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مقدمه :در میان روشهای مختلف بازسازی نقایص موضعی استخوانGuided ( GBR ،

 )bone regenerationبهترین انتخاب بوده است .رگسازی و فرآورده خونی جهت دستیابی
به  GBRمهم هستند و معموالً از عروق خونی موجود در استخوان ایجاد میشود .مطالعات
حیوانی تأثیر دکورتیکاسیون بر بهبود نتایج  GBRرا یکسان گزارش نکردهاند .مطالعهی
مقدماتی حاضر با هدف ارزیابی موفقیت بازسازی استخوان با عمل دکورتیکاسیون
استخوان و بدون آن انجام شد.
مواد و روشها :در یک مطالعهی ( Quasi experimentalمقدماتی) از بین بیماران 05-05
ساله 8 ،ناحیه بیدندانی از فک پائین که ارتفاع استخوان کافی و ضخامت باکولینگوالی ناکافی
داشتند ،جهت بازسازی قبل از جراحی ایمپلنت انتخاب شدند .طی جراحی مرحله اول
ضخامت ریج استخوانی در فواصل  2و  0میلیمتری کرست اندازهگیری شد .بازسازی با
روش  GBRبدون دکورتیکاسیون دیواره استخوانی باکال (جز در سه مورد از نمونهها)
انجام گردید .هفت ماه بعد ،ضخامت ریج دوباره اندازهگیری و سپس بیوپسی انجام شد و
پارامترهای بافتشناسی و هیستومورفومتری بررسی گردید .شاخصهای توصیفی مطالعه
و گزارش شد.
یافتهها :در نواحی بدون دکورتیکاسیون در فاصله  2و  0میلیمتری از کرست ،میانگین
افزایش عرض بالینی ریج بهترتیب  5/2 ± 5/50و  5/6 ± 5/50میلیمتر بود در صورتیکه
برای نواحی با دکورتیکاسیون بهطور میانگین  5/00 ± 5/22و  2/05 ± 5/05میلیمتر بود.
در همهی موارد تماس مستقیم زنوگرفت و استخوان تازه تشکیل شده نمای غالب بود.
نتیجهگیری :با توجه به محدودیتهای مطالعهی حاضر ،انجام دکورتیکاسیون قبل از
بازسازی افقی به روش  GBRدر فک پایین نتایج بهتری از نظر بازسازی استخوان فراهم
میکند.
کلید واژهها :پیوند استخوان آلوئول ،بازسازی استخوان ،دکورتیکاسیون
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مقدمه
تحلیل ریج آلوئوالر فکین از پیامدهای ناخواستهای است که به
دنبال از دست دادن دندانها رخ میدهد[ .]1-3فقدان استخوان
که میتواند مانع از قرار دادن ایمپلنت شود ،در اثر عفونت
پریودنتال[ ،]4کشیدن دندان یا تروما[ ،]5 ،6به دنبال استفاده
طوالنی مدت از پروتز متحرک ایجاد میشود .این عارضه
درمانگر را ناگزیر از انجام درمانهای بازسازی قبل از قرار
دادن ایمپلنت مینماید[.]7
مهمترین بخش از طراحی رستوریشن ایمپلنت ،قراردهی
ایمپلنت در موقعیت از پیش تعیین شده است تا ظاهری شبیه به
دندان طبیعی با نمای خروج رستوریشن دندانی از بافت نرم
داشته باشد .خوشبختانه پیشرفتهای اخیر در روشهای جراحی
و علم بیولوژی در مورد تکنیکهای بازسازی استخوان ،زمینه را
برای انجام جراحیهای پیشرفته ایمپلنت فراهم کرده و قابلیت
پیشبینی این تکنیک را در بهبود بازسازی ضایعات ریج آلوئوالر
فراهم کرده است .در میان روشهای مختلف بازسازی از جمله
 distraction osteogenesisیا استفاده از روش پیوند بلوک
آنله ،بهرهگیری از اصول Guided bone ( GBR
 )regenerationواجد بهترین مدارک و شواهد برای درمان
نقایص موضعی استخوان میباشد .استفاده از  ،GBRزمینه را
برای کاربرد ایمپلنتهای داخل استخوانی در نواحی از فکین که
حجم ناکافی از استخوان دارند ،فراهم کرده است .هم اکنون
قابلیت پیشگویی و موفقیت ایمپلنتهایی که در ریج بازسازی
شده با تکنیک  GBRقرار داده شدهاند ،قابل قیاس با
ایمپلنتهایی است که در نواحی بدون نقص استخوانی گذاشته
شدهاند.
نشان داده شده است که با جدا کردن یک حفره حاوی
منبعی از استئوبالستها از بافت نرم مجاور و تغذیه خونی
مناسب ،ناحیه با استخوان پر میشود .در حالی که اگر این فضا
محافظت نشود ،با بافت همبند فیبروز پر خواهد شد .انجام
تکنیک  GBRاز ورود سلولهای سریع رشد یابنده اپیتلیالی و
بافت همبندی به وسیله بریر ( )barrierو پیوندهای استخوانی
ممانعت میکند تا به سلولهای آهسته رشد یابنده ی چند
ظرفیتی و سلولهای استئوژنیک اجازه دهد تا در نواحی تحت
