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مقدمه
درحالحاضردربخشهايرادیولوژيفکوصورتایرران
ازسیستمهايظهوروثبوتبرايتهیهگرافیازبیماراناستفاده
میشود.دراینسیستمامکانبایگانیکلیشههابسیارانردکو
مشکلمیباشد(وایرتوهمکراران)9002و(بوشران .)9000
همچنیناگرکیفیتظهوروثبوتدرحردمطلروننباشرد(از
مشکالتشایعاینسیستم)عرالوهبرررونرددرمرانیدررونرد
آموزشررینیررزاخررتاللواردمرریشررود.همچنرریندسررتیارانو
دانشجویانبررايدیردنیرککلیشرهواسرتفادهازتوضریحات
اساتیددرموردآنکلیشهبایردهمگریهمزمرانبرررويیرک
نگاتوسکوپجمعشوند،کهعمالًبرايهمهيافرادحاضردرآن
بخش،بهره منديازآموزشاساتیدبراایرنروشامکرانپرذیر
نمیباشرد(کرامبونگتونوهمکراران.)9019همچنرینگررفتن
رادیوگرافیهايمتعددازیکناحیرهدنردانیواسرکلتیبیمرار
همراهباافزایشدوزجذبیبیمارمیباشد(برخروتوهمکراران
)9002و(جونوهمکراران.)9011بررايللبرهبررمشرکالت
آموزشیوهمچنینبایگانیکلیشهها،ازنظراخالقی،اقتصرادي
وزمانیصحیحومقرونبرهصررفهنمریباشرد(کرامبونگتونو
همکاران.)9019ظهورتصویربرداريدیجیتالباعثانقالبیدر
علمرادیولوژيشدهاست(وایتوهمکاران)9002و(سابوردین
وهمکاران.)9019چندینعاملوجودداردکهموجر تغییرر
جهتسیستمهايتصویربرداريازسمتفیلمودارويظهورو
ثبوتبهسمتروشدیجیتالشدهاستوتمایلدندانپزشکان
رابهسیسرتمدیجیترالسروادادهاسرت(برایرانوهمکراران
.)9002
آثارمخرنظهوروثبوتناکافیفیلمبرکیفیتتشخیصو
دشوارينگهداريمحلولهايشیمیایی،مشکالتیکامالًمستند
دررادیولوژيدندانپزشکیمیباشند.تصرویربرداريدیجیترال،
ظهوروثبوتبااستفادهازموادشیمیاییراحذفمیکند.مواد
زائدخطرناکناشیازپسماندهايشیمیاییداروهرايظهرورو
ثبوتوهمچنینورقةسربی،درسیستمهايدیجیترالحرذف
میشوند(وایتوهمکاران(،)9002بوشان )9000و(نگوینو
همکاران.)9000بااستفادهازرادیروگرافیدیجیترالوسیسرتم
آرشیوکردنوانتقالتصاویر()PACSضرمنحرلمشرکالت
سیستمکانونشنالمیتوانازمزایايآموزشیآننیزبهررهبررد
(منصوريوهمکاران.)9019بهعبارتیباامکانآرشیوتصاویر
مشکلافتکیفیتونیزتجمعبرروينگاتوسکوپحرلمری-
شررودوامکررانتکویرررواسررتفادهازتصرراویردرکامپیوترهرراي
(سرورهاي)متعددوجوددارد(منصوريوهمکاران.)9019

