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آیا تجویز رادیوگرافی پانورامیک در دندانپزشکان عمومی شهرکرمان براساس قوانین
 FDAاست؟
ملوک ترابی ،1جهانگیر حقانی ،1سیدناصر شریفی ،2مرضیه کریمی افشار

چکیده
مقدمه :رادیوگرافی پانورامیک به عنوان ابزار ارزشمندی در تشخیص ضایعات فک و صورت مطرح بوده است .هدف از انجام این
پژوهش بررسی عوامل مؤثر در تجویز رادیوگرافی پانورامیک توسط دندانپزشکان عمومی شهر کرمان در سال 3032و انطـباق آن
با قوانین ( FDA )Food and Drug Administrationبوده است.
روشها :این مطالعه مقطعی روی دندانپزشکان عمومی شهر کرمان که به روش سرشماری انتخاب شده بودند ،انجام شـد .روش
جمع آوری اطالعات شامل اطالعات دموگرافیک و پرسشنامه شامل  2بخش سؤاالت پژوهشگر ساخته بود که روایی و پایـایی آن
تأ یید شد و مربوط به موارد تجویز رادیوگرافی پانورامیک و مقایسه ارزش تشخیصی پانورامیک با رادیوگرافیهای داخل دهانی بـود.
دادهها توسط نرم افزار آماری  SPSSنسخه  33و آزمونهای تی و رگرسیون خطی در سطح معنیداری  %5مورد تجزیه و تحلیـل
قرار گرفتند.
نتایج :در این پژوهش  357نفر دندانپزشک عمومی شرکت کردند %67/3 .مرد ،با میـانگین سـنی 05/0±8/73سـال و میـانگین
سالهای فراغت از تحصیل  6/20±5/38سال بودند .میـانگین نمـره سـؤاالت عوامـل مـؤثر بـر تجـویز رادیـوگرافی پانورامیـک
 88/83±1/78و نمره ارزش تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک با رادیوگرافیهای داخـل دهـانی  30/83±33/28بـود .بـین امتیـاز
پاسخگویی به سؤاالت ارزش تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با رادیوگرافیهای داخل دهانی با شـرکت در دورههـای
باز آموزی ارتباط معنیداری مشاهده شد (.)P=3/323
بحث و نتیجهگیری :موارد تجویز رادیوگرافی پانورامیک در دندانپزشکان عمومی شهر کرمـان در برخـی مـوارد بـا راهنماهـای
 FDAبرای تجویز رادیوگرافی پانورامیک مطابقت ندارد و نظارت بیشتر پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :رادیوگرافی پانورامیک ،تجویز رادیوگرافی ،دندانپزشکان عمومی ،کرمان
مقدمه

ممکن است خطراتی را هم به علت در معرض قرار

هدف از مراقبتهای دندانی حفظ و بهبود وضعیت

گرفتن اشعه یونیزان ،داشته باشد .مؤثرترین راه کاستن

سالمت دهان بیمار است به گونهای که خطرات

از آسیبهای ناشی از اشعه ،پرهیز از انجام

تهدید کننده دیگر سالمتی را به حداقل برساند (.)1

رادیوگرافیهایی است که اطالعات مربوط به سالمت

اطالعات تشخیصی به دست آمده از رادیوگرافی

بیمار را در بر نداشته باشد .رادیوگرافیها زمانی

ممکن است فوایدی را برای بیمار داشته باشد ،ولی

اندیکاسیون دارند که بتوانند اطالعات با ارزشی در

 -1دانشیار ،مرکز تحقیقات اندودنتولوژی ،گروه پاتولوژی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دندانپزشک عمومی ،مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 -3استادیار  ،گروه ارتدنسی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
Email: j_haghani@kmu.ac.ir

نویسندهی مسئول :دکتر جهانگیر حقانی
آدرس :کرمان ،خیابان شفا ،دانشکده دندانپزشکی ،بخش پاتولوژی
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ملوک ترابی و همکاران