درمان  GBRتجمع یابند .رگسازی و فرآوردههای خونی برای
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دستیابی به  GBRمهم هستند و توالی خاصی از رویدادها را
دنبال میکنند[ .]8 ،9رگسازی یک فرایند چند مرحلهای است
و معموالً از عروق خونی موجود ایجاد میشود Schmid .و
همکاران[ ]9طی مطالعهای بیان کردند که بازسازی مجدد
(احیا) پس از در دسترس قرار گرفتن عروق خونی امکانپذیر
میشود و استخوان جدید در عرض سه تا چهار هفته پس از
آغاز  GBRساخته میشود.
مطالعات بالینی[ ]11-14و گزارش موارد[ ]15 ،16از
دکورتیکاسیون ،بهعنوان بخشی از پروتکل  GBRاستفاده کردند
و نتایج موفقیتآمیز آن را شرح دادهاند .در مقابل تحقیقات
دیگری که بر روی حیوانات انجام شده نشان داده که بازسازی
استخوان بدون دکورتیکه کردن هم اتفاق میافتد[.]17 ،18
ایجاد حفره در استخوان کورتیکال به سمت استخوان
اسفنجی موجب خونریزی میشود که باعث غوطهور شدن
محل  GBRدر خون میشود[ .]8 ،9هنگامیکه لخته تشکیل
میشود ،موجب آزادسازی سیتوکاینها و فاکتورهای رشدی به
منظور جذب سلولهای اجدادی ،استئوبالستها و ساخت عروق
خونی میگردد[ .]19 ،01به هر حال در طی پروسهی ،GBR
پریوستئوم بهوسیله فلپ بلند میشود و یک محافظ روی
استخوان پیوند شده قرار داده میشود ،در نتیجه از تجمع
هرگونه استئوبالست از پریوستئوم ممانعت میشود .عالوه بر
این ،استخوان کورتیکال ناحیهای که استخوان پیوندی روی آن
قرار داده شد ،ممکن است از رسیدن سلولهای چندظرفیتی
مزانشیمال تمایز نیافته مشتق از اندوستئوم و مغز استخوان به
محل درمان  GBRممانعت کند .بنابراین این فرضیه در نظر
گرفته شد که دکورتیکه کردن استخوان سالم ممکن است
پروسه دریافت عروق خونی ،استئوبالستها و سلولهای
چندظرفیتی را به محل پیوند سرعت بخشد[ .]11-13همچنین
سوراخ کردن کورتکس استخوانی ممکن است اتصال مکانیکی
استخوان پیوندی و محل دریافت را افزایش دهد که میتواند
باعث بهبود ثبات آن شده و ارتباط محکمی برای استخوان تازه
تشکیل شده فراهم آورد[.]17 ،01
 ]00[Frostپدیدهای را توصیف کرد که مربوط به پدیده
شتاب منطقهای است .او عنوان کرد برای تحریک آسیبرسان
یک پاسخ شدید موضعی وجود دارد که روند ترمیم طبیعی را
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تشدید میکند .در این باره دکورتیکه کردن میتواند بهعنوان
یک تحریک آسیبرسان در نظر گرفته شود ]03[Winet .بیان
میکند که تشکیل عروق بعد از آسیب به استخوان به اوج خود
میرسد و بعد از کامل شدن ترمیم به حالت طبیعی خود بر
میگردد .دکورتیکیشن بستر را میتوان بهعنوان نوعی عامل
ایجاد پدیده شتاب منطقهای در نظر گرفت.
عموماً ،اطالعات محدود و متضادی از مطالعات بالینی
کنترل شده در ارتباط با تأثیر دکورتیکه کردن بر روی  GBRیا
گرفت  Onlayبهدست آمده است[ .]17 ،18 ،04در مطالعه
دیگری  Chaو همکاران[ ]05با بررسی تأثیر سوراخ کردن بستر
و خود بلوک آنله  8 autogenousهفته پس از جراحی بازسازی
فک باال در سگ ،به این نتیجه رسیدند که احتماالً سوراخ
کردن بستر و بلوک باعث افزایش رگسازی و اتصال بهتر
پیوند میشود .البته ایشان عنوان کردند سوراخ کردن کورتیکالی
میتواند همانند آسیب اضافی جراحی عمل کند که میتواند
موجب از دست رفتن اولیه حجم استخوان تازه تشکیل شده
شود ،هر چند که رگسازی مطلوب و شکلگیری سریع
استخوان میتواند از دست رفتن اولیه استخوان به دنبال دریل
کردن را جبران کند .در بخش دوم مطالعه که شامل ارزیابی
رادیوگرافیک شرایط باال بود مشخص شد که سوراخ کردن
عمدی استخوان کورتیکالی در بستر بافت پذیرنده و پیوند
استخوانی ممکن است میزان حفظ پیوند را تحت تأثیر قرار
دهد .در این مطالعه پیوند بلوک غیر سوراخدار که به بستر غیر
سوراخدار شده تثبیت شده بود در هفته هشتم ترمیم بههم
متصل نشده بودند .در مطالعهای موازی که به بررسی
بافتشناسی این مسأله پرداخت ،دلیل احتمالی این امر به ذخیره