مواد و روشها
 اینمطالعهبررويتمامیدانشجویانیکهواحدرادیولوژي
9عملیرادربخشرادیولوژيفکوصورتدانشکدهيدندان-
پزشکیاهوازگذراندهاندبهتعداد 90نفروهمچنیندستیاران
رادیولوژيفکوصورتآندانشکدهبهتعداد2نفر(درمجموع
 92نفر)،صورتگرفت.ابزارپژوهششاملچکلیستارزیابی
که خود ساخته و پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر 12
سؤال که بر اساس آن روشهاي ارائه از دیدگاه اساتید
دانشجویان مورد ارزیابی قرار میگیرد ،میباشند .روایی
پرسشنامههاتوسطاساتیدبخشرادیولوژيدانشکدهاهوازتأیید
گردید وپایایی آنهابا تکمیلپرسشنامههاتوسطدانشجویان
دردوزمانمختلفوبررسینتایجباضری پایایی./7تأیید
شدند.
دراینطرحتعداد2ایستگاهجهتاستفادههمزماناساتید،
دستیارانودانشجویانازسیستمدیجیتالدرنظرگرفتهشده
است .سختافزار هر ایستگاه شامل یک عدد  Tin Clientو
یکعددماوسومانیتورمیباشد.نرمافزار   efilm 2.1.2
) (merge healthcare2006به عنوان نرمافزار سرور
مرکزي جهت آرشیو کردن و انتقال تصاویر بوده که دادههاي
مربوط به دو نرمافزار  (sordex 2010) scanora 4.3.1و
 (sordex 2010) Digora 2.7که به ترتی مربوط به
تصاویر دیجیتال داخل و خارج دهانی میباشند را جمعآوري
میکند.تمامیایستگاههاتواناییاتصالبهسرور مرکزيرادارا
بودهوکاربرانمیتوانندازهرمانیتوربهنرمافزار  efilmوارد
شده و به دادههاي دلخواه خود دسترسی پیدا کنند .در این
مطالعهنیمیازنیمسالتحصیلیباروشکانونشنالبهآموزش
دستیارانودانشجویانپرداختهشدونیمیدیگرروشآموزش
به سیستم دیجیتال همراه با ایستگاههاي مذکور (شبیهسازي
سیستم)PACSتغییرمیکرد(دستیارانودانشجویانباهر
دو روشکار میکنند) .سپس نظر اساتید را در خصوص این
تغییر بهوسیلة چکلیستها و نظر کاربران را بهوسیلة
پرسشنامههابعدازاتمامدورةهرروشموردارزیابیقراردادیم.
چکلیستها و پرسشنامهها مشابه هم بوده و مشتمل بر 12
سؤال بودند ،که یک پرسشنامه  و چکلیست براي روش
کانونشنالو یک پرسشنامه وچکلیست براي روش دیجیتال
بود.
جزئیات پرسشنامه و چکلیست  به ترتی سؤال و موارد
عبارتانداز:
  میزان تکرار به دلیل خطاهاي ناشی از  خم شدن گیرندهتصویر
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 83بررسی مقایسه اي تأثیر روش نوین و ...
میزانتکراربهدلیلخطاهايناشیازپروسسین  -کیفیت تشخیصی رادیوگرافیهاي حاصله از لحاظ آناتومی
نرمالوضایعاتپاتولوژیکدندانی
 کیفیت تشخیصی رادیوگرافیهاي حاصله از لحاظ آناتومینرمالوضایعاتپاتولوژیکاستخوانی
  سرعت عمل پردازش ،مقدار زمانالزم براي رسیدن گرافیدست بیمار ،قدرت تغییر کیفیت ،میزان استفاده از تغییرات
دانسیتهوکنتراست
زماننوشتنگزارش امکان رعایت کنترل عفونت ،خطر پسماندها ،خرابیتجهیزات،امکانآرشیوتصاویر،تأثیرازدحامدانشجویانبرروي
آموزش.
پاسخها به صورت پنج گزینهاي (بسیار کم ( ،)1کم (،)9
متوسط(،)9زیاد(،)2بسیارزیاد())5براساسمقیاسلیکرت
تنظیمشدوبرايهرسؤالامتیازمنظورشد.بنابرایننمرههر
سؤالبین1تا5متغیربود.دراینمطالعهباطراحینرمافزاري
جهت  tracingلندمارکهاي آناتومیک در کلیشه پانورامیک،
فایلی که حاوي نقاط آناتومیک الزم بوده بر روي هر یک از
ایستگاههاقراردادهتادانشجویان جهتیادگیري لندمارکهاي
آناتومیک در کلیشه پانورامیک استفاده کنند .براي تهیه این
فایل از نرمافزار  Multimedia Builder 4.9.8استفاده
کردیم .ابتدا یک عکس پانورامیک را که از طریق نرمافزار
 Digoraدر کامپیوتر مربوط به تهیه عکسهاي خارج دهانی
ذخیره شده است را به صورتفرمت  bmpاستخراجنمودیم.
سپس آن را وارد نرمافزار Multimedia Builder 4.9.8
کردهونواحیآناتومیکراباگزینهيpolygonal hot spot
مشخص کرده و نامگذاري کردیم .بعد از اینکه این مراحل را
براي تمامی نواحی آناتومیک اعم از نواحی مربوط به بافت
سختونرم،فضاهاي هوایی وتصاویر شبح ،انجامگرفتتصویر
حاصله را به صورت فایل  exeبر روي سرور مرکزي ذخیره
نمودیم .به این صورت دانشجویان توانستند از هر ایستگاه به
اینفایلدسترسیپیداکردهوبانواحیآناتومیکوحدودآن-
ها آشنا شوند .براي بررسی سودمندي این نرمافزار به عنوان
وسیله کمک آموزشی ،دانشجویان را به دو گروه تقسیم کرده
کهنمرهرادیولوژيعملی

