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Αβστραχτ

Βαχκγρουνδ Ιmαγε προχεσσινγ οφ διγιταλ ξ−ραψ ιmαγεσ ισ κνοων το ηαϖε τηε 

ποτεντιαλ το προδυχε αρτεφαχτσ τηατ mαψ mιmιχ πατηολογψ.  Α στυδψ ωασ χονδυχτεδ ατ 

α ΥΚ δενταλ ραδιολογψ χονφερενχε το δεmονστρατε τηισ εφφεχτ ιν δεντιστρψ.   

Μετηοδ Σιξτεεν διγιταλ ξ−ραψσ οφ σινγλε τεετη χονταινινγ ρεστορατιονσ ωερε ρανδοmλψ 

πρεσεντεδ ιν βοτη υνπροχεσσεδ ανδ προχεσσεδ φορmατσ το αν αυδιτοριυm οφ 42 

παρτιχιπαντσ.  Παρτιχιπαντσ ιντεραχτιϖελψ σχορεδ εαχη ιmαγε ον α σχαλε φροm 1 – 5 

ωηερε 1 ωασ δεφινιτελψ νο πατηολογψ ανδ 5 ωασ δεφινιτελψ πατηολογψ.  Τηε δισπλαψ 

χονδιτιονσ ωερε χονφιρmεδ φορ εαχη παρτιχιπαντ υσινγ α ϖαλιδατεδ τηρεσηολδ χοντραστ 

τεστ.

Ρεσυλτσ Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ 52% (81/157) οφ ρεσπονσεσ ατ λεϖελ 1 φορ τηε 

υνπροχεσσεδ ιmαγεσ χηανγεδ το λεϖελσ 4 ορ 5 αφτερ ιmαγε προχεσσινγ.  

Χονχλυσιον Τηισ στυδψ δεmονστρατεσ τηε ποτεντιαλ φορ ιmαγε προχεσσινγ αρτεφαχτσ το 

mιmιχ πατηολογψ παρτιχυλαρλψ ατ ηιγη χοντραστ βουνδαριεσ ανδ ιντροδυχεσ τηε ρισκ οφ 

υννεχεσσαρψ ιντερϖεντιονσ.  Ιν ορδερ το mινιmισε τηισ ρισκ, ιτ ισ ρεχοmmενδεδ τηατ φορ 

διγιταλ ραδιογραπησ, χονταινινγ πατηολογψ ρελατινγ το ηιγη χοντραστ βουνδαριεσ, νον−

ρελατεδ ηιγη χοντραστ φεατυρεσ συχη ασ υνρελατεδ ρεστορατιονσ ορ τοοτη/βονε mαργινσ 

αρε αλσο χονσιδερεδ το εξχλυδε τηε ποσσιβιλιτψ οφ αρτεφαχτ.  Ιφ τηερε ισ δουβτ, ρεφερενχε 

σηουλδ βε mαδε το τηε υνπροχεσσεδ δατα. 
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Ιντροδυχτιον

Dιγιταλ ιmαγινγ ισ ινχρεασινγλψ βεχοmινγ ∋δε ριγυευρ∋ φορ ξ−ραψ ιmαγινγ ιν τηε 21στ 

χεντυρψ.  Τηε αδϖανταγεσ οφ τηε ραπιδ αχθυισιτιον, δελιϖερψ ανδ δισπλαψ οφ ιmαγε δατα 

ουτωειγη ανψ ποτεντιαλ χοmπροmισεσ ιν ιmαγε θυαλιτψ
1, 2

.  Αλλ διγιταλ δατα ισ 

προχεσσεδ ατ σεϖεραλ διφφερεντ λεϖελσ πριορ το δισπλαψ. Ιmαγε προχεσσινγ mαψ βε λοχαλ 

το α σπεχιφιχ αρεα ιν τηε ιmαγε φορ εξαmπλε το ρεmοϖε δεαδ πιξελσ ορ γλοβαλ αχροσσ