عروقی ناکافی و به دنبال آن کاهش متابولیسم بافتها نسبت
داده شده است[.]06
 Adeyemoو همکاران[ ]18مطالعهای تجربی ترتیب دادند
و در آن تأثیر دکورتیکه را روی پیوند استخوان قرار گرفته روی
مندیبل  10مدل گوسفند آزمایشگاهی بررسی کردند .استخوان
ایلیاک برداشته شد و از سمت اسفنجی روی استخوان مندیبول
محکم قرار گرفته و با پیچ ثابت شد .در تعدادی از موارد
استخوان کورتیکال مندیبول قبل از قرارگیری پیوند ،از  8تا 11
مکان سوراخ شد .نتایج نشان داد که دکورتیکه ناحیه گیرنده
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مزیتی از نظر سرعت ترمیم یا یکپارچگی پیوند به بستر در
مقایسه با بسترهایی که عمل سوراخ کردن روی آن صورت
نگرفته بود ،ندارد .در مطالعه  Alberiusو همکاران[ ]17نیز
نتایج مشابهی حاصل شد.
بنابراین ،اینکه آیا دکورتیکه کردن برای دستیابی به
بازسازی استخوانی خارج اسکلتی ضروری است یا آیا میتواند
نتایج را بهبود بخشد بهطور قطع تعیین نشده است .مطالعه
مقدماتی حاضر به ارزیابی موفقیت بازسازی استخوان با و بدون
عمل دکورتیکیشن استخوان پرداخت .همچنین با توجه به
اینکه بررسی رگسازی مطلوب ،ساخت بافت استخوانی جدید،
میزان ماده پیوندی باقیمانده و موارد دیگر در شناخت ماهیت
واقعی توده بازسازی شده حائز اهمیت است بیوپسیهایی از
محل بازسازی شده تهیه و مورد بررسی میکروسکوپی قرار
گرفت.
مواد و روشها
در یک مطالعهی نیمه تجربی (مقدماتی)  8ناحیه بیدندانی فک
پایین از بین بیماران در محدوده سنی  31تا  51سال مراجعه
کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی بابل که
ارتفاع استخوان کافی ،ولی ضخامت (عرض باکولینگوالی)
ناکافی داشتند -عرض کمتر از  5میلیمتر با حداقل عرض 0
میلیمتر (با اندازهگیری بالینی ضخامت ریج استخوانی از روی
نسج نرم توسط Blue & Green, ( 3D Bone caliper
 )Toronto, Canadaبعد از تزریق بیحسی -در این شرایط
منظور از عرض ریج ،عرض استخوان بوده و کالیپر ضخامت
بدون مخاط را اندازه میگیرد .جهت بازسازی قبل از جراحی
ایمپلنت انتخاب شدند .معیارهای خروج شامل وجود شرایط
تأثیرگذار بر ترمیم از قبیل دیابت کنترل نشده ،بیماریهای خود
ایمنی و سیستمیک و یا موضعی استخوان ،سابقه الکلیسم،
اعتیاد ،سیگار (در حال حاضر) ،حاملگی ،افراد مصرف کنندهی
داروهای سرکوبگر ایمنی یا ضد انعقاد ،افراد با همکاری
ضعیف و دارای بیماری فعال پریودنتال درمان نشده و افرادی
که قادر به حفظ بهداشت دهان نیستند و یا تمایل به حفظ
بهداشت دهان نداشتند بود.
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الزم به ذکر است از بیماران رضایت نامه کتبی اخذ گردید و
مجوز کمیته اخالق به شماره  3070از دانشگاه علوم پزشکی
بابل کسب شد.
روش آگمنتاسیون بیماران بدون انجام دکورتیکه بود.
بهدلیل مشکالت مالی و محدودیت تعداد مریض مطالعهی
حاضر به صورت نیمه تجربی و مقدماتی انجام شد و فاقد گروه
کنترل مثبت (با دکورتیکاسیون) بود .با این حال در سه مورد به
شیوه استاندارد دکورتیکه انجام شد[.]11
همهی بیماران نیم ساعت قبل از جراحی آموکسیسیلین
 511میلیگرم ( )Dana, Tabriz, Iranدریافت کردند .یک
برش کرستال در ناحیه ریج بیدندانی داده شد و فلپ جهت
دسترسی به استخوان باکال ریج کنار زده شد (شکل.)1
ضخامت ریج توسط جراح با استفاده از 3D bone caliper
اندازهگیری شد .بهمنظور کاهش زمان و آسیب جراحی امکان
چند بار اندازهگیری توسط چند مشاهدهگر ممکن نبود .در 5
مورد از بیماران ،قبل از قرار دادن ماده پیوندی دیواره استخوانی
کورتیکال باکال دکورتیکه نشد و در  3مورد دیگر بستر
دکورتیکه گردید (با استفاده از فرز روند شماره  0با فواصل 4
میلیمتر) .آزادسازی پریوست ،جهت امکان بسته شدن بدون
کشش فلپ انجام گرفت .غشای قابل جذب bio-guide
( )Geistlich, Wolhusen, Swissبه ابعاد  31 × 01میلیمتر
جهت جلوگیری از رشد بافت نرم به درون ناحیهی بازسازی