تجویز رادیوگرافی پانورامیک کرمان

مورد بیماریای که از نظر بالینی مستدل نشدهاند ارائه

آلوئول و نسبت تاج به ریشه که در معاینات بالینی

دهند و اگر احتمال ضعیفی در مورد حصول اطالعات

قابل مشاهده نیستند ،را در دسترس قرار میدهد (.)6

مربوط به سالمت بیمار داشته باشد ،تجویز نمیشوند

 Osmanو همکاران نشان دادند که گروه بزرگی از

در دندانپزشکی رادیوگرافیهای متعددی داخل دهانی

را صرفاً برای تشخیص پوسیدگی تجویز کرده بودند

و خارج دهانی براساس نیاز بیمار مورد استفاده قرار

( Molander .)7نشان داد توافق بین رادیوگرافی

میگیرند .رادیوگرافی پانورامیک یک رادیوگرافی

پانورامیک و رادیوگرافیهای داخل دهانی در

خارج دهانی است که نمـای وسـیعی از فکین،

دندانپزشکان سوئد در تشخیص نواحی پری اپیکال

دندانها ،سینوسهای ماگزیال ،حفره بینی و مفصل

فقط حدود  44و  45درصد بود ( Rushton .)8و

گیجگاهی فکی را فراهم میکند (.)1

همکاران در بررسی عوامل مؤثر در انتخاب

از زمان معرفی رادیوگرافی پانورامیک به جامعه

رادیوگرافی پانورامیک در دندانپزشکان عمومی

دندانپزشکان ،این رادیوگرافی به عنوان ابزار

انگلیس و ولز نشان دادند که پلن جراحی ،ترامای

ارزشمندی در تشخیص ضایعات فک و صورت

صورت ،بیماریهای پریودنتال ،ترمیمهای وسیع و

مطرح بوده است ( )2،3و به علـت این که تـمام

اولین مراجعه بیمار ،مهمترین عوامل تجویز

دندانها ،استخوان آلوئول ،مفصل گیجگاهی فکی و

رادیوگرافی پانورامیک بودند (.)5

Martínez

ساختمانهای اطراف آن به راحتی قابل مشاهده است،

 Beneytoو همکاران نشان دادند که تجویز

این رادیوگرافی برای غربالگریهای متداول بیماران

پانورامیک ارزش تشخیصی باالیی در بیماران دارای

در مراکز مختلف دندانپزشکی به کار میرود (.)5،4

تورمهای صورت داشت (.)5

رادیوگرافی پانورامیک دارای محاسنی از جمله آسانی

رادیوگرافی پانورامیک در کودکان با خطر باالی

تکنیک در بیماران است ،همچنین در بیمارانی که

پوسیدگی و در دوره دندانی مخـتلط بـیشتر به کار

دارای رفلکس تهوع شدید هستند و تحمل فیلمهای

میرود و میتواند با رادیوگرافیهای داخل دهانی

داخل دهانی را ندارند کاربرد دارد .علیرغم مزایای

پری اپیکال و بایت وینگ کامل شود (.)10

آن ،رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با رادیوگرافی

نیک نشان و همکاران در بررسی تجویز رادیوگرافی

های داخل دهانی دقت کمتری در تشخیص

پانورامیک در دندانپزشکان تهران نشان دادند که

پوسیدگیها دارد و همچنین وضوح تصویر در نواحی

سهولت کاربرد در  %44موارد علت تجویز و در

قدامی فکین در این رادیوگرافی کمتر از رادیوگرافی

دسترس بودن در  %57/6موارد علت تجویز

های داخل دهانی است (.)1

رادیوگرافی پانورامیک بود ( .)11عدهای هم معتقدند

 Choiمعتقد است که رادیوگرافی پانورامیک روش

که استفاده از رادیوگرافی پانورامیک به عنوان یک

مفیدی در تشخیص بیماریهای پریودنتال است و

کمک در معاینات بالینی ممکن است سالمت عمومی

اطالعات مهم نظیر سطح استخوان آلوئول ،عریض

جامعه را افزایش دهد ( Rushton .)6و همکاران

شدن لیگامان پریودنتال ( ،)PDLارتفاع کرست

در بررسی مقایسه غربالگری رادیوگرافی پانورامیک با
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دندانپزشکان عمومی انگلیس رادیوگرافی پانورامیک

ملوک ترابی و همکاران

تجویز رادیوگرافی پانورامیک کرمان

رادیوگرافی پانورامیک فقط  32کلیشه توانستند

همچنین اطالع آنان از تجویز رادیوگرافی بر اساس

ارزشهای اضافی تشخیصی در مقایسه با رادیوگرافی

اصول  FDAانجام شد .با آگاهی از عوامل مؤثر در

های داخل دهانی برای بیمار داشته باشند (.)12

تجویز رادیوگرافی پانورامیک میتوان مواردی که با

 Rushtonو همکاران نشان دادند که استفاده از

اصول  FDAمطابقت ندارد را شناسایی و در جلسات

تاریخچه و معاینه به عنوان معیاری جهت انتخاب

بازآموزی روی این عوامل تمرکز و یادآوری صورت

رادیوگرافی به طور متوسطی درصد موفقیت نتیجه

گیرد تا از مواجهه ناخواسته و غیر مفید بیمار

تشخیصی پانورامیک را بهبود میبخشد ( .)4معاینات

جلوگیری شود.