τηε ωηολε ιmαγε το ιmπροϖε ϖισυαλισατιον βψ ενηανχινγ ορ συππρεσσινγ χερταιν 

ελεmεντσ ιν τηε ιmαγε. Μανψ οφ τηεσε προχεσσεσ αρε ουτσιδε οφ τηε υσερ χοντρολ 

αλτηουγη mοστ σψστεmσ προϖιδε ποστ προχεσσινγ οπτιονσ.  Τηε Υνσηαρπ Μασκ 

Συβτραχτιον (ΥΜΣ) αλγοριτηm ηασ βεεν ωιδελψ αδοπτεδ ασ τηε mοστ χοmmον προχεσσ

φορ γενεραλ ιmαγε προχεσσινγ ασ ιτ ενηανχεσ βοτη χοντραστ ανδ σηαρπνεσσ.  Ιτ ισ αλσο 

εφφιχιεντ ωιτη ρεσπεχτ το σπεεδ ανδ δοεσ νοτ ρεθυιρε ηιγη−ενδ χοmπυτατιοναλ ποωερ.  

Μανψ σψστεmσ στιλλ υσε τηισ αλγοριτηm ιν ϖαρψινγ δεγρεεσ οφ σοπηιστιχατιον βυτ ασ 

χοmπυτερ ποωερ ηασ ινχρεασεδ, σο τοο ηασ τηε χοmπλεξιτψ οφ τηε αλγοριτηmσ.  Ρεχεντ 

mετηοδσ φαϖουρ mυλτι σχαλαρ προχεσσινγ ωηιχη οπερατεσ ον mυλτιπλε δεριϖατιϖεσ οφ τηε 

οριγιναλ δατα, εαχη ατ διφφερεντ σπατιαλ σχαλεσ 
3
.  

Ιmαγε προχεσσινγ ισ ιντενδεδ το ιmπροϖε τηε ιmαγε πρεσεντατιον βυτ ιτ ισ αλσο 

ποσσιβλε, εσπεχιαλλψ φορ νον−αδαπτιϖε αλγοριτηmσ, το προδυχε αν αρτεφαχτ τηατ ηασ α 

δελετεριουσ ιmπαχτ ον τηε ιmαγε βψ mιmιχκινγ τηε πρεσενχε οφ πατηολογψ.  Α χλασσιχ

εξαmπλε οφ τηισ ισ τηε ‘ηαλο’ αρτεφαχτ προδυχεδ βψ τηε ΥΜΣ, αλσο ρεφερρεδ το ασ τηε 

‘Υββερσχηωινγερ’ ορ ‘ρεβουνδ’ αρτεφαχτ
4, 5

. Ιν ιτσ σιmπλεστ φορm τηε ΥΜΣ προχεσσ 

ρεθυιρεσ τηε συβτραχτιον οφ α βλυρρεδ ϖερσιον οφ τηε οριγιναλ ιmαγε, φροm τηε οριγιναλ.

Τηε αmουντ οφ βλυρ γιϖεσ τηε αλγοριτηm φρεθυενχψ σελεχτιϖε χαπαβιλιτιεσ.  Τηε ηαλο 
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οχχυρσ βεχαυσε τηε βλυρρεδ ιmαγε χονταινσ εδγεσ τηατ αρε ωιδερ τηαν ιν τηε οριγιναλ 

σο τηατ ον συβτραχτιον α ρεσιδυαλ ινϖερτεδ χοντραστ βουνδαρψ ισ προδυχεδ.  Wηερε ηιγη 

ιντενσιτψ βουνδαριεσ οχχυρ ιν τηε ιmαγεσ, ε.γ. αρουνδ βονε ορ mεταλ τηε ιmπαχτ οφ 

ανψ βλυρ ισ γρεατερ, ρεσυλτινγ ιν α mορε προνουνχεδ σηαδοω εφφεχτ.  (σεε φιγυρε 1).  

α) β)

Φιγυρε 1:  Εξαmπλε οφ τηε υνσηαρπ mασκ συβτραχτιον προχεσσ ιντροδυχινγ τηε ηαλο 

αρτεφαχτ αρουνδ τηε λοωερ εδγε οφ τηε ρεστορατιον ανδ τηε τοοτη mαργιν.  α) 

Υνπροχεσσεδ Ιmαγε.  β) Προχεσσεδ ωιτη τηε Υνσηαρπ Μασκ  (Βλυρ ραδιυσ =18 πιξελσ).

