
 تصويربرداري سه بعدي 
 در ارتودنسي 

 

 مقدمه:  
هاي جديد و  طي دو دهه گذشته با ماشين 3Dهاي تكنولوژي سه بعدي پيشرفت

افزارهاي پيشرفته بسيار چشمگير بوده است و اين به آن معني است كه  اين نرم 
تواند به طور روتين در تشخيص، طرح درمان و آموزش در مسائل كلينيكي مي تكنولوژي 

ينده متوجه بيمار در مورد روند درمان مورد استفاده قرار گيرد. متخصصين ارتودنسي در آ
ها بازي خواهد كرد.  آناي در حرفهها اثر و نقش عمده پيشرفت خواهند شد كه اين گونه

 گرددانگيز و جالب توجه بررسي مي اين تكنيك هيجان در اين مقاله اصول اساسي و مهم 
 

 ها و ابزار تصويربرداري وارتباط آن با ارتودنتيست  تكنيك
ره در شرايط كلينيكي وبه صرفه از نظر اقتصادي مورد  هاي نوين به طور روزمتكنولوژي 
توانند تحت تأثير قرار هاي علم پزشكي و دندانپزشكي را مي هستند و تمام جنبه استفاده

شوند. اين  دهند. متخصصين ارتودنسي نيز با اين تغييرات سريع علمي مواجه مي 
ردهاي كلينيكي دراختيار  جديدي براي تشخيص،  طرح درمان و كارب هايها روشپيشرفت

افزارهاي قدرتمند كامپيوتري  طي  ها و استفاده از نرم نوآوري  دهد. با تداوم ايناو قرار مي 
آميز بوده  تصويربرداري از هر دو بافت سخت و نرم بسيار موفقيت دو دهه گذشته، توانايي 

درمان به كار گيرد  هاي جديد را در تشخيص طرح اين روش  است. ارتودنتيست نياز دارد كه
دهند كه اصول اساسي دانش ما در  چرا كه تصويرهاي نوين، ابعاد جديدي را نشان مي

 كشند.  باره تصاوير قبلي را به چالش مي
 

 معناي تصويربرداري سه بعدي و چگونگي گرفتن آن  
قت  در حقي D3كند. تصوير اي استفاده مياز اصول رياضي پيچيدهساختار تصوير سه بعدي 

براساس يك  D3نيز دارد. در عكاسي، تصوير  (depth)اي است كه لزوماً يك بعد يا شئي
كه از دو تصوير كه با دو يا تعداد بيشتري دوربين و با فواصل و زواياي  نماي استروسكوپيك 
يا نماهاي   هاي متعددشود. در راديوگرافي،  برشاند تشكيل مي مشخص گرفته شده

هاي پيچيده رياضي در  توسط الگوريتم  ز يك جسم به طور كامالً هوشمندانها متعددي 
 نقش دارند.   )D)3ايجاد اين نماي سه بعدي 

 
 بندي ابزار تصويربرداريتقسيم

بندي  آيند. يك تقسيم هاي گوناگوني بدست مي تصاوير سه بعدي با كمك ابزارها و راه 
نشان داده شده است. مثالً در روش  1در جدول  سيستماتيك از اين ابزارهاي تصويربرداري

Video-imagingRadiation Source هاي راديوگرافيك و تصاوير پشت  منشأ اشعه پالس
 باشد.  مي CBCTو  CT-Scan ،MRI ،Ultrasoundكلينيكي آن  باشد كه مثالسرهم مي 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 بعدي  3كاربردهاي كلينيكي تصويربرداري 
بندي بررسي موارد متعددي از كاربردهاي كلينيكي اين روش وجود دارد كه تحت دو دسته