سالیانه دندانپزشکی شامل معاینه بصری و پرسشنامه
است .برخالف پیشرفتهایی که در معاینات پزشکی

مواد و روشها

اتفاق افتاده است روشهای معاینات دندانی در چند

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی -توصیفی است

سال اخیر بدون تغییر ماندهاند .در یک مطالعه %47/8

که به منظور تعیین عوامل مؤثر بر تجویز رادیوگرافی

پرسش شوندگان از معاینات جاری دندانپزشکی

پانورامیک روی دندانپزشکان شهر کرمان انجام شد.

رضایت نداشتند ( .)13در گزارش دیگری %44/8

ابتدا لیستی از دندانپزشکان عمومی شهر کرمان و

افراد متقاضی معاینات دندانپزشکی دقیقتری بودند

محل اشتغال آنان از دفتر نظام پزشکی شهرستان تهیه

( .)15رادیوگرافی پانورامیک تکنیک انتخابی برای

شد .سپس پرسشنامه سؤاالت درباره عوامل مؤثر بر

معاینات اولیه بیماران بدون دندان است .به طور کلی

درخواست رادیوگرافی پانورامیک و اطالعات فردی

اگر بیمار یک سری رادیوگرافی کامل دهانی دارد،

و نامهای از مجری طرح که به اختصار در خصوص

تجویز پانورامیک الزم نیست .اصول راهنمای ADA

طرح توضیح داده شده بود ،توسط دانشجوی سال

) (American Dental Associatedو

FDA

آخر دندانپزشکی که قبالً تعلیم دیده و میتوانست

 (Foodبرای

اطالعات الزم را در اختیار دندانپزشک قرار دهد ،در

تجویز رادیوگرافی این است که رادیوگرافی تنها پس

محل کار افراد تحویل داده و در صورتی که در همان

از انجام معاینه بالینی تهیه شود ،رادیوگرافیهایی که

جلسه جواب دادند پس گرفته و در غیر این صورت

به طور مستقیم در تشخیص یا طرح درمان برای بیمار

ضمن دادن فرصت کافی در روز دیگر برای دریافت

مفید است در خواست شود و نکته اصلی این است

مراجعه میکرد.

که تنها هنگامی که مواجهه بیمار با اشعه و تهیه

پرسشنامه بدون اسم بوده و پس از دریافت در حضور

رادیوگرافی برای وی مفید باشد دندانپزشک باید این

دکتر در جعبهای دربسته تا زمان آنالیز قرار گرفت.

کار را انجام دهد (.)1

الزم به ذکر است که از کلیه دندانپزشکان رضایت

بنابراین با توجه به فقدان اطالعات از علت و میزان

شفاهی در ابتدای ورود به طرح گرفته میشد .این

تجویز رادیوگرافی پانورامیـک در شـهر کرمـان ،این

پرسشنامه با استفاده از متون توسط پـژوهشگران تهیه

تحقیق به منظور آگاهی از علت تجـویز رادیـوگـرافی

و روایی (ضریب روایی کل سؤاالت  )0/87آن توسط

)Drug Administration

612

and

مجله بهداشت و توسعه – سال  /4شماره  /4زمستان 9314

Downloaded from jhad.kmu.ac.ir at 23:23 +0430 on Monday June 18th 2018

رادیوگرافیهای داخل دهانی دریافتند که از 750

پانورامیک در دندانپزشکان عمومی شهر کرمان و

ملوک ترابی و همکاران

تجویز رادیوگرافی پانورامیک کرمان

اساتید بخش رادیولوژی تأیید شده است .همچنین

و آنالیز رگرسیون برای مقایسه میانگینها مورد

پایایی آن از طریق  test-re-testمورد قبول قرار

تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .سطح معنیداری  %4در

گرفت .بدین ترتیب که پرسشنامه در اختیار 10

نظر گرفته شد.