Τηισ χαν mιmιχ βουνδαρψ χηανγεσ ρελατινγ το γενυινε πατηολογψ ανδ ιν γενεραλ 

ραδιολογψ ινχλυδεσ προστηετιχ λοοσενινγ, πνευmοτηοραξ, πνευmοmεδιαστινυm ανδ 

διαπηραγmατιχ χαλχιφιχατιον 4−6. Α ρεχεντ χασε εξαmπλε ηιγηλιγητεδ τηε ποτεντιαλ φορ 

τηε ηαλο αρτεφαχτ εmανατινγ φροm ρεστορατιον βουνδαριεσ το βε mισδιαγνοσεδ ασ

mισφιτ οφ τηε λυτεδ δεφινιτιϖε ρεστορατιον ορ χαριεσ7. Αλτηουγη τηε ΥΜΣ αρτεφαχτ ισ 

θυιτε γροσσ ιτ χλεαρλψ δεmονστρατεσ τηε ποτεντιαλ φορ αρτεφαχτσ το mιmιχ γενυινε 
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πατηολογψ.  Εϖεν ρελατιϖελψ βενιγν προχεσσινγ συχη ασ εδγε ενηανχεmεντ, ιφ 

εξχεσσιϖελψ αππλιεδ, χαν mιmιχ πατηολογψ συχη ασ οστεολψτιχ λεσιονσ ανδ Παγετσ 

δισεασε 
8

Ιmαγε προχεσσινγ αρτεφαχτ ισ στιλλ πρεσεντ ιν τηε mορε σοπηιστιχατεδ αλγοριτηmσ βυτ ισ 

οφτεν mορε συβτλε ορ ρεδυχεδ ωηιχη mακεσ ιτ ηαρδερ φορ τηε οβσερϖερ το ιδεντιφψ τηε 

πρεσενχε οφ ανψ υνιντενδεδ αρτεφαχτσ.  

Α πρεϖιουσ πυβλιχατιον ηασ προποσεδ mετηοδσ φορ ιντροδυχινγ α διγιταλ φραmε οφ 

ρεφερενχε ιντο αν ιmαγε τηατ ρεαδιλψ αλλοωσ τηε νατυρε οφ αν αρτεφαχτ το βε ισολατεδ 

ανδ προϖιδε φεεδβαχκ το τηε υσερ ον ωηετηερ α περχειϖεδ πατηολογψ mαψ ιν φαχτ βε 

αρτεφαχτυαλ9.  Τηισ mετηοδ ισ νοτ χυρρεντλψ συιταβλε φορ δενταλ ραδιολογψ βεχαυσε οφ ιτσ 

πηψσιχαλ σιζε.

Ραδιολογψ ιν γενεραλ δενταλ πραχτιχε ισ ονε αρεα ωηερε τηε αδοπτιον οφ διγιταλ 

ιmαγινγ ηασ λαγγεδ βεηινδ γενεραλ ραδιολογψ δυε το τηε χοστσ ανδ τηε λαργε νυmβερ 

οφ πραχτιχεσ ινϖολϖεδ.  Ηοωεϖερ τηε αφφορδαβιλιτψ ανδ ιmαγε θυαλιτψ οφ νεω διγιταλ 

σψστεmσ αρε ιmπροϖινγ ανδ τηερε ισ αν ινχρεασινγ mοmεντυm τοωαρδσ διγιταλ.  Βυτ 

ωιτη τηε πρεϖαλενχε οφ ρεστορατιονσ, τηε λαργε νυmβερ οφ δισπαρατε σψστεmσ ανδ τηε 

λαργε υσερ βασε τηερε ισ αν ινχρεασεδ οππορτυνιτψ φορ ινδυχεδ αρτεφαχτσ το βε 

mισδιαγνοσεδ ασ γενυινε πατηολογψ ποτεντιαλλψ αλτερινγ τρεατmεντ δεχισιονσ.

