رافيـوگـبراي بررسي رادي ر بر رويـصاوياي معمولي
و با ذره شد برابردو بيني با بزرگنمايي نگاتوسكوپ در.ديده

ز به هاي ديجيتال نيز هر جا جهت تشخيص نيا راديوگرافي
و مورد تغييرات بر روي راديوگرافي بود، اين تغييرات انجام

.ارزيابي قرار گرفتند

طبق مشاوره با مشاور پس از انجام بررسي اوليه،:آناليز آماري
نظ آماري، ر نوع خطاي تشخيص داده شده بين تصاويري كه از

در اختيار آنها قرار مجدداً ارزياب دچار اختالف بودند،سه
ت هايي پس از آن نمونه.ا دوباره مورد بررسي قرار گيرندگرفت

ارزياب بودندسهد توافق هر مورد پذيرش قرار گرفت كه يا مور
ازدو(و يا مورد توافق اكثريت در نهايت براي).نفرسه نفر

شد16ويرايش SPSSافزارها با از نرم آناليز داده . استفاده

و داده و با استفاده ها با استفاده از فراواني درصد توصيف شده
. مقايسه شدند Fisher exact testو Chi-squareاز آزمونهاي 

ها يافته

در گروه دانشجويان:شيوع انواع خطا در راديوگرافي معمولي
 Poor obturation عمومي بيشترين شيوع خطا مربوط به خطاي

كه%)Under filling )13/8و ساير اين فراواني با فراوانيبود
و در گروه داري نداشت خطاها در اين گروه تفاوت معني

 Poorدانشجويان تخصصي نيز بيشترين شيوع خطا مربوط به

obturation )58/10(%فراواني نيز با فراواني ساير كه اين.بود
.داري نداشت خطاها در اين گروه تفاوت معني

 شيوع انواع خطا با استفاده از راديوگرافي معمولي در

و در دانشجويان تخصصي سال6و5دانشجويان عمومي سال
.آمده است2 نيز در جدولدوو يك

اختالف ميان فراواني:شيوع انواع خطا در راديوگرافي ديجيتال
و)%72/83(، پنج موارد بدون خطا، در دانشجويان عمومي سال

.دار بود معني%)12/53(،ششدر دانشجويان عمومي سال

)001/0=P()و)3جدول در هر دو گروه دانشجويان عمومي
در( داشت Poor obturationتخصصي بيشترين شيوع را خطاي 

كه اين فراواني%)47/9و در تخصصي%86/11گروه عمومي
.داري با ساير خطاهاي هر گروه نداشت تفاوت معني

ع شيو در هر دو نوع راديوگرافي، هاي انجام شده،طبق ارزيابي
 ,Poor obturation( كانال بوط به مرحله پر كردنخطاهاي مر

Under filling, Over filling(هاي مراحل ديگر بيش از خطا
مربوط به خطاي از همهو بيش)5طبق جدول( درمان ريشه بود

و تخصصي، Poorپركردگي  در هر دو گروه دانشجويان عمومي

 كه البته)5و2،3ولطبق جدا(.در هر دو نوع راديوگرافي بود

.دار نبودن فراواني در مقايسه با ديگر خطاها معنياي
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. توسط دانشجويان انجام شده خطاهاي حين درمان ريشه ارزيابي گذشته نگر . .

با( در اين مطالعه تعداد موارد بدون خطا در دندانهاي قدامي
دبو%)29/65با شيوع(هاي خلفي بيش از دندان%)05/82 شيوع

چنين در اينهم،)P=0001/0(.دار بود كه اختالف آنها معني
و كيفيت پركردگ از دندانهاي%96/11يـمطالعه از نظر طول

هاي خلفي از اين از دندان%5/23قدامي مشكل داشتند در حالي كه 
ق قـمنظر و اختالف اين فراوانـبول نبودنابل  داريـها نيز معنيـد

(بودند .003/0=P(

در هاي انجام شده،ق ارزيابيطب فك باال تعداد موارد بدون خطا
از به طور معني%)77/74( .بود%)67/64( فك پايينداري بيش

)037/0=P(،دندان مورد مطالعه قرار گرفته، 384از مجموع 

و)عدد79(ترين شيوع را دندان مولر اول پايين بيش داشت
پكمترين را دندان و )4 جدول().عدديك( ايينهاي مولر سوم باال