به سؤاالت پاسخ دهند .سپس دو هفته بعد مجدداً

نتایج

پرسشنامه در اختیار همان  10نفر قبلی قرار گرفته و

در ایــن پــژوهش  147دندانپزشــک عمــومی شــرکت

پاسخ دادندICC (Intraclass Correlation .

کردند که  %67/5مرد و  %32/1زن بـا میـانگین سـنی

) Coefficientبه دست آمده سؤاالت از دو نوبت

 34/3±8/71سال بودند .میانگین سالهای فراغـت از

پاسخ دهی  0/84بود.

تحصیل  6/23±4/18سال بـود %68/7 .افـراد در یـک

بخش اول پرسشنامه اطالعات دموگرافیک افراد شامل

سال گذشته در دورههای باز آموزی عمـومی شـرکت

جنس ،سن ،سالهای فراغت از تحصیل و محل کار

کرده بودند ولی  %82/5افراد در یک سال گذشـته در

دندانپزشک و بخش دوم پرسشنامه شامل  28سؤال

دورههای باز آموزی رادیولوژی شرکت نکرده بودنـد.

درباره موارد تجویز رادیوگرافی پانورامیک بود.

 %7/4شــاغل در مطــب %40/5 ،در درمانگــاه و%52/1

پرسشنامه با مقیاس لیکرت بود .در هر سؤال به «قویا

هم در مطب و هم درمانگاه کار میکردند.

باعث تجویز میشود» امتیاز « ،4احتماالَ باعث تجویز

میــانگین نمــره ســؤاالت عوامــل مــؤثر بــر تجــویز

میشود» امتیاز « ،5اثری در تجویز ندارد» امتیاز ،3

رادیــوگرافی پانورامیــک  88/80±5/78از  130بــود.

«احتماالً مانع تجویز میشود» امتیاز  2و «قویا مانع

میانگین نمره ارزش تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک

تجویز میشود» امتیاز  1تعلق گرفت .در کل نمرات

با رادیوگرافیهای داخل دهانی  13/80±11/28از 18

این بخش بین  26-130بود.

بود.

یک سؤال حاوی  6قسمت درباره مقایسه ارزش

نحوه پاسخگویی به سؤاالت مقایسه ارزش تشخیصی

تشخیصی پانورامیک در مقایسه با رادیوگرافیهای

رادیوگرافی پانورامیک با رادیوگرافیهای داخل دهانی

داخل دهانی بود که پاسخ درست نمره  ،3پاسخ غلط

به این صورت بود کـه در تشـخیص پوسـیدگیهـای

نمره  1و گزینه تفاوتی ندارد نمره  2را به خود

سطوح پروگزیمال  %26/7پاسـخ درسـت ،تشـخیص

اختصاص میداد .دامنه نمرات این بخش بین 1-18

پوســیدگیهــای ســطوح اکلــوزال  ،%78/6تشــخیص

بود.

جرمهـای دنـدانی  ،%18/3تعیـین میـزان bone loss

پس از جمعآوری اطالعات ،دادهها وارد کامپیوتر

 ،%15/4تشخیص ضایعات التهابی پری اپیکال ،%22/5

شده و با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه 18

ارزیابی قبل از جراحی دندانهای عقل  %53/5پاسـخ

و با استفاده از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی و

درست دادند .در جدول  1پاسـخهـای دندانپزشـکان

آزمون آماری تی برای تعیین تفاوت آماری دو جنس

آمده است.
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دندانپزشک قرار گرفته و از آنها درخواست شد که

ملوک ترابی و همکاران

تجویز رادیوگرافی پانورامیک کرمان

جدول  :1درصد پاسخگویی افراد به ارزش تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در مقایسه با رادیوگرافیهای داخل دهانی
ارزش تشخیصی

پانورامیک بدتر از داخل

است

است

دهانی است

تشخیص پوسیدگیهای سطوح پروگزیمال

%3/9

%23/6

%62/2

تشخیص پوسیدگیهای سطح اکلوزال

%3/2

%92/2

%22/2

تشخیص جرمهای دندانی

%92/3

%23/6

%99/5

تعیین میزان bone loss

%23/3

%96/6

%94/5

تشخیص ضایعات التهابی پری اپیکال

%24/9

%93/3

%66/1

ارزیابی قبل از جراحی دندانهای عقل

%13/1

%5/3

%3/2

درصد پاسخگویی صحیح به سـؤاالت مـوارد تجـویز

هر یک از جوابها ،درصد هر کدام به تفکیـک آمـده

رادیـوگرافی پانورامیـک بـر اسـاس اصـول  FDAدر

است.