Ατ α νατιοναλ χονφερενχε ον δενταλ ανδ mαξιλλοφαχιαλ ραδιολογψ (ΒΣDΜΦΡ 50τη

mεετινγ, Λονδον, Σεπτεmβερ 2008) αν ιντεραχτιϖε δεmονστρατιον οφ τηε ποτεντιαλ το 
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mιmιχ ρεχυρρεντ χαριεσ ορ φαιλινγ χροων mαργινσ ωασ χονδυχτεδ.  

Τηε ρεσυλτσ οφ τηισ στυδψ αρε πρεσεντεδ ιν τηισ παπερ το ηιγηλιγητ τηε ποτεντιαλ ρισκσ ιν 

υσινγ ιmαγε προχεσσινγ.  Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ ρελεϖαντ ιν δενταλ ραδιολογψ ωηερε τηερε 

ισ α πρεϖαλενχε οφ ηιγη χοντραστ βουνδαριεσ ρελατινγ το πατηολογιχαλ χηανγεσ.

Μετηοδ

16 ιmαγε σεγmεντσ ωερε τακεν φροm διγιταλ πανοραmιχ ιmαγεσ αχθυιρεδ ον α Φυϕι 

Χαπσυλα ΞΧ Χοmπυτεδ Ραδιογραπηψ σψστεm (Βεδφορδ, ΥΚ). Εαχη σεγmεντ ωασ 

χηοσεν το ηαϖε ονλψ 1 φοχυσ τοοτη ανδ ωερε σελεχτεδ βψ α χονσυλταντ ραδιολογιστ το 

χοϖερ α ρανγε οφ πρεσεντατιονσ οφ ρεχυρρεντ χαριεσ ορ χροων mαργιν φαιλυρεσ.  Αλλ 

ιmαγεσ ωερε εξπορτεδ ωιτη νο ιmαγε προχεσσινγ αππλιεδ.   Τηε ιmαγεσ ωερε τηεν 

προχεσσεδ υσινγ αν υνσηαρπ mασκ αλγοριτηm ιν Ιmαγεϑ (ΝΙΗ, 

ηττπ://ρσβωεβ.νιη.γοϖ/ιϕ/) ωιτη α φιλτερ σιζε οφ 15 ανδ α ωειγητινγ οφ 0.6.  Τηεσε 

παραmετερσ ωερε χηοσεν βψ τηε εξπεριmεντ χοντρολλερ συχη τηατ τηε ενδ πρεσεντατιον 

ωασ ρεπρεσεντατιϖε οφ χλινιχαλ προχεσσινγ.  Τηε τοταλ ιmαγε σετ οφ 16 ραω ανδ 16 

προχεσσεδ ιmαγεσ ωερε ρανδοmλψ ιντερλεαϖεδ ιν πρεσεντατιον ορδερ ανδ ονε ιmαγε ιν 

εαχη παιρ ωασ ρανδοmλψ σελεχτεδ ανδ φλιππεδ αβουτ τηε ηοριζονταλ αξισ το ηελπ 

πρεϖεντ ρεχογνιτιον ωηεν ϖιεωεδ.

Τηε ιmαγεσ ωερε ιmπορτεδ ιντο α ΠοωερΠοιντ (Μιχροσοφτ, Ρεαδινγ, ΥΚ) πρεσεντατιον 

ωηιχη ηαδ βεεν ιντεγρατεδ ωιτη τηε Τυρνινγ Ποιντ (Ρειϖο Λτδ, Βερκσηιρε, ΥΚ) 

ιντεραχτιϖε αυδιενχε φεεδβαχκ σψστεm.  Τηισ σψστεm χολλεχτσ παρτιχιπαντ ρεσπονσεσ το 

τηε σλιδε δισπλαψεδ υσινγ α νυmεριχ κεψπαδ. Πριορ το τηε στυδψ αν ινφορmατιον σηεετ 

ωασ διστριβυτεδ αmονγστ τηε αυδιενχε εξπλαινινγ τηε νατυρε οφ τηε εξπεριmεντ ανδ 

http://rsbweb.nih.gov/ij/)
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σεττινγ ουτ mετηοδσ φορ χονσεντινγ ανδ ωιτηδραωινγ φροm τηε στυδψ.  Τηε 