تعريف انواع خطا

و كانال )21(.اند پيدا نشده هايي كه در حين معالجه ريشه از ديد مخفي مانده Missed canal 

در مقايسه بااز انحناي اصلي كانالدر راديوگرافي نهايي،زماني كه گوتا پركاي موجود در ناحيه اپيكال كانال،
)8(.راديوگرافي تعيين طول كاركرد، منحرف شده باشد

Ledge 

.كه در راديوگرافي قابل رويت باشد)5(هر گونه انحراف از مسير اصلي كانال Transportation 

)21(.در سطح ريشه رخ داده باشدسوراخ شدگي كه درمحل اپيكال فورامن يا در نواحي اپيكالي دورتر از آن، Apical perforation 

و يا)21(.شود كه ماده پركردگي از ناحيه فوركا در دندانهاي چند ريشه بيرون زده باشدزماني تشخيص داده مي
و وارد فضاي بين ريشه )5(.ها شود فايل در تصوير راديوگرافي از مسير اصلي خارج

Furcal perforation 

)21(.م آماده سازي كانال توسط فايل يا وسايل چرخنده را گويندسوراخ شدن ديواره داخلي انحناي ريشه هنگا Strip perforation 

)7(.متري آپكس راديوگرافيك باشدميلييكماده پركردگي بلندتراز Over filling 

متري آپكس راديوگرافيك باشدميلييكماده پركردگي كوتاهتر از under filling 

ي voidوجود دردر ماده پركردگي و ديواره كانال )9( اپيكالي ريشه يك سوما بين پركردگي poor obturation 

(شوددر راديوگرافي نهايي به دليل اختالف اپسيته فايل شكسته با ماده پر كننده ديده مي .8( Fracture of instrument 

قبل از انجام:داشتتصوير راديوگرافيك ميسهبايست حداقلهر دندان مي(هاكامل نبودن تعداد راديوگرافي-
و در پايان درمان درمان، ).در ميان درمان

و يا آنكه كيفيت راديوگرافي به دليل عدم دقت دانشجو در درست انجام دادن مراحل مختلف تهيه تصوير-
)8(.نامناسب بوده است

 مناسب بودن راديوگرافي موجودنا

دوسال دستياريكسال دستيارشش سال پنج سال انواع خطا

Missed canal0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%

Ledge0=n)0(%1=n)5/2(%0=n)0(%0=n)0(%

Transportation0=n)0(%3=n)5/7(%0=n)0(%1=n)31/1(%

Apical perforation0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%1=n)31/1(%

Furcal perforation0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%

Strip perforation0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%

Over filling0=n)0(%1=n)5/2(%0=n)0(%6=n)89/7(%

Under filling3=n)52/6(%4=n)10(%0=n)0(%3=n)94/3(%

Poor obturation2=n)37/4(%5=n)5/12(%0=n)0(%9=n)48/11(%

Fracture of instrument0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%

%)n)86/10(%0=n)0(%0=n)0(%2=n)63/2=5 موارد با راديوگرافي نامناسب

%)n)43/80(%65= 37 موارد بدون خطا )n=26 9=n)100(%56=n)68/73(%

ومتغيرها:1جدول تعريفشاني مورد بررسي در اين مطالعه

و تخصصيConventionalشيوع انواع خطا با روش راديوگرافي:2جدول در گروه دانشجويان عمومي
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سهسال دستياردوسال دستياريكسال دستيارشش سال پنج سالانواع خطا