 گردد:  مي 
 ( تصويربرداري از سطح 1
 ( تصويربرداري از بافت سخت 2

 تصويربرداري از سطوح بدن  
(a رشد صورت   

د بافت سخت اسكلت جمجمه صورت پذيرفته اي بر روي رشدر گذشته تحقيقات گسترده
است. اگرچه مطالعات موجود كه بر روي آناليز بافت  نرم و رشد آن صورت پذيرفته باشد در  

هاي خارجي نرم هم براي  تكنيسين و  باشد. هنوز قضاوت در مورد بافتمقايسه كمتر مي 
ميت هر دو بافت نرم و باشد. در اين دوره با تأكيد يكسان بر اهمي هم مردم عادي مشكل 

هاي نرم خارجي در  معيارهاي راحت و قابل دركي از بافت  سخت بسيار مهم است كه 
دسترس داشته باشيم. در حال حاضر مطالعات طوالني مدتي از تكامل بافت نرم در دست 

هاي  در مورد تغييرات بافت نرم از راديوگرافي  نيست. اكثر معيارها و مطالعات در دسترس
اند. مطالعات بافت نرم مشكل اخذ شدهD3ومتري و تعداد كمي از مطالعات تصاوير  سفال

تحت تأثير حركت و تغيير شكل   هاي بافت نرم به طور اجتناب ناپذيريبوده و ساختمان
دهد كه اين تصاوير اجازه مي  باشند. اگرچه موقعيت دادن دقيق بيمار و تكنيك مناسبمي 

 ظر كلينيكي در حد بااليي قابل قبول باشند.  قابل تكرار بوده و از ن
هاي صورت به طور  اند كه رشد ساختماننشان داده D3تحقيقات اوليه تصويربرداري 

هاي  كنند. رشد در تعدادي از ساختماناز دو فاكتور سن و جنس تبعيت مي ايگسترده
 )شكل زير( ديده شود. تواند با تغييرات سطحي و حجمي صورت وجود دارد و مي

%  33چنان حساس است كه رشد غيرمتقارن در  به عالوه سيستم تصويربرداري آن
شود. در تعداد زيادي از اين موارد، اين رشد سال تشخيص داده مي 12تا  11هاي بچه

هاي مورد تحقيق  ساله بعدي بهبود يافته اما در تعداد كمي از بچه 1در ارزيابي  آسيمتريك 
 متقارن  ادامه پيدا كرد )شكل زير.( غير رشد به صورت

  هايصورت (Superimposition)و انطباق راديو گرافيك  (Arerage faces)ها ميانگين صورت
تواند حاصل  گرفته شده از يك گروه اشخاص با سن يكسان مي D3ميانگين از تصاوير 

و سپس قرار دادن   هاروش با مرتب كردن تصاوير و با تعيين محور اصلي آن شود. اين
اي كه از گيرد. براي هر نقطه منطبق بر روي پالن فاشيال باشد انجام مي بهترين تصوير كه 

شود كه در  محاسبه مي Standard deviationآيد، بدست مي پالن فاشيال ميانگين
 دهد.  هاي غيرمنطبق و انحراف يافته از تعداد استاندارد را نشان ميحقيقت صورت

هاي صورتي در بيماران استفاده نمود توان براي تعيين آنومالي بدست آمده را مي  نتايج
 )شكل زير.( 

 ورت معاينه شده را روي صورت ميانگين با استفاده از بهترين تكنيك انطباق سوپرايمپوز  ص
توان نواحي انحراف از ميانگين نرمال راتعيين نمود.  انحراف نماييم و سپس ميمي 
 گيري و ثبت شود.  اي و حجمي اندازه صورت خطي، ناحيه تواند به مي 



 ارزيابي جراحي 
ارتودنسي اغلب نگران عوارض و اثرات بعد از   –هاي تركيبي جراحي بيماران محتاج درمان

بدست   )D)2هاي دوبعدي داده باشند. اطالعات در دسترس كنوني فقط از جراحي مي 
است. درنتيجه، پزشك توانايي ترسيم دقيقي از تصوير آينده بيمار و ارائه آن به او را   آمده 
 )بخصوص ميزان تورم.(  ندارد