πρεσεντατιον ωασ σηοων το τηε αυδιενχε ατ α δενταλ ραδιολογψ χονφερενχε υνδερ 

λιγητινγ χονδιτιονσ τηατ ηαδ βεεν εσταβλισηεδ ασ αλλοωινγ τηε υσερσ το σεε τηε κεψπαδ 

ωιτη τηε mινιmυm αmβιεντ λιγητ.   Τηε φιρστ φεω σλιδεσ ιν τηε πρεσεντατιον ρειτερατεδ 

τηε νατυρε οφ τηε εξπεριmεντ ανδ τηε αβιλιτψ το ωιτηδραω ατ ανψ τιmε.  Τηε πατηολογψ 

το λοοκ φορ ωασ αλσο στατεδ ασ:

“Wηερε τηερε ισ α χοροναλ ρεστορατιον (τηισ χαν βε mεσιαλ/δισταλ ανδ/ορ 

οχχλυσαλ) ισ τηερε ρεχυρρεντ χαριεσ?

Wηερε τηερε ισ α χροων, ισ τηερε α φαιλινγ χροων mαργιν?”

ανδ α ϖισυαλ εξαmπλε οφ τηε εξτρεmεσ οφ ρανγε οφ πρεσεντατιονσ ωασ αλσο σηοων (σεε

φιγυρε 2).

α) β)

Φιγυρε 2:   ςισυαλ εξαmπλεσ οφ τηε εξτρεmεσ οφ τηε σχορινγ σχηεmε.  α) δεσιγνατεδ α 

σχορε οφ 1.  β) δεσιγνατεδ α σχορε οφ 5.
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Τηε φιρστ ιντεραχτιϖε σλιδε ιν τηε πρεσεντατιον ασκεδ τηε υσερ το χονφιρm ωηετηερ τηεψ 

χονσεντεδ ορ νοτ το τακε παρτ, τηε σεχονδ χολλεχτεδ τηε οχχυπατιον οφ τηε παρτιχιπαντ

ανδ ωασ τηε ονλψ δεmογραπηιχ δατα χολλεχτεδ.  Αλλ τηε ρεσπονσεσ ωερε χορρελατεδ 

αγαινστ κεψπαδ βυτ τηισ ωασ νοτ ρελατεδ το ινδιϖιδυαλ υσερσ.  Τηε συβσεθυεντ 4 σλιδεσ 

ωερε βασεδ ον τηε ϖεριφιεδ λογιν σψστεm
10

ανδ πρεσεντεδ νυmβερσ ον βαχκγρουνδσ ατ 

0%, 50% ανδ 100% γρεψ λεϖελ ρανγε.  Αλλ τηε νυmβερσ ωερε 5% αβοϖε τηε 

βαχκγρουνδ ανδ τηε υσερ ηαδ το ρεπεατ τηε νυmβερ ον τηειρ κεψπαδ.  Ιν τηισ ωαψ τηε 

mινιmαλ λεϖελ οφ χοντραστ ρεσολυτιον φορ εαχη παρτιχιπαντ ωασ ϖαλιδατεδ.  Τηε 

φολλοωινγ σλιδε σεθυενχε σηοωεδ τηε ραω ανδ προχεσσεδ ιmαγεσ ιν τηειρ ρανδοm 

σεθυενχε.  Τηε παρτιχιπαντ ινδιχατεδ τηειρ χονφιδενχε οφ πατηολογψ φορ εαχη ιmαγε ασ: 

1=Dεφινιτελψ νο πατηολογψ, 

2=Προβαβλψ νο πατηολογψ

3=Ποσσιβλψ πατηολογψ

4=Προβαβλψ πατηολογψ

5=Dεφινιτελψ πατηολογψ.

Τηεσε οπτιονσ ωερε σηοων ον εαχη ιmαγε σλιδε ασ αν αιδε mεmοιρ.

Τηε δατα ωασ εξπορτεδ ιντο Εξχελ (Μιχροσοφτ, Ρεαδινγ, ΥΚ) φορ αναλψσισ.