9هردوگروهمیانگینوواریانسهمسانیداشتندوهردوگروه
 tracingلندمارکهاي آناتومیک درکلیشه پانورامیک بهروش
استادمحورراگذراندهاند.نرمافزارمربوطهبهیکیازگروههاداده
شد،تاازآنبراي آموزشاستفادهکنند .سپسازهردوگروه
بهطورهمزمانآزمونیشامل90لندمارک(شاملبافتسختو
نرم،فضاهايهواییوتصاویرشبح)بهعملآمد.

یافتهها
برايآنالیزپرسشنامهها،ازنرمافزار SPSS V.16استفاده
کردهوباآزمون Wilcoxonجوانهریکازسؤاالتمربوط
به هر پرسشنامه را با یکدیگر مقایسه کردیم .در مقایسه دو
روشدرزمینةمیزانتکراربهدلیلخطاهايناشیازخمشدن
گیرنده تصویر ( ،)P=0/000میزان تکرار به دلیل خطاهاي
ناشیازپروسسین (،)P=0/000کیفیتتشخیصی رادیوگرافی
حاصله از لحاظ آناتومی نرمال و ضایعات پاتولوژیک دندانی و
استخوانی ( ،)P=0/002سرعت عمل پردازش  (،)P=0/000
قدرت تغییر کیفیت و تغییرات دانسیته و کنتراست
(،)P=0/000خطرپسماندها(،)P=0/000خرابریتجرهریزات
( ،)P=0/092امرکان آرشریو ترصاویرر ( ،)P=0/000تأثریر
ازدحرام دانشرجویران بر روي آمروزش ( )P=0/000بین دو
روش اختالف معناداري با  P< /05مشاهده گردید ولی در
زمینة مقدار زمان الزم براي رسیدن گرافی دست
بیمار( ،)P=0/217زمان نوشتن گرزارش( ،)P=0/905امرکان
رعرایرت کنرتررل عرفرونرت ( )P= 0/050اختالف معناداري
مشاهدهنگردید .درموردچکلیستهایی که اساتید باتوجهبه
عملکرد هر دانشجو تکمیل کردهاند ،نتایج کامالً مشابه بوده
استبه جزدرزمینةکنترلعفونت،کهازنظراساتیداختالف
دو روش معنادار بوده است ( .)P=0/090سپس آزمون گرفته
شدهازدانشجویانبرايارزیابیاطالعاتآنهاازلندمارکهاي
آناتومیک تصحیح گردید .براي آنالیز و مقایسه میانگین نمرات
ازآزمونtدونمونهمستقلدر SPSS V.16استفادهشدکه
تفاوت معناداري بین دو گروه وجود داشت( .)P=5/555این
نتایج حاصل از آنالیز پرسشنامه ها به طورخالصه در جدول
شمارة1بیانشدهاست.
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جدول شماره _8نتایجحاصلازآنالیزآماريپرسشنامههايروشکانونشنالودیجیتالدررادیوگرافی



موضوع سوال

Asym sig.