آناليزهاي بيشتري رادر تكنيك  )D)3موفقيت آميز تصويربرداري به روش سه بعدي  كاربرد
به  دهد كه مقدار تورم  در روز بعد از عمل سازد. تحقيقات اوليه نشان ميمي فراهم 

يابد. رسد ولي باگذشت زمان به طور قابل توجهي كاهش ميحداكثر ميزان خود مي
تر از  رم را به همراه دارد. اما جالب اينجاست كه سريع جراحي دو فك مقدار بيشتري از تو

% تورم اوليه  طي يك ماه بعد از عمل 60تقريباً   يابد. عالوه بر اين تورم يك فك بهبود مي 
هاي جراحي و يابد. شكل زير  نمونه چه در جراحي يك فك چه جراحي دو فك،  كاهش مي

 دهد.  هاي آن را نشان ميگوييپيش
و   Class II ي تورم در تمام موارد جراحي  ه در شكل مشخص است پروسه همانطور ك
Class III  يابد. يكسان بوده و با گذشت زمان بهبود مي در ناحيه زيرعضله ماستر 

 
 تصويربرداري بافت سخت  

  دندانپزشكي  براي هر دو حرفه )D)3احتماالً بزرگترين نقش تكنيك تصويربرداري سه بعدي 
 معرفي گرديده است.    Cone -beamودنسي در تكنولوژي وارت

دهد كه تقريباً تمام نماهاي  گيري پاييني دارد، اجازه مياين تكنيك كه نسبتاً ميزان اشعه 
نماهاي  اكنون تماميدقيقه ثبت و گرفته شود. ارتودنتيست هم  1راديوگرافيك در عرض 

 را با اين TMJكلوزال و سري كاملي از  تشخيصي پري اپيكال، پانوراميك، سفالوگرام، ا
هاي جداگانه براي قسمت چپ و  تكنيك دراختيار دارد، يعني نماهايي كه نياز به دستگاه

بيمار دارد. تعدادي از كاربردهاي كلينيكي اين تكنيك در مقاالت گزارش شده است   راست 
 )شكل زير.( 

 
 دهان هاي نهفته و آنورمالي حفرهدندان
افتد. گزارش شده است كه  % افراد رويش نا به جاي دندان كانين اتفاق مي3باً در تقري

باشد. روش شيفت تيوب  % باكالي مي 20% پاالتالي و 80ها توزيع و موقعيت اين دندان
نيز شناخته   Parallax Techniqueكه به نام  (Tubeshift Method) دستگاه راديوگرافي 

باشد اما در عين  هاي نهفته ميعيين موقعيت اين دندانت شود، روشي سنتي برايمي 
هاي نيش به ما  حال يك موقعيت تصوري و تقريباً مشكل را براي كنترل و هدايت دندان

كنند و  هاي تحقيقي از دو  راديوگرافي پري اپيكال معمول استفاده مي دهد. اين تكنيكمي 
وشي كه راديوگرافي گرفته جهت و ر موقعيت دندان براساس حركت جسم و براساس 

توان آسيب دندان نهفته ها ميشود. به عالوه با اين نوع راديوگرافي شده است تعيين مي
كلينيكي كه از  هاي مجاور را ارزيابي نمود. اما گزارشهايها و دندانبر روي ساختمان

تحليل ريشه   اند كه وقوع اند نشان دادهسه بعدي استفاده نموده CT-Scanهاي رايج روش 
 شد. هاي مجاور دندان نهفته بيشتر از آن چيزي است كه قبالً فكر ميدندان 

  CBCT  يا Conebeam CTگزارشهاي اخيراً اظهار داشته است كه استفاده از تكنولوژي  
هايي ارزشمند باشد. نويسندگان اين مقاله از تواند براي كنترل بيمار با چنين آنوماليمي 