د

شده در موضع قرار گرفت .ماده پیوندی مورد استفاده bio-oss

( )Geistlich, Wolhusen, Swissبا سایز گرانولها  051تا
 1111میکرون بود (شکل  .1الف-ج) .سپس ناحیهی بازسازی
شده با فلپ پوشانده و بدون کشش بهوسیله نخ بخیه ویکریل
( )SSP, Tehran, Iranتوسط بخیههای  Mattresو
 Interruptedبخیه شد .برای بیماران آنتیبیوتیک
آموکسیسیلین  511میلیگرم سه بار در روز تا  7روز ،همچنین
ضد درد استامینوفن کدئین ( )Shifa, Sari, Iranهر  6ساعت
به مدت  3روز و دهانشویه کلرهگزیدین  1/0درصد ( Behsa,
 )Tehran, Iranسه بار در روز به مدت  0هفته تجویز گردید.
 14روز بعد بخیهها باز شد.
هفت ماه بعد از عمل ،در نواحی از قبل اندازهگیری شده،
فلپ جهت جراحی ایمپلنت و ثبت اندازهگیری جدید
باکولینگوالی کنار زده شد .یک یا دو نمونه بیوپسی بهصورت
 Coreاستخوانی توسط فرز Dio, Collombey, ( Trephine
 3 )Switzerlandمیلیمتری با طول  10میلیمتر ،در 8
میلیمتری از کنار محلی که قرار بود ایمپلنت قرار گیرد
بهصورت افقی ،برداشته شد (منطقه قرار دادن  Bio-Ossاز لبه
کرست تا عمق بیش از  10میلیمتر بود ولی پخش شدن
گرانولها در جهت اپیکال باعث شده بود ارتفاع  8میلیمتری
مناسبترین محل بیوپسی باشد ).و سپس آمادهسازی حفرات
ایمپلنت انجام گردید (شکل  1ج و شکل .)0

ج

ب

الف

شکل  .0ناحیهی بیدندانی قبل از عمل(الف)؛ ریج آلوئول قبل از بازسازی(ب)؛ جایگذاری  bio-ossو  bio-guideبدون دکورتیکشن بستر(ج)؛
ریج آلوئول بعد از  7ماه از بازسازی(د)
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الف

ب

شکل ( .2الف) نمای جانبی از ریج آلوئول  7ماه بعد از جراحی اول .بازسازی مختصر لترالی در نواحی دور از کرست (محدوده با نقطه چین
مشخص شده است) قابل تشخیص است( .ب) بعد از برداشتن  Core-biopsyبا فرز  Trephineاز نواحی حاوی زنوگرفت و در نهایت
جایگذاری ایمپلنت