Missed canal 3=n)84/3(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%

Ledge 1=n)16/1(%1=n)12/3(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%

Transportation 1=n)16/1(%1=n)12/3(%2=n)5/12(%1=n)54/4(%0=n)0(%

Apical perforation 0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%

Furcal perforation 0=n)0(%2=n)25/6(%0=n)0(%0=n)0(%1=n)75/1(%

Strip perforation 0=n)0(%1=n)12/3(%0=n)0(%0=n)0(%1=n)75/1(%

Over filling 1=n)16/1(%1=n)12/3(%2=n)5/12(%1=n)54/4(%1=n)75/1(%

Under filling 8=n)3/9(%1=n)12/3(%1=n)25/6(%4=n)18/18(%1=n)75/1(%

Poor obturation 5=n)81/5(%9=n)12/28(%0=n)0(%4=n)18/18(%5=n)77/8(%

Fracture of instrument 1=n)16/1(%0=n)0(%0=n)0(%0=n)0(%3=n)25/5(%

%)n)0(%2=n)25/6(%1=n)25/6(%2=n)09/9(%0=n)0=0 موارد با راديوگرافي نامناسب

%)n)72/83(%17=n)12/53(%11=n)75/68(%16=n)72/72(%51=n)47/89= 72 موارد بدون خطا

دندان

 خطا

 سانترال

 باال

سانترال

 پايين

لترال

 باال

لترال

 پايين

كانين

 باال

كانين

 پايين

پرمولر

 اول باال

پرمولر

اول

 پايين

پرمولر

دوم

 باال

پرمولر

دوم

 پايين

مولر

اول

 باال

مولر

اول

 پايين

مولر

دوم

 باال

مولر

دوم

 پايين

مولر

سوم

 باال

مولر

سوم

 پايين

جمع

كل هر

 خطا

Missed canal 00010001100000003

Ledge 00000010001100003

Transportation 00100000110401008

Apical 

perforation 
00000000000001001

Furcal 

perforation 
00000000000300003

Strip 

perforation 
10000000000100002

Over filling 010000101025200011

Under filling 304000214228000026

Poor 

obturation 
2021011120913321039

Fracture of 

instrument 
10000010000200004

�%$ارد  �
راد.$-,ا+* ()'& 
4,ا  0123/ 
 %8&67 )5$د

001011210104100012

 4296158161534262238131000270 34بدون خطا

 53781610241944303679191411384 41 كل

و تخصصيهايدورهدانشجوياندرديجيتالبا روش راديوگرافيشيوع انواع خطا:3جدول عمومي

)كل دندان مورد نظر/ميزان خطا در دندان مورد نظر(مقايسه شيوع انواع خطا به تفكيك دندان درمان شده ،صرف نظر از نوع راديوگرافي:4جدول
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. توسط دانشجويان انجام شده خطاهاي حين درمان ريشه ارزيابي گذشته نگر . .

 بحث

ب همان ررسي ذكر شد در اين مطالعه طور كه در قسمت روش
شد Retreatment هايدرمان و حذف مورد بررسي قرار نگرفت

و همكارانش Eleftheriadis اي كه توسط لعهدر حالي كه در مطا
كه اين خود ها حذف نشدند،انجام شد، اين دسته از درمان)5(

اخالل در نتايج مطالعه گردد زيرا در درمان تواند باعث ايجاد مي
خطا رخ داده است كه زمينه را براي اوليه اين درمانها معموالً

ميـبعيروز خطاـب ه به اينـمطالعد كه در اينـكن دي فراهم
.موضوع توجه شده است

هاي ريشه صورت گرفته در بخش شرط ديگر ورود درمان
آن بود اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي شاهد به اين مطالعه

و يا دانشجويان كننده كه عمل ها از دانشجويان دوره تكميلي
دنـبهداشتكار ده و كهـان راـي درمان ريشـه قبلـسابق دان ه

.ها يكسان باشد كنندهي تمامي عملنباشند تا تجربه عمل،اند داشته

ن عمومي در هر دو طبق نتايج به دست آمده در مقطع دانشجويا
خط،نوع راديوگرافي ا در دانشجويان دوره تعداد موارد بدون

خپنج عمومي سال طا در دانشجويان دوره بيش از موارد بدون
مكه اين اختالف بودشش عمومي سال  رافيـورد راديوگدر
خطا با باال اين افزايش ميزان،)P=001/0(.دار بود ديجيتال معني

تواند به علت محول كردن دندانهاي رفتن دوره تحصيلي مي
موظف شش دانشجويان سال(.تر به اين دانشجويان باشد سخت

و مولردندانبه درمان  تك هاي چند ريشه عالوه بر دندانهاي
 .) باشند ريشه مي

ر اين مطالعه مواردي داراي طول مناسب راديوگرافيك در نظرد

آپكس متر صفر تا يك ميلي گرفته شد كه پركردگي آنها در
و مواردي كه پركردگي آنها بيش از يك راديوگرافيك مي بود

تر وكوتاهتر بودند را جز از آپكس راديوگرافيك، بلندمتر ميلي
شد Underو Overخطاهاي پركردگي   مشابه تعريف(آورده

Ardosabir )7(وIlgüy و همكارانش)ولي در مطالعات ديگر )).8 

،)3(و همكارانش Er،)Eleftheriadias&Lambrianidis )5( مثل
Khabbaz 9(و همكارانش(وLynch&Burke )10((طول مناسب
در،پركردگي آپكس متر صفر تا دو ميلي وجود پركردگي