Ρεσυλτσ

Οφ τηε 53 mεmβερσ οφ τηε αυδιενχε ωηο ρεσπονδεδ 49 χονσεντεδ το τακε παρτ ιν τηισ 

στυδψ. Οφ τηεσε 7 ωερε ωιτηδραων φροm τηε στυδψ βψ τηε εξπεριmεντ χοντρολλερ; 2 

βεχαυσε τηεψ ηαδ φαιλεδ τηε ϖεριφιεδ λογιν ανδ 5 ασ τηεψ ηαδ 3 ορ mορε νυλλ ρεσυλτσ ιν 

α ροω ανδ ωερε δεεmεδ το ηαϖε ωιτηδραων φροm τηε στυδψ ασ περ τηε στυδψ 
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ινφορmατιον σηεετ.

Τηε δεmογραπηιχσ φορ τηε ϖαλιδατεδ παρτιχιπαντσ αρε σηοων ιν ταβλε 1.  

Γρουπ Νυmβερ

Χονσυλταντ ραδιολογιστσ 17

ΣπΡ Ραδιολογιστσ 1

Ραδιογραπηερσ 10

Οτηερ χλινιχαλ 8

Οτηερ 6

Ταβλε 1:  Dεmογραπηιχσ φορ τηε ϖαλιδατεδ παρτιχιπαντσ.

Φιγυρε 3 σηοωσ αν ιmαγε παιρ υσεδ ιν τηε στυδψ προχεσσεδ.  Τηε σχορεσ ιν τηεσε 

ιmαγεσ χηανγεδ φροm αν αϖεραγε οφ 1.62 φορ τηε υνπροχεσσεδ ιmαγε το 3.97 ιν τηε 

προχεσσεδ ιmαγε φορ αλλ οβσερϖερσ.



10

α) β)

Φιγυρε 3.  Εξαmπλε οφ ονε ιmαγε παιρ υσεδ ιν τηε στυδψ α) Υνπροχεσσεδ Ιmαγε β) 

Προχεσσεδ ωιτη τηε Υνσηαρπ Μασκ.    Τηε σχορεσ ιν τηεσε ιmαγεσ χηανγεδ φροm αν 

αϖεραγε οφ 1.62 το 3.97.

Φιγυρε 4:  Ρεσυλτσ φορ αλλ παρτιχιπαντσ ανδ αλλ ιmαγεσ φορ πρε ανδ ποστ προχεσσινγ. 

(ν=617).



11

Φιγυρε 4 σηοωσ αλλ τηε ρεσπονσεσ φορ τηε υνπροχεσσεδ ανδ προχεσσεδ ιmαγεσ.  Ιτ χαν 

βε σεεν τηατ τηερε ισ α ρεασοναβλψ εϖεν σπρεαδ οφ οχχυρρενχεσ ατ εαχη χονφιδενχε 

λεϖελ φορ τηε υνπροχεσσεδ δατα βυτ τηισ ισ σκεωεδ το τηε ηιγη σχορεσ αφτερ προχεσσινγ.  

Φιγυρε 5 σηοωσ ηοω τηε λεϖελ 1 ρεσπονσε ον τηε υνπροχεσσεδ ιmαγεσ χηανγεδ αφτερ 

προχεσσινγ.  

Φιγυρε 5:  Σηοωινγ ηοω α 1 σχορε ον τηε υνπροχεσσεδ ιmαγε χηανγεδ αφτερ 

προχεσσινγ.  (ν=157).  Ονλψ 11% (18/157) ρεmαινεδ υνχηανγεδ αφτερ προχεσσινγ.
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Dισχυσσιον

Ιν πσψχηοπηψσιχαλ στυδιεσ λαργε νυmβερσ οφ οβσερϖερσ αρε ρεθυιρεδ, ηοωεϖερ φορ 

χερταιν γρουπσ, φορ εξαmπλε χονσυλταντ ραδιολογιστσ, αχηιεϖινγ τηεσε ηιγη νυmβερσ ισ 

διφφιχυλτ.  Τηισ στυδψ υτιλισεδ α νοϖελ mετηοδ φορ α λαργε σχαλε οβσερϖερ τριαλ.  Τηε κεψ 