نمونهها در فرمالین جهت مطالعه بافتشناسی و
هیستومورفومتریک به آزمایشگاه ارسال شد .الزم به ذکر است،
هم در زمان جراحی اول و هم  7ماه بعد ،در زمان جراحی دوم
(ایمپلنتگذاری) ،بعد از کنار زدن فلپ موکوپریوستئال ،ضخامت
باکولینگوالی ریج ،به شکل بالینی ،در فواصل  0و  5میلیمتری
از کرست استخوان توسط Blue & Green, ( Bone Caliper
 )Toronto, Canadaاندازهگیری گردید .زمان  7ماه بر اساس
پروتکل ذکر شده در منبع معتبر جهت بازسازی نقایص فکی
انتخاب شد[.]07
بررسی بافت شناسی استخوان
پس از بررسی المهای رنگ آمیزی شده ،در زیر میکروسکوپ
نوری با بزرگنمایی  ×11پارامترهای .1 :میزان التهاب.0 ،
ضخامت ترابکولهای استخوانی .3 ،نحوهی تماس استخوان-
ماده پیوندی (وجود یا عدم وجود بافت همبندی بین قطعات
استخوانی) ،توسط یک پاتولوژیست اندازهگیری و ثبت شد .در
ضمن تعداد عروق خونی در  3میدان میکروسکوپی مورد
ارزیابی قرار گرفت و در صورتیکه کمتر از سه رگ خونی دیده
شد عدد صفر؛ بین  3تا  5رگ ،عدد  1و بیش از  5رگ خونی،
عدد  0منظور گردید[ .]11الزم به ذکر است میزان التهاب
دارای  5درجه میباشد :عدم وجود سلولهای التهابی؛ درجه
یک :وجود سلولهای التهابی اندک و پراکنده (خفیف)؛ درجه
دو :وجود سلولهای التهابی به تعداد  5الی  11عدد (کانونی)؛
درجه سه :وجود سلولهای التهابی به تعداد  11الی  51عدد
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(کانونی)؛ درجه چهار :وجود سلولهای التهابی به تعداد بیش از
 51عدد کانونی (التهاب شدید)[.]08
بررسی هیستومورفومتری استخوان
پس از عکسبرداری از نواحی انتخابی المها با دوربین دیجیتال
 DP-12سوار روی میکروسکوپ Olympus BX-41
( )Olympus, Tokyo, Japanبا بزرگنمایی  ×41و ثبت
تصاویر حاصل با فرمت عکس و انتقال به محیط نرمافزار SIS
 ،)Olympus, Tokyo, Japan( LS Starterاطالعات
هیستومورفومتریک ثبت شد .نواحی تشکیل شده از استخوان
انتخاب و درصد استخوان تشکیل شده نسبت به مساحت کل
تصویر محاسبه شد .در بررسی هیستومورفومتری ضخامت
ترابکولهای استخوانی تعیین گردید ،که دارای  3درجه
میباشد .درجه یک :بیشتر از  61میکرون (ضخیم)؛ درجه دو:
بین  01تا  61میکرون (متوسط) درجه سه :بین  1تا 01
میکرون (نازک) .از هر بیوپسی  7مقطع انتخاب شد و در نهایت
میانگین آن بهعنوان نتیجه قطعی ذکر شد.
از آنجا که تمام مطالعات گذشته که به مقایسه بازسازی
استخوان در دو حالت با دکورتیکه و بدون دکورتیکه پرداختهاند
از نوع حیوانی بوده و مطالعهی انسانی وجود نداشت[،04-06
 ]18کار حاضر بهصورت مطالعه مقدماتی و نیمه تجربی
( )Quasi experimentalبا تعدادی نمونه محدود روی بیمار
صورت گرفت .پس یافتهها ،بهصورت شاخصهای توصیفی
(میانگین ،نسبت و  )...بیان شد و تستهای آماری جهت
مقایسه شاخصهای دو گروه انجام نگرفت.
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یافتهها
یافتههای حین جراحی :در بیماران بدون دکورتیکه میانگین
عرض باکولینگوالی ریج در فاصله  0میلیمتری از کرست 1/31
 4/90 ±میلیمتر بود که بعد از بازسازی به 5/10 ± 1/01
میلیمتر رسید (میانگین افزایش عرض بالینی ریج ± 1/15
 1/01میلیمتر بود) .در فاصله  5میلیمتری از کرست ،عرض
باکولینگوالی ریج  7/15 ± 1/34میلیمتر بود که بعد از
بازسازی به  7/75 ± 1/07میلیمتر رسید (میانگین افزایش
عرض بالینی ریج  1/61 ± 1/13میلیمتر بود) .از آنجا که
اندازهگیریها حین جراحی و بعد از بلند کردن فلپ انجام

میشد فقط یکبار و بدون تکرار مقدور بود.
در بیماران با دکورتیکه ،میانگین عرض باکولینگوالی ریج
در فاصلهی  0میلیمتری از کرست  5/16 ± 1/57میلیمتر بود
که بعد از بازسازی به  5/51 ± 1/51میلیمتر رسید (میانگین
افزایش عرض بالینی ریج  1/33 ± 1/04میلیمتر بود) .در
فاصلهی  5میلیمتری از کرست عرض باکولینگوالی ریج 1/08
 7/16 ±میلیمتر بود که بعد از بازسازی به 9/66 ± 1/57
میلیمتر رسید (میانگین افزایش عرض بالینی ریج 0/5 ± 1/51
میلیمتر بود) (جدول.)1

جدول  .0مشخصات بالینی بیماران و مقادیر افزایش عرض باکولینگوالی ریج در فاصلهی  2و  2میلیمتری اپیکال کرست
نام بیمار