هاي  هاي نهفته كانين و طراحي استراتژي براي تعيين موقعيت دقيق دندان لوژي اين تكنو



هاي مجاور استفاده هاي حين جراحي به دندانحداقل رساندن آسيب مناسب براي به 
 اند.  نموده 

دهان   هاي جزيي حفره ، تعيين موقعيت آنورمالي CBCTديگر استفاده جالب توجه از 
را به طور  CBCTتصويربرداري در آمريكا استفاده از تصويربرداري  باشد. بعضي از مراكزمي 

اند. گزارشهاي اوليه نشان داده است كه روتين در معاينات دندانپزشكي خود آغاز نموده 
حفره دهان بيشتر از چيزي است كه قبالً گزارش شده بود )به عنوان   هايوقوع آنومالي 

اضافه  هاي ا رويش نابجا يا تخريب شده، دندانهاي بهاي دهاني،  دندانمثال: سيست
 )شكل زير.( 

هاي انتخابي كه قابل ها بايد با دقت تفسير شود چرا كه تعداد درمانالبته ارزش اين يافته
باشد محدود است. در واقع سئوال اين است كه آيا هرگونه آنورمالي كه در مي  انجام

نياز به مداخله دارد؟ بايد به چه ميزاني به بيمار در شود  ديده مي D3 تصاوير سه بعدي 
 اين مورد اطالعات داد؟ 

در واقع در صورت مواجه شدن با يك پروسه پاتولوژيك در بيمار، چه مسئوليت هايي در 
 –باشد؟ اين چالش مشكالت پزشكي گيري به عهده پزشك و بيمار مي تصميم  پروسه 

تري شود و اين موضوع كه چطور بيمار و پزشك  برر سي بيش  قانوني بايد در آينده
 نمايند. اطالعات به دست آمده را كنترل 

  
 آناليز راه هوايي  

روش  بهبود قابل توجهي را در آناليز راه هوايي باعث شده است كه با اين  CBCTتكنولوژي 
سنتي پذير است. به طور آناليزهاي سه بعدي و حجمي راه هوايي نيز به خوبي انجام

پذيرد. مطالعه اخير بر روي آناليز راه هوايي با استفاده از راديوگرافي سفالوگرام انجام مي 
گيري راه هوايي  ، تنوعات متوسطي رادر اندازه CBCTمورد و با استفاده از سفالوگرام و   11

نشان داده است. آناليز سه بعدي راه هوايي بدون شك در درك  فوقاني و حجم آن
و آدنوييدهاي حجيم مفيد بوده و به پزشك  آپنه هنگام خواب اي كلينيكي مثل هوضعيت

 كنترل نمايد.  دهد تا به بهترين وجه اين شرايط اجازه مي 
 

 ارزيابي استخوان آلوئول : حجم و ارتفاع
  CTنمايند. از ها در كارهاي تكنيكي خود از بعد سوم بسيار استفاده ميايمپلنتولوژيست 

اي رايج براي ارزيابي ابعاد استخوان، كيفيت استخوان و ارتفاع آلوئول مخصوصاً هاسكن 
گردد. اين كار سبب بهبود قابل توجه و  شود استفاده مي چند واحد قرار داده مي زماني كه 

زياد پروتزها شده و منجر به نتايج زيبايي شگرف و دقيق در بازسازي   موفقيت تكنيكي
 گردد.  حفره دهان مي

صرف شده براي راديوگرافي و  به اين معنا است كه ميزان هزينه CBCTعرفي تكنولوژي  م
توان كاهش داد و از اين روست را مي  (effective radiation dose)نيز دوز مؤثر پرتوگيري  

هاي  پيش از اين در درمان CBCTتواند رو به افزايش باشد. كه استفاده از اين تكنيك مي 
تواند در ارتودنسي براي ارزيابي كلينيكي كيفيت  شد و اكنون ميمي   ستفادهايمپلنت ا