جدول  2آمــده است .به دلیــل اهمـیت نشـان دادن
جدول  :2درصد پاسخگویی افراد به سؤاالت تجویز رادیوگرافی پانورامیک بر اساس معیارهای FDA
قویا باعث تجـویز

احتماالً باعث

اثری در تجویز

احتماال مانع

قویا مانع از

سؤال

میشود

تجویز میشود

ندارد

تـجویز میشود

تجویز می شود

گزینهها

بیمار با بهداشت ضعیف دهان

24/1

61/3

5/3

3/2

3

دردهای ناحیه مفصل گیجگاهی فکی و محدودیت حرکات فک

23/6

91/2

1/1

3

3

تراماهای ناحیه صورت

22/2

93/3

2/2

3/2

3

قبل و بعد از درمانهای جراحی

25/2

92/2

6/3

3/2

4/2

تورمهای صورت

24/9

39/3

3/2

3/2

3

قبل از درمانهای پروتز متحرک

21/5

65/6

5/3

3

3

قبل و بعد از درمان ارتدنسی

23/3

62/3

93/2

3/9

3

ارزیابی روند رشد و تکامل بعد از  2سالگی

91/9

66/1

54/6

3/2

3/9

بررسی انومالیهای دندانی

23/3

63/2

94/5

3

9/5

کاهش دوز دریافتی بیمار

23/3

69/4

69/6

6/3

3/2

دردهای منتشر دندانی

23/3

95/5

2/4

3/2

3

در بیماران با رفلکس تهوع شدید

23/3

62/3

3

3

3/2

بــین نحــوه پاســخگویی بــه س ـؤاالت مــوارد تجــویز

بدین ترتیب که با افزایش سن ،وضعیت پاسـخگویی

رادیوگرافی پانورامیک با جنس ،سالهـای گذشـته از

بدتر میشد (جـدول  .)3بـین نحـوه پاسـخگویی بـه

فــارا التحصــیلی و شــرکت در دورههــای بــازآموزی

سؤاالت ارزش تشخیصی پانورامیک بـا رادیـوگرافی-

ارتباط معنیدار مشاهده نشد .اما بین نحوه پاسخگویی

های داخل دهانی با شرکت در دورههای بـاز آمـوزی

به سؤاالت موارد تجویز رادیوگرافی پانورامیک با سن

ارتباط معنیداری مشاهده شد (.)P=0/021

به سطح معنیداری نزدیک بود.
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پانورامیک بهتر

پانورامیک مشابه داخل دهانی

ملوک ترابی و همکاران

تجویز رادیوگرافی پانورامیک کرمان
جدول  :3ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک با نمره کسب شده از کل پرسشنامه
جنس

9/926

3/644

سن

3/922

3/324

سالهای گذشته از فارغ التحصیلی

-3/342

3/251

محل اشتغال

-3/632

3/252

شرکت در دورههای باز آموزی

9/353

3/369

بحث

پژوهش کنونی با بیماران ترومایی باشد %67 .افراد در

نتایج حاصل از این مطالعه نشـان داد کـه از بـین 28

مطالعه  Rushtonو همکاران تروماهای ناحیـه سـر و

عامل مـرتبط بـا تجـویز و عـدم تجـویز رادیـوگرافی

صورت را عامل قویا تجـویز رادیـوگرافی پانورامیـک

پانورامیک بیشترین علت تجویز در مـوارد تروماهـای

مــیدانســتند ( .)5همچنــین در مطالعــه  Rushtonو

ناحیه سر و صورت ( ،)%78/6قبل و بعـد از درمـان-

همکــاران  %15/6افــراد در مــورد دردهــای مفصــل

هــای جراحــی ( ،)%74/6دردهــای منتشــر دنــدانی

گیجگاهی فکی رادیوگرافی پانورامیک را قویا تجـویز

( ،)%73/3در بیماران با رفلکس تهوع شدید ()%73/3

میکردند که از مطالعه حاضر کمتر است .علـت ایـن

و دردهای ناحیه مفصل گیجگاهی فکی ( )%70/2بود.