جنس

سن

ه -ت
س -ش
س -ش
ر -ح
ر -ح
م -ص
آ -ر
آ -ر

مرد
زن
زن
مرد
مرد
زن
زن
زن

31
31
31
44
44
41
33
33

موقعیت

انجام

بیدندانی

دکورتیکه

44
46
47
34
35
46
46
47

خیر
خیر
خیر
خیر
خیر
بلی
بلی
بلی

افزایش عرض بالینی ریج در

افزایش عرض بالینی ریج در

بررسی

فاصله  2میلیمتری اپیکال

فاصله  5میلیمتری اپیکال

هیستولوژی و

کرست (میلیمتر)
1/5
1/5
1
1
1
1/5
1
1/5

کرست (میلیمتر)
1/5
1
1
1
1/5
0/5
3
0

هیستومرفومتری
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
بلی
*خیر
بلی

*به دلیل خرد شدن توده بیوپسی امکان بررسی بافتشناسی و هیستومرفومتریک میسر نشد

یافتههای بافتشناسی و هیستومورفومتریک
طی جراحی مرحله دوم در نهایت تعداد  7نمونه استخوانی به
صورت  Core Biopsyبهدست آمد و اندازهگیریهای
بافتشناسی و هیستومورفومتریک بیش از یکبار انجام شد (از
هر بیوپسی  7مقطع انتخاب شد و در نهایت میانگین آن به
عنوان نتیجه قطعی ذکر شد).
هیچ واکنش جسم خارجی یا وجود سلولهای ژانت چند
هستهای در محل اتصال استخوان تازه تشکیل شده و یا در
اطراف مواد پیوندی باقیمانده مشاهده نشد (شکل  .)3بر اساس
نتایج جدول  ،0در همهی نمونههای مورد بررسی التهاب
متوسط و پراکنده مشاهده شد (شکل  .)3در هر  7نمونه
بررسی شده ،استخوان تازه تشکیل شده کامالً زنده و دارای
الکوناهای بزرگ حاوی استئوسیت بود .در همهی موارد تماس
مستقیم مواد پیوندی و استخوان تازه تشکیل شده نمای غالب
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بود (شکل  .)3همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود ،در 75
درصد از موارد در گروه بیماران بدون دکورتیکه بهطور متوسط،
کمتر از  3رگ خونی در بررسی سه میدان میکروسکوپی با
بزرگنمایی  ×11دیده شد .در جدول  4میانگین درصد استخوان
تشکیل شده ارایه شده است .میانگین ضخامت ترابکولهای
استخوانی در گروه بدون دکورتیکیشن 83/08 ± 35/19
میکرون (درجه یک) بود (در گروه دکورتیکیشن ± 11/40
 .)74/16در  111درصد از موارد ضخامت ترابکولهای
استخوانی باالی  01میکرون بوده است .حداقل ضخامت
ترابکولی ثبت شده  51/1میکرون و حداکثر آن  133/4میکرون
بود .در شش نمونه ( 85درصد نمونهها) ضخامت ترابکولی
درجه یک (ضخیم بیش از  61میکرون) بود .فقط در یک نمونه
( 15درصد نمونهها) ضخامت ترابکولی درجه دو (متوسط بین
 01تا  61میکرون) بود .در هیچ کدام از نمونههای  0گروه
ترابکولهای استخوانی نازک (درجه سه) مشاهده نشد.
مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان ،دوره  ،01شماره  ،2مرداد 0232
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a

شکل  .2نمای بافتشناسی استخوان تازه تشکیل شده  7ماه بعد از بازسازی بدون ( )aو با ( )bدکورتیکیشن .در اکثر مناطق زنوگرفت
باقیمانده توسط استخوان احاطه شدهاند (پیکان سیاه) .ستاره قرمز استخوان بستر را نشان میدهد( .بزرگنمایی  )c( )×01زنوگرفت
باقیمانده کامالً توسط استخوان احاطه شده است (پیکان سیاه)( .بزرگنمایی  )d( )×21التهاب در ناحیه مجاور زنوگرفت مشهود است.
(بزرگنمایی ( )×21رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین)
جدول  .2توزیع فراوانی درجات مختلف التهاب در ناحیه تماس زنوگرفت با استخوان
درجات التهاب

تعداد نمونهها (درصد)

درجه صفر (عدم وجود سلولهای التهابی)

(1)%1

درجه یک (وجود سلولهای التهابی اندک و پراکنده (خفیف))

(1)%1

درجه دو (وجود سلولهای التهابی به تعداد  5الی  11عدد (کانونی))

(1)%1

درجه سه (وجود سلولهای التهابی به تعداد  11الی  51عدد (کانونی))

(7)%111

درجه چهار (وجود سلولهای التهابی به تعداد بیش از  51عدد (التهاب شدید))