ελεmεντσ τηατ φαχιλιτατεδ τηισ ωερε α λαργε χοηορτ οφ ρελεϖαντ ηεαλτη προφεσσιοναλσ 

αττενδινγ α χονφερενχε, ιντεραχτιϖε κεψ παδσ το ρεχορδ ρεσπονσεσ το τεστ ιmαγεσ ανδ 

τηε υσε οφ τηε ϖεριφιεδ λογιν mετηοδ το ϖαλιδατε τηε mινιmυm χοντραστ σενσιτιϖιτψ οφ 

εαχη οβσερϖερ ιν τηε αυδιτοριυm.  Τηε εξπεριmενταλ mαναγεmεντ ωασ αλσο εξπεδιτεδ

βψ τηε υσε οφ τηε κεψ παδσ αλλοωινγ δεmογραπηιχ, ανδ χονσεντ ινφορmατιον το βε 

ραπιδλψ χολλεχτεδ.  Ιν τοταλ τηε εξπεριmεντ λαστεδ φορ 20 mινυτεσ.  Τραινινγ, βοτη ιν 

τηε υσε οφ τηε κεψ παδσ ανδ τηε διαγνοστιχ τασκ ωερε αδδρεσσεδ βψ α ωαρm υπ σεσσιον 

ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε εξπεριmεντ ανδ τηε χολλεχτιον οφ τηε συππορτ ινφορmατιον. 

Τωο παρτιχιπαντσ φαιλεδ τηε ϖεριφιεδ λογιν τεστ.  Τηισ χουλδ ηαϖε βεεν δυε το κεψπαδ 

ερρορ, mισυνδερστανδινγ οφ τηε τεστ ορ χοντραστ αχυιτψ ισσυεσ βυτ ιτ ωασ νοτ ποσσιβλε ιν 

τηισ στυδψ το ιδεντιφψ τηε εξαχτ χαυσε.  Ιτ ισ ιmπορταντ το νοτε τηατ τηισ τψπε οφ τεστ ισ 

νοτ δεσιγνεδ το τεστ σπατιαλ ρεσολυτιον ϕυστ χοντραστ. Ιν τηε τασκ προποσεδ σπατιαλ 

ρεσολυτιον ωασ οφ λεσσερ χονχερν τηαν χοντραστ.  

Τηισ ισ τηουγητ το βε τηε φιρστ τιmε τηισ mετηοδ οφ ϖαλιδατεδ παρτιχιπατιον ιν λαργε 

σχαλε οβσερϖερ στυδιεσ ηασ βεεν εmπλοψεδ ανδ αδδσ α νεω οπτιον φορ στυδιεσ οφ τηισ 

τψπε.
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Αλτηουγη τηε ποσσιβιλιτψ οφ ιmαγε αρτεφαχτσ mιmιχκινγ πατηολογψ ισ ωελλ κνοων, 

εσπεχιαλλψ φορ τηε χοmmον αλγοριτηmσ, τηε χλινιχαλ ιmπαχτ ισ νοτ ωελλ δεmονστρατεδ.  

Ιν δενταλ ραδιογραπησ τηε ηαλο εφφεχτ ισ παρτιχυλαρλψ εϖιδεντ δυε το τηε πρεϖαλενχε οφ 

ηιγη χοντραστ σιγναλ βουνδαριεσ.  

Αλτηουγη, ανεχδοταλλψ, φρεθυεντ υσερσ οφ διγιταλ σψστεmσ δο ρεχογνισε τηε ηαλο εφφεχτ 

ανδ αδαπτ τηειρ ιντερπρετατιον αχχορδινγλψ α mισδιαγνοσισ mαψ στιλλ αρισε ωιτη νεω 

υσερσ, λοχυmσ ορ ρεmοτε ρεπορτινγ.  Αδδιτιοναλλψ mορε χοmπλεξ αδαπτιϖε αλγοριτηmσ 

mαψ προδυχε αρτεφαχτσ τηατ αρε λεσσ οβϖιουσ ανδ τηερεφορε ηαρδερ το ρεχογνισε.  