كه در تمامي اين مطالعات ته شده استاديوگرافيك در نظر گرفر
البته،نتايج اين مطالعه كمتر بود درصد موارد بدون خطايشان از

كمقايسه  مي مشكل است زيرا نتيجه اين مطالعه با مطالعات ديگر
و كلينيكي مطالعات ممكن است معيار هاي ارزيابي راديوگرافيكي

در مطالعه مثال به طور مطالعه فرق داشته باشد، ديگر با اين
Lynch & Burke )10(و آن هم فقط از تنها دندانهاي تك ريشه

%63تنها نظر كيفيت پركردگي مورد ارزيابي قرار گرفتند كه

درصد موارد حاضر، كه در مطالعه حالي بدون خطا بودند در
در.بوده است%05/82ها قدامي بدون خطا در دندان در حقيقت

ا در سنجشت دانشجو را سنجيد زيرتوان مهار آن مطالعه نمي
-11(.گرفت هاي چند ريشه را نيز در نظرمهارت آنها بايد دندان

12(

نـيكي ديگ باـوان نتيجه مطالعـتمير از داليلي كه ه حاضر را
كـات ديگـمطالع رد هم زماني آموزش دانشجويانـر مقايسه

و تخصص ميعمومي كهي در دانشكده دندانپزشكي شاهد باشد
درشود كه دندان سبب مي و هاي ساده اختيار دانشجويان عمومي

 Digitalراديوگرافي Conventionalراديوگرافي نوع خطا

Missed canal 0=n)0(%3=n)4/1(%

Ledge 1=n)58/0(%2=n)93/0(%

Transportation 4=n)33/2(%4=n)87/1(%

Apical perforation 1=n)58/0(%0=n)0(%

Furcal perforation 0=n)0(%3=n)4/1(%

Strip perforation 0=n)0(%2=n)93/0(%

Over filling 7=n)09/4(%6=n)81/2(%

Under filling 10 =n)88/5(%15=n)04/7(%

Poor obturation 16 =n)35/9(%23=n)79/10(%

Fracture of instrument 0=n)0(%4=n)87/1(%

%)n)09/4(%5=n)34/2=7 ها براي تشخيص مناسب نبودمواردي كه راديوگرافي آن

%)n)85/74(%167 =n)4/78= 128 بدون خطا

در:5جدول )صرف نظر از مقطع تحصيلي( روش راديوگرافيدوشيوع انواع خطا
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يي با پيچيدگي بيشتر در اختيار دانشجويان تخصصي دندانها
.قرار گيرد

شيوع خطاهاي با توجه به اين كه در هر دو نوع راديوگرافي،
 ,Poor obturation, Under filling( كانالمربوط به مرحله پركردن 

Over filling(از به هاي مراحل ديگر درمان ريشه بودخطا بيش
و توجه نظر مي رسد كه اين مرحله از درمان ريشه نيازمند دقت
مي فرآينددر بيشتر، كه البته بايد توجه داشت.باشد آموزش

بهه معموالًـبروز خطا در اين مرحل عدم انجام دليل ثانويه
ميصحيح  .باشد مراحل پيشين

شيوع خطا مربوط بيشترين اشاره شد،ها همان طور كه در يافته
و، Poorبه خطاي پركردگي در هر دو گروه دانشجويان عمومي

كه.تخصصي در هر دو نوع راديوگرافي بود بايد توجه داشت
بر Voidوجود در پركردگي ريشه بسيار با اهميت است زيرا

و پروگنوزو همكارانش، Helminenطبق مطالعه   RCTموفقيت

)13(.ت پركردگي آن بستگي داردبه كيفي

ييد راديوگرافيكأت ،عدم Poorدر اين مطالعه منظور از پركردگي
و موم كافي در اپيكال است كه اين همان نظر يك سوم مهر

Weine )14(چنين در مطالعههم.است Aghdasi و همكارانش نيز
يكدر Voidل ريشه را وجوداكيفيت نامناسب پركردگي كان

مياپسوم )15(.داند يكال

دگي كانال ريشه بر بازده در پركر Voidبه طور كلي وجود
ت  فرآيند Voidگذار است به عالوه مشخص كردن ثيرأدرمان