شود.  كه بعد از جراحي آلوئول در بيماران شكاف لب و كام قرار داده مي  پيوند استخواني 
تر نواحي بسيار سودمند باشد. تصاوير گرفته شده منجر به ارزيابي بسيار دقيق

گيري براي  بازسازي ناحيه با ايمپلنت و يا تصميم راياستخواني شده و در نتيجه پزشك ب
آلوئول ترميم شده )در بيماران دچار شكاف(   حركت ارتودنسي دندان به داخل استخوان 

 شانس بيشتري دارد )شكل زير.( 



 ( TMJ)مرفولوژي و تشخيص مفصل گيجگاهي فكي 
دهند اتفاق  نجام مي ارتودنسي ا –درصد بيماراني كه جراحي  10تا   5تحليل كنديل در 

  Remodelافتد. مطالعات سه بعدي اخير تالش نموده كه نشان دهد چطور كنديل مي 
هاي كنديلي كه به خاطر  اظهار داشته است كه اغلب چرخش شود و نتايج اوليهمي 

 باشد. خاطر تأثير مستقيم عمل جراحي مي  اتفاق افتاده است به ريمودلينگ 
  و ارتوپدي دنتوفاشيال distraction osteogenesisهاي ب عمل و درمانمتعاق TMJتغييرات 

 باشد.  )فانكشنال تراپي( نيازمند تحقيقات بيشتري مي
  اسكن معمولي  CTقابل مقايسه با تكنيك رايج    CBCTكيفيت تصاوير گرفته شده با ماشين 

تر و با هزينه كمتر گرفته شده و سريع بسيار  CBCTباشد اما تصويربرداري سه بعدي مي 
به  TMJ. بنابراين روش جديدي در تصويربرداري گيري كمتري داردمضافاً اينكه خطر اشعه 

 دنيا معرفي شده است )شكل زير.( 
 باشند؟در دسترس مي3Dچه نوع آناليزهايي در سيستم 

ها فراتر از استفاده از   يك تعدادي آناليز در متون علمي ارتودنسي بيان شده است. اين تكن
اي كه در تكنيك سفالومتري سنتي استفاده  اي و خطي و زاويه هاي نقطهلندمارك

صورت براي ارزيابي و   كنند. در آينده آناليزها از سطح و حجم نواحيمي شود عملمي 
كز  بندي پارامترهاي تشخيص و تغيير ات درماني استفاده كرده و بر آن مسئله متمركميت

 خواهند گرديد.  
 

 در حال حاضر موقعيت علمي ما نسبت به اين تكنولوژي چيست؟ 
بعدي يك انقالب در تخصص ارتودنسي   3هاي سخت با روش تصويربرداري سطوح و بافت

ها دانشكده دندانپزشكي در اياالت متحده هر دو وجود آورده است. در حال حاضر، ده به 
دهند. در ساليان آتي، مقاالت را آموزش مي  CBCTتصويربرداري سطوح و نيز   تكنيك 

 متعددي در مورد نتايج درماني، تشخيص و كاربرد اين تكنيك ارائه خواهد گرديد.  
 

 بعدي 3هاي سيستم تصويربرداري محدوديت 
باشد. هايي مي هاي معرفي شده داراي محدوديتاين سيستم نيز همانند ديگر سيستم

هاي  بسيار گران است. تصويرهاي اخذ شده از ساختمان  CBCTمثال وسايل  به عنوان
ها توانايي ترسيم سخت و اغلب اجزاء بافت نرم بسيار عالي بوده اما اين دستگاه بافت

ها با استفاده از گونه ساختمانها ر ا ندارند. اين عضالني و اتصاالت آن هايساختمان
هاي جديد تحت اشعه  ند كه مريض را مثل تكنيكشونحو ثبت مي به بهترين  MRIتكنولوژي 