(1)%1

جدول  .2توزیع فراوانی تعداد عروق خونی در ناحیه تماس ماده پیوندی و استخوان
بیماران بدون دکورتیکه

بیماران با دکورتیکه

درجات عروق خونی
درجه صفر

کمتر از سه رگ

(3)%75

(1)%1

درجه یک

بین  3تا  5رگ

(1)%05

(3)%111

درجه دو

بیش از  5رگ

(1)%1

(1)%1

جدول  .2مقادیر درصد استخوان تشکیل شده و زنوگرفت باقیمانده در نمونههای بررسی شده
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بیماران بدون دکورتیکه

بیماران با دکورتیکه

درصد استخوان تشکیل شده

% 43/56 ± 19/83

% 45/11 ± 19/84

درصد زنوگرفت باقیمانده

% 18/61 ± 11/16

% 01/18 ± 16/49
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بحث
در مطالعهی حاضر بازسازی نقایص فک با روش  GBRانجام
گردید .نظریه دکورتیکه کردن استخوان میزبان قبل از پروسه
 GBRبحث انگیز است به این خاطر که هیچ گونه آزمایش
بالینی بر روی انسان برای حمایت از مؤثر بودن آن انجام نشده
و در نقطه مقابل اطالعات به دست آمده از مطالعات حیوانی
بعضاً حتی بیفایده بودن آن را نشان میدهد[.]17 ،18 ،06
افزایش عرض چندانی از روند  GBRدر گروه بدون
دکورتیکه حاصل نشد .تنها افزایش عرض مختصری (1/61
میلیمتر) در عمق بیشتر وجود داشت .مقایسه افزایش عرض
بالینی ریج در فاصله  0میلیمتری و فاصله  5میلیمتری در
بیماران با دکورتیکه نشان دهندهی افزایش عرض قابل قبول
در عمق  5میلیمتری است .در مطالعات پیشین که بهطور
معمول قبل از جایگذاری مواد پیوندی روی ریج دکورتیکه
انجام میشد تقریباً همین مقدار افزایش عرض ریج گزارش
شده است[ Sudarsan .]09 ،31و همکاران[ ]09استفاده از
 GBRبا استفاده از ® Bio-ossو  Allodermرا در بازسازی
نقایص کالس ( Sibert Ιنقایص کالس  Ιنقایصی هستند که
تحلیل در بعد افقی ریج اتفاق افتاده است) با افزایش 1/55
میلیمتر عرض ریج در فاصله  4میلیمتری کرست بعد از  6ماه
گزارش کردند .ایشان قبل از جایگذاری مواد پیوندی روی ریج
دکورتیکه انجام داده بودند[.]09
در همهی شاخصهای بافتشناسی و هیستومورفومتریک
مذکور (میانگین درصد استخوان تشکیل شده ،میانگین
ضخامت ترابکولهای استخوانی ،میانگین درصد زنوگرفت
باقیمانده) تفاوت بین دو گروه بهدست نیامد .این نتایج با نتایج
مطالعات  Nortonو همکاران[ ]31و  Rokneو همکاران[]31
مطابقت دارند.
یافتههای بالینی مطالعهی حاضر نشان میدهد بازسازی
افقی ریج در فک پایین با ® Bio-ossو ® Bio-guideبدون
دکورتیکه کردن بستر موفق نیست چرا که حداقل ابعاد الزم
برای جایگذاری ایمپلنت استاندارد بهدست نیامد ،هر چند
یافتههای میکروسکوپیک ،استخوان تازه تشکیل شده را از نظر
بافتشناسی و هیستومورفومتریک مطلوب نشان میدهد
بهطوریکه استخوان تازه تشکیل شده کامالً زنده و دارای
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الکوناهای بزرگ حاوی استئوسیت میباشد .و در همهی موارد
مساحت استخوان تازه تشکیل و ضخامت ترابکولهای
استخوانی قابل قبول میباشد ولی مقدار بالینی استخوان تازه
تشکیل شده کم است .باید توجه کرد افزایش مقدار استخوان
ریج از نظر بالینی معموالً از نظر زمانی عقبتر از وقایع
بافتشناسی استخوان سازی میباشد .همچنین حرکت ذرات
زنوگرفت طی مراحل مقدماتی دوره ترمیم و جدا شدن ماده
مورد نظر از استخوان و بهصورت چسبیده به بافت نرم هنگام
جراحی مرحله دوم روی نتایج این نوع بازسازی تأثیرگذارند.
مسأله مهم دیگر حین بررسی مطالعات توجه به طول دوره
زمانی است که ترمیم مورد بررسی قرار گرفته است .ممکن
است دکورتیکشن دارای مزیتهای زود هنگام از نظر بازسازی
استخوانی باشد .با این حال به مرور زمان این مزیتها قابل
تشخیص نیست .از این جنبه ،مطالعات بافتشناسی که نمونهها
را در نزدیکترین زمان بررسی میکنند ممکن است اطالعات
بیشتری فراهم کنند .اگر پس از گذشت  3تا  6ماه نتایج
مشابه بود نشان دهنده این است که دکورتیکه کردن ضروری
نیست[.]04 ،30
در همه نمونههای مورد بررسی التهاب متوسط و پراکنده
مشاهده شد .در عین حال هیچ واکنش جسم خارجی یا
سلولهای ژانت چند هستهای در محل اتصال استخوان تازه
تشکیل شده و یا در اطراف زنوگرفت باقیمانده مشاهده نگردید.
اکثر مطالعات عنوان میکنند التهابی مجاور ذرات این زنوگرافت
دیده نمیشود با این حال در مطالعاتی عکس این شواهد وجود
دارد[ .]33-35این تفاوتها میتواند ناشی از اختالف در طرح
مطالعات ،تکنیکهای نمونهگیری ،دقت عمل کننده و
شاخصهای بافت شناسی باشد.
نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد تأثیر دکورتیکیشن
روی بازسازی افقی ریج فک پایین با ® Bio-ossو ®Bio-
 guideمیتواند مهم باشد .مطالعه  Chaو همکاران[ ]05و Oh
همکاران[ ]06در نمونههای سگ نشان داد سوراخ کردن بستر
و خود پیوند 8 Onlayهفته پس از جراحی بازسازی فک باال
باعث افزایش رگسازی و اتصال بهتر پیوند به بستر میشود.
همچنین تحلیل رادیوگرافی شرایط باال نشان داد سوراخ کردن
عمدی کورتیکالی در بستر بافت پذیرنده و پیوند استخوانی،
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 مطالعاتی با گروه کنترل با حجم.نتیجهگیری قوی مقدور نبود
 همچنین.نمونه بزرگتر و در هر دو فک پیشنهاد میشود
مطالعات بافتشناسی که نمونهها را در نزدیکترین زمان
.بررسی میکنند ممکن است اطالعات بیشتری فراهم کنند
نتیجهگیری
با توجه به محدودیتهای مطالعهی مقدماتی حاضر انجام
 در فکGBR دکورتیکاسیون قبل از بازسازی افقی به روش
.پایین نتایج بهتری فراهم میکند
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 در این.ممکن است میزان حفظ پیوند را تحت تأثیر قرار دهد
مطالعه بلوک پیوندی غیر سوراخدار که به بستر غیر سوراخدار
شده تثبیت شده بود در هفته هشتم ترمیم اتصالی به همدیگر
.نداشتند
با این حال اطالعات موجود برای تصمیمگیری مبتنی بر
 با توجه به این که دکورتیکشن ممکن.شواهد کافی نیست
است مزیتهایی داشته باشد بدون اینکه اثر منفی جدی داشته
باشد تصمیمگیری برای استفاده از دکورتیکشن بنا به صالح
.دید درمانگر است
بهعلت تعداد کم نمونه امکان انجام تحلیل آماری و
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Evaluation of the effect of bone decortication on alveolar bone
augmentation: A pilot study