Ιν τηισ στυδψ τηε ιντεντ ωασ το ιλλυστρατε τηε ποτεντιαλ φορ τηε ηαλο εφφεχτ το βε 

mισιντερπρετεδ ασ γενυινε πατηολογψ ιν τηε πρεσενχε οφ ρεστορατιονσ ανδ ωασ 

χονδυχτεδ ασ αν εδυχατιοναλ δεmονστρατιον. Ηοωεϖερ τηε νοϖελ, ανδ ροβυστ, 

εξπεριmενταλ δεσιγν χουπλεδ ωιτη τηε σιγνιφιχαντ ρεσυλτσ ηασ προmπτεδ ωιδερ 

δισσεmινατιον εσπεχιαλλψ χονσιδερινγ τηε παυχιτψ οφ χλινιχαλ ρεσυλτσ ιν τηισ αρεα. 

Ιν τηε αναλψσισ οφ τηε στυδψ ρεσυλτσ σχορεσ οφ 1 ορ 2 ωερε δεεmεδ το ρεθυιρε νο 

ιντερϖεντιον.  Α σχορε οφ 3 ωουλδ ρεθυιρε ωατχηινγ ανδ σχορεσ οφ 4 ορ 5 χουλδ σολιχιτ 

ιντερϖεντιον.  Τηερεφορε α σιγνιφιχαντ χηανγε ωασ χονσιδερεδ το βε α σχορε οφ  1 ορ 2 

χηανγινγ το α 4 ορ 5 ι.ε. α χηανγε φροm ‘δο νοτηινγ’ το ’ιντερϖενε’.  Ιτ ισ εmπηασισεδ 

τηατ τηε ξ−ραψ ισ ονλψ ονε διαγνοστιχ τοολ ανδ χλινιχαλ πρεσεντατιον / εξαmινατιον ηασ 

νοτ βεεν χονσιδερεδ ιν τηισ στυδψ ανδ mαψ ηαϖε mοδερατεδ ανψ ιντερϖεντιον.  

Ιν ορδερ το mινιmισε τηε ποτεντιαλ το mισδιαγνοσε αρτεφαχτ ασ γενυινε πατηολογψ, ιτ ισ 

ρεχοmmενδεδ τηατ φορ αλλ διγιταλ ραδιογραπησ χονταινινγ πατηολογψ ρελατινγ το ηιγη 

χοντραστ βουνδαριεσ, νον−ρελατεδ ηιγη χοντραστ φεατυρεσ, συχη ασ υνρελατεδ ρεστορατιονσ 
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ορ τοοτη/βονε mαργινσ, αρε αλσο χονσιδερεδ το χονφιρm τηε πρεσενχε οφ αρτεφαχτ.  Ιφ 

τηερε ισ στιλλ δουβτ τηε ραω δατα σηουλδ βε ρεφερρεδ το.

Χονχλυσιον

Wε βελιεϖε τηατ τηε εξπεριmενταλ mετηοδολογψ πρεσεντεδ οπενσ υπ τηε οππορτυνιτψ 

φορ φαστ ανδ ροβυστ λαργε σχαλε οβσερϖερ στυδιεσ. Τηε στυδψ ρεσυλτσ δεmονστρατε τηε 

ποτεντιαλ φορ ιmαγε προχεσσινγ αρτεφαχτσ το mιmιχ πατηολογψ τηατ χαννοτ βε 

δισχριmινατεδ φροm γενυινε πατηολογψ. Υσερσ οφ διγιταλ σψστεmσ σηουλδ βε αωαρε οφ 

τηισ ανδ ιφ ιν δουβτ ρεφερενχε νον−ρελατεδ ηιγη χοντραστ σιγναλσ το χονφιρm τηε 

πρεσενχε οφ αρτεφαχτ ανδ υλτιmατελψ ρεφερ το τηε ραω δατα.

Αχκνοωλεδγεmεντσ

Τηε αυτηορσ ωουλδ λικε το τηανκ τηε Βριτιση Σοχιετψ οφ Dενταλ ανδ Μαξιλλοφαχιαλ 

Ραδιολογψ φορ συππορτινγ τηισ στυδψ.
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