موضوع میتواند به زمان پژوهش مرتبط باشد .چـون

همان طوری که مالحظه میشود بیش از  %70پرسش

وجود دستگاههای رادیـوگرافی دیجیتـال شـفافیت و

شوندگان در مـوارد فـوق رادیـوگرافی پانورامیـک را

وضوح بیشتری دارنـد و مـیتوانـد عامـل تشخیصـی

قویــا تجــویز مــیکردنــد .در مطالعــه نیــک نشــان و

مناسبی در ضایعات این ناحیه باشد (.)5

همکاران عوامل قبل از درمانهای پروتزهای متحرک،

در پــژوهش حاضــر  %44/7افــراد ســهولت کــاربرد

قبل و بعـد از درمـانهـای ارتدنسـی ،قبـل و بعـد از

رادیوگرافی پانورامیـک را عامـل قـوی بـرای تجـویز

درمانهای جراحی و ترومـا بیشـترین مـوارد تجـویز

دانستهاند .نتایج تحقیق حاضر با نتـایج نیـک نشـان و

رادیوگرافی پانورامیک بود .در مطالعـه نیـک نشـان و

همکــاران کــه در  %44/4مــوارد ســهولت کــاربرد

همکاران درصد فراوانی هر یک از موارد ذکـر نشـده

پانورامیک را عامل تجویز دانسته بودند ،مطابقت دارد

است تا مقایسه ای با نتایج مطالعه حاضر انجام شـود،

( .)11سهولت کـاربرد ایـن رادیـوگرافی در مـواردی

اما از آنجایی که در مطالعه حاضر  %65/4عوامل قبـل

است که بیمار به علل متفاوت قادر به باز کردن دهان

از درمانهای پروتز متحرک و  %60/3قبـل و پـس از

نباشد .بنابراین اگر بیمار محدودیت در باز کردن دهان

درمان ارتدنسی را عامل تجویز رادیوگرافی پانورامیک

نداشته باشد ،سـهولت کـاربرد عـاملی بـرای تجـویز

ذکر کردهاند ،به نظر میرسد در راستای مطالعه نیـک

پانورامیک نمیباشد و از ایـن نظـر بـا اصـول FDA

نشان و همکاران باشد ( .)11اگر چه که توجه پرسش

مـطـابـقـت نــدارد .در ایـن تحـقـیـق  %85/3و%52

شوندگان مطالعه کنونی به مورد تجـویز رادیوگــرافی

دندانپزشکان رادیوگرافی پانورامیک را بـرای ارزیـابی

پانورامیـک به تروماهای سر و صـورت بیشتر بود.

روند رشد و تکامل قبـل و بعـد از  6سـالگی تجـویز

شاید علت این موضـوع در برخـورد بیـشتر جـامـعه

میکردند .نیک نشان و همکاران این درصد را %37/5
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متغیر

B

P- value

ملوک ترابی و همکاران

تجویز رادیوگرافی پانورامیک کرمان

راهنماییهای  FDAتجـویز رادیـوگرافی پانورامیـک

دریافت شده توسط افراد است .دوز مؤثر رادیوگرافی

برای ارزیابی روند رشـد قبـل از  6سـالگی ضـروری

از قفسه سینه که به طور روتین گرفته میشود معـادل

نمیباشد ( .)1بنـابراین بـه نظـر مـیرسـد اطالعـات

 0/06-0/24میلی سیورت است که به مراتب بیشتر از

پرسش شوندگان این تحقیق در این خصـوص کـافی

رادیوگرافی پانورامیک میباشد ( ،)14در صورتی کـه

نیست %25 .افـراد بـرای بررسـی ناحیـه قـدام فکـین

اطالعات کسب شده از سری کامل رادیـوگرافیهـای

رادیــوگرافی پانورامیــک را تجــویز مــیکردنــد .امــا

داخل دهانی همان است که با رادیوگرافی پانورامیـک

رادیــوگرافی پانورامیــک بــرای ارزیــابی بــه علــت

اخذ میشود ،بنابراین میتوان رادیوگرافی پانورامیـک

سوپرایمپوز شدن (روی هم افتـادن) لنـد مـارکهـای

را پیشنهاد کرد.