و راديوگ ميسختي است شود رافي كه در پايان درمان گرفته
و  تنها راه پاراكلينيكي براي مشخص كردن دانسيته پركردگي

و اپي يك سومدر Voidوجود ضمناً.است Voidوجود  كالي
يكدر Voidتري نسبت به وجود مياني كانال پروگنوز ضعيف

)15(.كرونالي دارد سوم

دن طبق نتايج مطالعه دانپزشكي شاهد توسط اي كه در دانشكده
Ebrahimi در انجام شده بود، بيشترين خطاي صورت گرفته

%)29(ي ناقصپركردگ،1379-76هاي درمانهاي ريشه طي سال

هاي مورد بررسي در اين مطالعه البته تمامي راديوگرافي.بود
كه در سالاي مطالعههمين ارتباطدر،)16(.معمولي بودند

و همكارانش Mozayeni در دانشكده شهيدبهشتي توسط 1379
در Voidانجام شد نيز بيشترين شيوع خطا مربوط به وجود

)1(،%)3/27(. پركردگي بود

رصد بروز وسيله شكسته در داخل كانال در اين مطالعه بسيارد
و  و همكارانشIlgüyهـبود در حالي كه در مطالع%04/1پايين

و Rafeekو در مطالعه%5/2درصد بروز اين خطا)8(

در)17(همكارانش از دندانها اين خطا رخ نداده%9/10نيز تنها
.بود

بود كه طبق Step backدر اين مطالعه روش درمان ريشه،
و Kfirو)19( Gambarinو)Greene&Krell )18مطالعات 
ر،)20(همكارانش وش توسط افراد كم تجربه انجام وقتي اين

رخ مي  Transportationو Ledgeدادن خطاهايي مثل شود احتمال

انجام ناقص مراحل وجود دارد كه اين خطا ها خود منجر به
و شكل مي پاكسازي در.شود دهي هم چنين فايل مورد استفاده

 Cheung & Liu بود كه طبق مطالعهاستنليس استيل اين مطالعه، 

خ استفاده از اين فايل،)21( ود احتمال وقوع خطا را افزايش ها
و مي مي دهد .يابد در نتيجه پروگنوز درمان كاهش

 Cold lateral به عالوه روش پركردن در اين مطالعه به صورت

اند يا بسيار هايي كه مخروطي نشده روش در كانالود كه اينب
را در پركردگي باال Voidاحتمال ايجاد اند، كم مخروطي شده

)9(.برد مي

با( در اين مطالعه تعداد موارد بدون خطا در دندانهاي قدامي
د%)05/82 شيوع بود%)29/65با شيوع(هاي خلفي ندانبيش از

در اين مطالعه از نظر ضمن آنكهدار بود كه اختالف آنها معني
و كيفيت پركردگي  از دندانهاي قدامي مشكل%96/11طول

هاي خلفي از اين منظر قابل از دندان%5/23داشتند در حالي كه 
و اختالف اين فراوانيها نيز معنيق دار بودند بول نبودند

Gulcelikunal 22(و همكارانش(،Khabbaz همكارانشو)9(،
Eleftheriadis & Lambrianidis )5(موارد قابل قبولدنيز تعدا

ن و كيفيت پركردگي در دندانهاي قدامي بيش از خلفي از ظر طول
هاي آموزشي بيانگر نياز به تغيير در برنامههاكه همگي اين بود
ت و مولرها براي هاي درمانيكيد بر تفاوتأبا دندانهاي قدامي

.باشدمي رسيدن به مهارتهاي كلينيكي

در هاي انجام شده،طبق ارزيابي  فك باالتعداد موارد بدون خطا

از به طور معني%)77/74( كه بود%)67/64( فك پايينداري بيش
هم)3(و همكارانش Erمطابق با نتايج مطالعات چنين مطالعاتو

Khabbaz كه)9(و همكارانش شايد علت آن پيچيدگي كمتر بود
د كانال .هاي فك باال باشدر دندانهاي ريشه

كم عالوه بر آن ترين خطا در دندانهاي كانين باال در اين مطالعه
)3(همكارانشوErدر مطالعه)بدون خطا%75/93( رخ داده بود

%5/51(.رخ داده بود نيز كمترين خطا در دندانهاي كانين باال

)4 جدول()بدون خطا

در،در اين مطالعه،Missed canalبيشترين ميزان شيوع خطاي
شد%)5/12( دندان لترال پايين طبق مطالعات،)4 جدول(. ديده
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. توسط دانشجويان انجام شده خطاهاي حين درمان ريشه ارزيابي گذشته نگر . .