 دهد.  زيادي قرار نمي 
، رنگ واقعي  CBCTمحدوديت ديگر اين است كه تصاوير بافت نرم گرفته شده توسط 

شبيه يك   Resolutionدهند. بنابراين به منظور نيل به كيفيت و صورت را نشان نمي پوست 
ر احتياج است يعني كاري كه كامپيوتر به طور  واقعي، هنوز كنترل دستي اين تصاوي عكس

  CTهاي بسيار خوبي براي ترسيم بافت نرم بر روي تواند انجام دهد. تالشنمي اتوماتيك 
صورت پذيرفته است و شايد بتوان آن را در تكنولوژي نوين نيز به كاربرد.    هاي رايجاسكن 

فتوگراف و عكس عادي يا ديجيتال از  اگر اين كار ميسر گردد شايد ديگر نيازي به گرفتن 
گيري نباشد. مشكل ديگر، زمان نسبتاً طوالني گرفتن  قالب بيمار طي مراحل اول 

(Capture)  حدود  يك سري تصاوير كامل(ثانيه زمان  40تا   30Scan است. مي )باشد 
به عدم  تواند منجرهاي بيني و تنفس( ميطي اين زمان، حركات غيرارادي عضالت )پره  

كافي در گرفتن مناسب تصاوير گردد. اين محدوديت به اين معني است كه وسايل   دقت



D3  نظيرStereo-photogram  وLaser scaning  هنوز جايگزين بهتري براي گرفتن تصاوير
 باشند.بافت نرم و سطوح  نمي 

 
 بعدي   3هاي تصويربرداري هزينه

  000/50هستند. يك دستگاه تصويربرداري از سطوح تقريباً به طور كلي اين وسايل گران 
هاي نگهداري دستگاه طبق  دالر هزينه دارد. هزينه 200/ 000حدود   CBCTدالر و تكنولوژي 

هاي جانبي ديگر باشد. هزينهكلي دستگاه مي  % هزينه10قرارداد براي هر ماشين تقريباً 
و نيز افراد متخصص براي تفسير نتايج ماهر براي كار با دستگاه  استخدام افرادي

 باشد.  مي 
 

 ها وجود دارد؟ قانوني در استفاده از اين دستگاه –آيا مسائل پزشكي 
هم آري هم خير. احتمال بسيار كمي وجود دارد كه استفاده از سيستم تصويربرداري 

مشكل خاصي از نظر قانوني بوجود آورد مگر اينكه اسكن سطوح به منظور  سطوح 
رهاي تبليغاتي يا آموزشي استفاده شود. بنابراين اخذ رضايت نامه كتبي از بيمار در كا

آيد.  بوجود مي CBCTشرايط فوق ضروري است. مشكل عمده هنگام استفاده از پرتوهاي 
گردد. به عنوان مثال  مسائل محافظت در برابر اشعه در  اين نقطه بسيار حائز اهميت مي 

هاي موجود خارج از محدوده كار تخصصي او يعني آسيب تشخيص آيا ارتودنتيست مسئول 
باشد؟ بعضي از متخصصين ارتودنسي با اطالع رساني به بيمار از طريق  فك و صورت مي

آنها فقط براي تشخيص ارتودنسي مسئوليت   دهند كهكتبي به او هشدار مي  يك نامه 
 دارند نه بيشتر.  

در حال حاضر هيچ راهنماي محكمي كه اين مسائل را تحت پوشش قرار دهد وجود ندارد 
مطمئناً در آينده اين بخش قانوني براي هم پزشك و هم بيمار تنظيم خواهد گرديد.  اگرچه 

باشد. استفاده از تصوير برداري متخصصين ارتودنسي روشن و اميدواركننده مي آينده براي
باشد. هنوز براي پيشرفت زمان راديوگرافيك هم اكنون يك واقعيت مي بعدي و ركوردهاي 3

 وجود دارد اما تكنولوژي همين جا و براي استفاده ما قرار دارد. 
 

 