آناتومیــک رادیــوگرافی مناســبی نمــیباشــد ( .)1در

در مطالعــه حاضــر  %75/8دندانپزشــکان بــارداری را

مطالعه حاضر  %18/3نگرانی از نداشـتن رادیـوگرافی

عاملی میدانستند که قویا مانع از تجـویز رادیـوگرافی

در پرونده بیمار به لحاظ قانونی و  %65/5درخواست

پانورامیک در زنان باردار میشود که از مطالعـه نیـک

بیمار و %77/1دندانپزشکان ترس از اشعه در بیمـار را

نشان و همکاران که  %38افراد بارداری را عامل عـدم

عامــل تجــویز پانورامیــک مــیدانســتند .البتــه مــوارد

تجویز پانورامیک میدانستند بسیار بیشتر اسـت (.)11

تشخیصی و کمک تشخیصی در تجـویز رادیـوگرافی

از آنجایی که دوز دریافتی اشعه در دستگاههای جدید

پانورامیــک بایســتی مــد نظــر قــرار گرفتــه شــود و

رادیوگرافی پانورامیک کمتر از یک سری رادیوگرافی

دندانپزشک نبایستی بیمار را در معـرض دوز اضـافی

کامل داخـل دهـانی اسـت ( ،)14بنـابراین اطالعـات

قرار دهد.

دندانپزشکان در این خصوص بسیار اندک است.

در مطالعــه حاضــر  %6/1دندانپزشــکان کــاهش دوز

در ایــن مطالعــه  %65/5دندانپزشــکان در بیمــار بــا

دریافتی توسـط بیمـار را عامـل تجـویز رادیـوگرافی

بهداشت ضعیف و  %3/8در بیمار با بهداشت خـوب

پانورامیک میدانستند .تحقیقات نشان داده اسـت کـه

و  %63/5در بیمــاران بــا تــرمیمهــای وســیع دنــدانی

دوز مـؤثر در یــک ســری کامــل رادیــوگرافی داخــل

رادیوگرافی پانورامیک را قویا تجویز میکردند .میـزان

دهانی( 18فـیلم) بـا فـیلم نـوع  Fو کولیمـاتور گـرد

پاسخگویی در تحقیق  Rushtonو همکاران  %12/3و

 170/7میکروسیورت است که مشابه دوز رادیاسـیون

 %1/3و %85/2بود (.)5

زمینهای دریافت شده توسـط افـراد در طــی  21روز

در مـــورد مقایســـه ارزش تشخیصـــی رادیـــوگرافی

میباشد .حال اگر از کولیماتور مربعـی اسـتفاده شـود

پانورامیک با رادیـوگرافیهـای داخـل دهـانی %24/6

دوز مؤثر یک سری کامل رادیوگرافی داخل دهانی بـا

معتقـد بودند که ارزش رادیـوگـرافی پـانورامـیک در

فیلم  35/5 ، Fمیـکـروسیـورت میشـود که معـادل

تشخیص پوسیدگـیهای سطوح پـروگـزیمال کمــتر

دوز رادیاسیون زمینهای دریافت شده توسط افـراد در

از رادیـوگـرافی داخـل دهـانـی اسـت .در تـحـقیـق

طی  3/5روز میشـود .دوز دریـافتی در رادیـوگرافی

 Rushtonو همکاران این درصد  %52/6بود ( .)5بـا

پانـورامیـک با  15/2 CCDو  25/3مـیکـروسیورت

توجه به این که بـهترین رادیوگـرافی برای تـشخیص
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و  %51/5ذکــر کــردهانــد ( .)11بــا توجــه بــه اصــول

بــوده کــه معــادل  1/7و  3روز رادیاســیون زمینــهای

ملوک ترابی و همکاران

تجویز رادیوگرافی پانورامیک کرمان

بنابر این اطالعات دندانپزشکان در این تحقیـق انـدک

 Rushtonو همکاران مطابقت ندارد ( .)5،20لـذا بـه

است %15/4 .افراد رادیوگرافی پانورامیک را در تعیین

نظر میرسد دورههای بازآموزی مـیتوانـد در تببیـت

میزان تحلیل استخوانی بهتر از رادیوگرافیهای داخـل

اطالعات قبلی مفید باشد.

دهانی میدانستند .در تحقیـق  Rushtonو همکـاران

از محدودیتهای این مطالعه عدم شرکت بعضـی از

ایـــن میـــزان  %38/4بـــود ( Galal .)5و همکـــاران

دندانپزشکان به علت مشغله کاری زیـاد بـود کـه بـا

و  Muhammedو همکــاران معتقدنــد رادیــوگرافی

پیگیری محقق به حداقل رسید.