موارد داراي كانال%40هاي انسيزور پايين در دندان،انجام شده
ي از مطالعات سيستم كانال چنين در بسيارهم،)23(.دوم هستند
سريشه دندان و لترال منديبل مورد بررسي قراراهاي  نترال

د كه سيستم كانال ريشه اينانو به اين نتيجه رسيدهگرفته است
آندندان ميها به سادگي  شود، چه در راديوگرافي اپيكال ديده

)24(.نيست

در اين مطالعه پرفوراسيون فوركا فقط در مولر اول پايين رخ
در Cohen&Burnes داده بود كه مطابق با نظر است كه معتقدند

هاي فك باال ميزان رخ با دنداندندانهاي فك پايين در مقايسه 
)25(.دادن سوراخ در ناحيه فوركا بيشتر است

توان نمي مطالعهها در اينه به دليل يكسان نبودن عمل كنندهالبت
دو سيستم راديوگرافي را با هم مقايسه كرد اما مجموع موارد 

، بيش از راديوگرافي%)4/78( بدون خطا در راديوگرافي ديجيتال
مي%)85/74(معمولي  تواند مطرح باشد، بود كه فرضيات مختلفي

:از جمله

رافيـوگـبودن مهارت عملي دانشجوياني كه با رادي بهتر-1
.اند ديجيتال درمان را انجام داده

رافيـوگـهايي كه دانشجويان با راديتر بودن دندان ساده-2
.اند يجيتال درمان آنها را انجام دادهد

آ-3  موزشي بخش اندودنتيك دانشكدهبهتر شدن كيفيت

و نگاره به دليل كيفيت ثابت-4 امكان تغيير در كيفيت ها
مي ها در راديوگرافي ديجيتال، راديوگرافي تواند آناتومي دانشجو

دردندان مورد نظ و مراحل مختلف مان اندودنتيكر را بهتر ديده
و را  ها اين را دقيقتر انجام دهد كه همگي... از جمله تعيين طول

مي منجر به . شود بروز خطاي كمتر در طي درمان

با از پرونده%09/4 پس از انجام بررسي تصاوير راديوگرافي، ها
وـرافـوگرادي يـرافـها با راديوگدهـاز پرون%34/2ي معمولي

نبودند،داراي راديوگرافي مناسب جهت تشخيص خطا،ديجيتال
م مياهيت سيستم راديوگراكه علت آن وجود(.باشد في معمولي

و ثبوت )مراحل ظهور

درمان ريشه در بخش از آنجا كه دانشجو براي انجام
و تجربه خود زمان كافي ندارد اندودنتيكس، ،متناسب با مهارت

ظ معموالً و ثبوت در راديوگرافي در زمان انجام مراحل هور
و عالقه،معمولي مند است كه به سرعت حوصله به خرج نداده

اقدامات بعدي الزم را با توجه به تصوير گرفته شده از استاد 
در حالي كه عدم دقت در اين مرحله باعث.مربوطه جويا شود

و بروز خطا حين آموزش را احتمال كاهش كيفيت تصوير
مي افزايش مي رسد كه راديوگرافي ديجيتال دهد در نتيجه به نظر

و و اين به دليل نداشتن مراحل ظهور ميثبوت به كه دانشجو تواند
در بخش سرعت تصوير گرفته شده را روي مانيتور ببيند،

.تر باشداندودنتيك از اين جهت مناسب

دانشجو به دليل نداشتن تجربه كافي در مراحل مختلف ضمناً
به احتمال رخ دادن خطا در اقداماتش زياد است، درمان ريشه،

مي نظر مي بهتوا رسد با حذف عوامل ديگري كه خطاي ند او را
در،بيندازدبيشتري  مثل كيفيت بد راديوگرافي به دليل اشكال

و توان از رخ دادن خطاهاي بيشترمي ثبوت، مراحل ظهور
.جلوگيري كرد

 گيري نتيجه

ترين شيوع خطا در هر دو گروه دانشجويي با استفاده از بيش-1
.بود Poor obturationخطاي هر دو نوع راديوگرافي،

بدون خطا در دندانهاي قدامي نسبت به دندانهاي تعداد موارد-2
.داري بيشتر بود خلفي به طور معني
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