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Streszczenie
Wa ym problem
a kariologia, jest diagnostyka wczesnych
zmian demineralizacyjnych; tylko szybko wykryty
we wczesnym stadium
y minimalnie interwencyjnie. DIAGNOcam reprezentuje nowoczesne
enie
diagnostyczne
e
lekarzowi
zmiany niewidoczne w badaniu wizualnym i czasem nawet w badaniu radiologicznym. Celem pracy
jest dokonanie
u
(NIRT) wykorzystywanej w
. Na podstawie
przeprowadzonej analizy
wysokiej
,
i
.
1.
ie diagnostyka procesu
iany, kolejny to ocena

owego
, a ostatni to jej

ych i obiektywnych informacji. Obecnie i
(subiektywne): wizualno-dotykowa, radiologiczna i optyczna. Najbardziej powszechny
spos
stanowi
wykrycie zmian na
-dotykowych w celu standaryzacji i poprawy diagnozowania
i
o
ICDAS II (Guerrieri i in. 2012).

z

acjenta na promieniowanie X. Radiografia cyfrowa zmniejsza lub eliminuje wady
transiluminacji i fluorescencji. Transi
medycynie od dawna. W

szkliwa oraz lokalizacji kamienia nad- i
interpretacji danych diagnostycznyc
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DIAGNOcam
niewidzialne
o
i
komputera.

NIRT
near infrared transillumination)
sensory aparatu i przekazywane na ekran

ny. Obraz widziany na monitorze
Rozbudowane oprogramowanie u
i
archiwizacj
niewykorzystywanie

w odcieniach

podczas badania
jednak pewne
obecno
zdiagnozowanie roz
ej

diagnostyce

2.
ywali w warunkach in vivo
bocznych u 100
DIAGNOcam i radiowizjografii s
-zgryzowej
-

na

80,00 i 81,10. W przypadku
DIAGNOcam stosowano jedynie 3Hinze i
do

zy

Natomiast w badaniu in vitro Lederer i in. (2018) stworzyli model do walidacji n

w
i (luminancji).
Z kolei Ogodescu i in. (2017) opisali p
w
i
wazyjnymi u
skutecznego wykrywania wczesnych zmian demineralizacyjnych na
powierzchniach stycznych. Ostatnia z
miniinwazyjnego.
Russotto i in. (2016) badali in vivo
w
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w

aczne

lokalizacji.
W badaniu in vivo Baltacioglu
stwierdzono istotnych statystycznie

twarzowej oraz specj
dwukrotn
Astvaldsdottir i in. (2012) w warunkach in vitro p

powierzchniach
czego 6 z nich nie
wykorzystaniem DIFOTI).

Laitala i in. (2017)
dwudniowej separacji) i
studenci-ochotnicy, u

owych i trzonowych

odpowiednio 14,1% i 5,6%, a po badaniu wizualnym - 6,2% i 2,2
(2016) w b
transiluminacj
za
Abdelaziz i in.
(2018) przeprowadzili kliniczne badanie retrospekty
-zgryzowych.
W
Z kolei Marinova-Takorova i in. (2016) przeprowadzili in vivo badanie s
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i
powierzchni okluzyjnych. Dla odmiany przy ocenie powierzchni stycznych to metoda wizualnoszacowuje
radiologiczne i
i
z wykorzystaniem transiluminacji blisk
-

w bocznych. Tym samym badanie
i in. (2014),
powierzchniach st

i trzonowych przy pomocy NIRT i
diagnostyczny).
W innym badaniu in vitro Marinova-Takorova i in. (2014)
metod diagnostycznych (takich jak DIAGNOcam, DIAGNOdent laser fluorescencyjny, wizualnowianie zmian

izualnow
Natomiast Elhennawy i in. (2018) sprawdzali w warunkach in vitro
D
area under curve
Berg i in. (2018) dokonali p
bocznych w warunkach in vivo. Wyk
s

in vitro Abogazalah i in. (2017) wykazali,

komputerowej. Jednak nie stwierdzono takiej korelacji d
3.

-zgryzowych.

Podsumowanie

y
odpowiedniej diagnostyki nie bez
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diagnozowaniu wczesnych zmian

-zgryzowych.
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