پانورامیک میزان  bone lossرا بهتر نشـان مـیدهـد
( Meister .)16،17و همکاران گـزارش کردنـد کـه

نتیجهگیری

رادیوگرافی پانورامیک همراه با رادیوگرافیهای داخل

براسـاس یافتــههــای حاصـل از ایــن مطالعــه تجــویز

دهانی برای غربالگری بیمـاریهـای پریودنتـال فـوق

رادیوگرافی پانورامیک در برخی از مـوارد منطبـق بـر

العــاده مفیــد اســت ( %22/5 .)18دندانپزشــکان ایــن

اصول  FDAنمیباشد و برخـی از دندانپزشـکان بـه

تحقیق رادیوگرافی پانورامیک را بهتـر از رادیـوگرافی

درخواست بیمار برای تجویز رادیوگرافی پانورامیـک

داخل دهانی برای تشـخیص ضـایعات التهـابی پـری

بدون اندیکاسیون تجـویز توجـه مـیکننـد .همچنـین

اپیکال میدانستند .این در حالی است که  %6/7افـراد

آگــاهی از مــؤثر نبــودن رادیــوگرافی پانورامیــک در

در تحقیق  Rushtonو همکاران پانورامیـک را بهتـر

جستجوی پوسیدگیهای سطوح پروگزیمـال ناکـافی

میدانستند ( .)5رادیوگرافی پانورامیک برای تشخیص

میباشد ،لذا پیشنهاد میشود در دورههای باز آمـوزی

ضایعات پری اپیکال بهتر از رادیو گرافیهـای داخـل

اصول حفاظت از اشعه گنجانده و در مورد قـوانین و

دهانی است ( ،)15ولی در مورد ضایعات التهابی پری

راهنماهای  FDAو رادیوگرافی مناسب بـرای مـوارد

اپیکال رادیوگرافی داخل دهانی بهتر است.

به خصوص توضیح داده شود.

همانطور که  %53/3افراد در این تحقیـق ذکـر کـرده
اند ،رادیوگرافی پانورامیک ابزار مناسبی برای ارزیابی

تشکر و قدردانی

قبل از جراحی دندانهای عقـل اسـت .بـین میـانگین

پروپوزال این مطالعه بـا کـد اخالقـی  k/93/60در

نمــره ارزش تشخیصــی رادیــوگرافی پانورامیــک بــا

معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علـوم پزشـکی

رادیوگرافیهای داخل دهانی با شرکت در دورههـای

کرمان مورد تأیید قرار گرفته است .بدین وسیله از آن

باز آمـوزی ارتبـاط آمـاری معنـیداری مشـاهده شـد

معاونت محترم سپاسگزاری میشود.

( .)P=0/021و نتــایج حاصــل بــا نتــایج مطالعــه
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Are Panoramic Radiographies Requested by General Dentists in Kerman
Based on FDA Recommendations?

Molouk Torabi1, Jahangir Haghani1 , Sayed Naser Sharifi2, Marzieh Karimi Afshar3

Abstract
Background: Panoramic radiography is a simple and valuable diagnostic tool in dentistry.
The aim of the present study was detecting factors influencing panoramic radiography
requests by general dentists in Kerman and their compatibility with FDA recommendation.
Methods: This cross-sectional study was conducted on general dentists in Kerman. Data were
collected by a questionnaire including demographic variables as well as factors influencing
the selection of panoramic radiography and the diagnostic value of panoramic as compared to
intra oral radiography. Data were analyzed through SPSS 19 and using t- test and linear
regression test. P<0.05 was considered as the statistical significant level.
Results: In the present study, 67.9% were men with mean age of 35.3±8.71 years and mean
time since graduation was 6.23±5.18 years. Mean score of factors influencing panoramic
radiography request was 88.80±4.78 and mean score of the diagnostic value of panoramic as
compared to intra oral radiography was 13.80±11.28. There was a significant relationship
between responding to the questions related to the diagnostic value of panoramic radiography
and participating in continued education programs.
Conclusion: Request of panoramic radiography among the general dentists in Kerman is in
some cases not according to FDA guidelines and more supervision is recommended.
Keywords: Panoramic radiography, General dentists, Radiography order, Kerman
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