Median in digital

میزانتکراربهدلیلخطاهايناشیازخمشدن
گیرندهتصویر

Median in
conventional

.000

(1بسیارکم)

(9متوسط)

(1بسیارکم)

(9متوسط)

(2زیاد)

(2زیاد)

سپس آزمون گرفته شده از دانشجویان براي ارزیابی
میزانتکراربهدلیلخطاهايناشیازپروسسین 

.000

آناتومیک تصحیح
لندمارک هاي 
اطالعاتتشخآنها
حاصلهازلحاظ
ازیوگرافیهاي
یصیراد
کیفیت
آناتومینرمالوضایعاتپاتولوژیکدندانی

.009

گردید.براي آنالیز ومقایسه میانگین نمراتازآزمون tدو
کیفیتتشخیصیرادیوگرافیهايحاصلهازلحاظ
اسکلتی
پاتولوژیک
یعات
آناتومی
استفاده شد که تفاوت
SPSS
V.16
نرمالوضا 
مستقل در
نمونه

(2زیاد)

(5بسیارزیاد)

سرعتعملپردازش
دوگروهوجودداشت.000 =/000(.
)P value
معناداريبین

(2زیاد)

(5بسیارزیاد)

زمانالزمبرايرسیدنگرافیدستبیمار

.417

(9متوسط)

(9متوسط)

قدرتتغییرکیفیت(دانسیتهوکنتراست)

.000

(2زیاد)

(9کم)

درموردمیزاناستفادهدانشجوازتغییراتدانسیته
وکنتراست

.000

(9متوسط)

(9کم)

زماننوشتنگزارشجهتکلیشهها

.205

(9متوسط)

(9متوسط)

امکانرعایتکنترلعفونت

.056

(9متوسط)

(2زیاد)

میزانخطرناشیازحذفپسماندهايحاصله

.000

(9کم)

(2زیاد)

میزانخرابیتجهیزات

.039

(9متوسط)

(2زیاد)

امکانآرشیوکردن

.000

(2زیاد)

(1بسیارکم)

تأثیرازدحامدانشجویانبررويآموزشتصاویر

.000

(9کم)

(2زیاد)

.000
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بحث و نتیجهگیري
از زمان ظهور رادیوگرافی دیجیتال تحولی در علم
رادیولوژي ،درمان بیماران و تشخیص بیماريها بهوجود آمد
(وندربرگ و همکاران  .)9011رادیوگرافی دیجیتال عالوه بر
کاهش دوز جذبی بیماران امکانات متعددي مانند دستکاري
تصاویررادیوگرافی،دسترسی،ذخیرهو انتقالآسانتصاویررا
فراهمکردهاست،کهاینمزایاباعثانجاممطالعاتمتفاوتیدر
رابطه با کیفیت تصاویر در سیستم دیجیتال در مقایسه با
سیستمکانونشنالشد(روکنباخ وهمکاران (9002و(کاپلرو
همکاران.)9007
بعضی مؤلفان کیفیت تصاویر فیلمهاي رادیوگرافی را با
سیستمهاي ) Charge-Coupled Devices (CCDو
بعضیهاباسیستم(Storage Phosphor lates)PSPقابل
مقایسهمیدانستند(نوموهمکاران.)9009بعضیدیگربرتري
سیستم  Storage Phosphor platesرا نسبت به
رادیوگرافی کانونشنال و سیستم  CCDبیان کردند (آناس و
همکاران  .)9009از دیگر مزایاي سیستم دیجیتال توانایی
بایگانیوانتقالتصاویربااستفادهازسیستم PACSمیباشد،
کهمیتوانازاینامکاناتعالوهبراهدافدرمانیدرراستاي
اهدافآموزشینیزبهرهبرد(یووهمکاران(،)9002آنتونیوو
همکاران ( ، )9005ردفرن و همکاران  ) 9001و (مولینز و
همکاران.)9001
دراینمطالعهسیستمدیجیتالازنظرکاهشمیزانتکرار
به دلیل خطاهاي ناشی از  خم شدن گیرنده تصویر ،کاهش
میزان تکرار به دلیل خطاهاي ناشی از پروسسین  ،کیفیت
تشخیصی رادیوگرافیهاي حاصله از لحاظ آناتومی نرمال و
ضایعات پاتولوژیک دندانی و استخوانی ،سرعت عمل پردازش،
قدرتتغییرکیفیتو تغییراتدانسیتهوکنتراست،خطرحذف
پسماندها ،خرابیکمترتجهیزات،امکانآرشیوتصاویر،کاهش
تأثیر ازدحام دانشجویان بر روي آموزش نسبت به روش
کانونشنالبرترينشاندادولیدرزمینةمقدارزمانالزمبراي
رسیدنگرافیدستبیمار،زماننوشتنگزارش،امکانرعایت