Nilofar Jenabian, Maryam Seyed Majidi, Ali Bijhani, Farhad Dabbagh-Sattari*
Abstract
Introduction: Of all the different techniques used to reconstruct local bone defects guided bone
regeneration (GBR) has proved the best choice. Angiogenesis and blood products are important for
GBR and are usually derived from blood vessels in the bone. Animal studies have not shown
consistent effects of decortication on improving the results of GBR. The aim of this preliminary
study was to assess the success rate of bone augmentation with and without bone decortication.
Materials and Methods: In this quasi-experimental preliminary study, 8 edentulous areas of the
mandible were selected in 30-50-year-old patients, with adequate height but inadequate
buccolingual width, for augmentation before implant surgery. In the first surgery buccolingual
width of the ridge was measured at a height of 2-5 mm from the crest. Augmentation with GBR was
performed without decortication of the buccal cortical bone, except in three cases. Seven months
later, measurements of the buccolingual width were repeated and biopsies were taken, followed by
evaluation of histopathological and histomorphometrical parameters. Descriptive variables were
studied and reported.
Results: In areas without decortication, at 2- and 5-mm distances from the crest the mean
buccolingual width increases were 0.2 ± 0.05 and 0.6 ± 0.03 mm, respectively. The mean increases
in width for decortication areas were 0.33 ± 0.24 and 2.5 ± 0.50 mm, respectively. In all the cases,
contact of the newly formed bone with the xenograft was the dominant view.
Conclusion: Under the limitations of the present study, decortication before lateral augmentation
of mandibular ridges by using GBR yielded better results in terms of bone reconstruction.
Key words: Alveolar bone grafting, Bone regeneration, Decortication
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