کنترل عفونت تفاوتی مشاهده نگردید .در زمینة آموزشی ،در
مطالعات قبلی تأثیر سیستم آرشیو کردن و انتقال تصاویر
 PACSبررويدستیارانرادیولوژينتایجموبتیرانشانداد
(آنرتونیرو و هرمکراران ( ،)9005ردفرن و همکاران )9001و
(مولینزوهمکاران .)9001ولیدرموردتأثیراینسیستمهااز
نظر آموزشی بر روي دانشجویان دندانپزشکی عمومی و
همچنین استفاده از نرمافزارهاي کمک آموزشی و ارائه آن با
سیستمهاي شبکههاي مطالعات بسیار اندکی وجود دارد.
مطالعهيمانشاندادکهاستفادهازنرمافزارهايکمکآموزشی
بهوسیلةابزاردیجیتالتأثیربهسزاییرادرارتقايسطحعلمی
دانشجویان دندانپزشکی عمومی دارد .احتماالً دلیل آن این
است که در روش تدریس استاد محور بهدلیل اینکه براي هر
گرروه،یکاسرتادمسرؤولیتتدریرستمرامیافرادگرروهرادر
بازهي زمانی مشخص دارد ،بنابراین براي هر دانشجو زمان
محدوديکهکسريازاینبازةزمانیاست،وجودداردتابتوان
درزمانمشخصبههمةافرادگروهآموزشالزمدادهشود.ولی
بااستفادهازنرمافزارطراحیشدهواستفادةدانشجویانازاین
نرمافزاردرهرایستگاهبهطورجداگانه،اینمحدودیتزمانی
برداشته شده و هر دانشجو میتواند زمان بیشتري را براي
یادگیري لندمارکهايآناتومیک درتصویرپانورامیکاختصاص
بدهد.همچنینعالوهبراین،دانشجومیتواندنرمافزارمذکور
را در ساعات لیر دانشگاهی مورد استفاده قرار داده و زمان
بیشتري را براي یادگیري لندمارکهاي آناتومیک بهدست
بیاورد.

قدردانی
از جنان آقاي دکتر برهروز افترخار که یافرتههاي طررح
تحقیقاتی خود با عنوان "طراحی و پیادهسازي روشی نوین
جهت استفاده از رادیوگرافی دیجیتال در درمان ریشه در
دانشرگاه علوم پزشرکی جنديشاپور اهرواز" در اخرتریار
اینجرانبان قرار دادنرد ،سپاسرگزاري میگردد.
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Comparison the Efficacy of a New and Conventional Digital Radiography Method
on the Quality improvement of Diagnostic Maxillofacial Radiography Education
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Abstract: In this study, the efficacy of digital radiography, PACS, and educational software
in improving the quality of education’s diagnostic principles has been evaluated. In an
interventional study, the population was a total number of undergraduate dental students and
dent maxillofacial residents who continued their study at radiology department of Ahvaz
Jundishapur dental school (N=39).The data gathering tools were two researcher-made
questionnaires that compared conventional system and digital system (with PACS).Also a
software for anatomic landmarks tracing in panoramic views were prepared and its
educational efficacy on improving student learning was evaluated as well. There were
significant differences between conventional system and digital system on ”Reduction of
retake rate”, “Diagnostic quality” , “Changes in density and contrast”, … (P value <0.05) but
the difference was not statistically significant (P value > 0.05) on “The patient's arrival time
graph” and “report writing time”. Moreover, evaluation of educational software for students
tested and the results showed significant difference. Digital radiography, picture archival, and
communication system were effective in improving quality of teaching and even patient’s
management and also the use of educational software has a significant influence on increasing
student knowledge

Keywords: Digital radiography, Picture archiving and communication system (PACS), Educational
software
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