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مقایسه تاثیر بارگذاری فوری اوردنچر فک پایین متکی بر یک ایمپلنت میانی با دو ایمپلنت طرفی بر
میزان موفقیت درمان
دکتر محمدرضا کریمی 1دکتر پارسا آتش رزم 2دکتر زهرا راستگو 3#دکتر لیال زمانی علویجه

4

 -1استادیار بخش پریودنتیكس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران
 -2دانشیار بخش پروتزهای دندانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران
 -3استادیار بخش پریودنتیكس ،دانشكده دندانپزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی اهواز
 -4دستیار تخصصی گروه پروتزهای دندانی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دندانپزشكی تهران

خالصه:
سابقه و هدف :با توجه به اهميت موفقيت و هزینه و زمان طوالني استفاده بيشتر از تعداد ایمپلنت ،این تحقيق با هدف مقایسه ميزان
شاخصهای پریودنتال ،تحليل استخوان و بقای ایمپلنت ،در بارگذاری فوری اوردنچر فک پایين متكي بر یک ایمپلنت مياني با دو
ایمپلنت طرفي در سال  1931انجام شد.
مواد و روشها :تحقيق با طراحي کارآزمایي باليني تصادفي روی  11بيمار بيدندان دارای دنچر کامل که از گي ر دس ت دن دان ف ک
پایين خود ناراضي بودند ،انجام شد .بيماران به طور تصادفي ب ه  1گ روه تقس يم ش دند .در تم ام بيم اران  9ع دد ایمپلن ت (9/3×11
ميليمتر) یكي در ناحيه سمفيز مندیبل و دو عدد دیگر نيز در ناحيه طرفي به فاصله  11-11ميليمتر از ميدالین قرار داده شد.
در گروه مورد ،تنها ایمپلنت مياني تحت بارگذاری فوری قرار گرفت و ایمپلنتهای طرفي بدون بارگذاری رها شدند .اما در گروه شاهد
ایمپلنتهای طرفي تحت بارگذاری فوری قرار گرفتند و ایمپلنت های مياني بدون بارگذاری رها شدند .پس از گذشت  1ماه اثر درمان
روی عواملي چون گيردنچر ,ثبات ایمپلنت ،تحليل استخواني کرستال ،عمق پروبينگ ( ،)PPDخونریزی حين پروبينگ ( )BOPو
بقای ایمپلنتها در داخل هر گروه با آزمون آماری  Pair t.testو بين دو گروه با آزمون  Mann whitney،T.testو  fisherمورد
قضاوت آماری قرارگرفتند.
یافتهها :تحقيق روی  11بيمار و  91نمونه انجام گرفت پ س از  1م اه پيگي ری مي زان گيردنچ ر ،ثب ات ایمپلن ت ،تحلي ل اس تخوان
کرستال BOP ،PPD ،و بقای ایمپلنتها در دو گروه تفاوت معنيداری نداشت)P>1/1( .
.نتیجه گیری :به نظر ميرسد بارگذاری فوری اوردنچر مندیبل متكي بر یک ایمپلنت مياني ميتواند به عنوان یک جایگزین برای
اوردنچر متكي بر دو ایمپلنت طرفي در بيماران با وضعيت اجتماعي اقتصادی پایين بكار رود.
کلید واژه ها :ایمپلنت دنداني،دنچر ،فک پائين ،بارگذاری ایمپلنتهای دنداني ،فوری
وصول مقاله31/1/11 :

اصالح نهایي31/9/17 :

پذیرش مقاله31/1/13 :

مقدمه:

شواهد مبتني بر موقعيتهای بيولوژیک و رضایت بيم ار از ای ن

با توجه به مشكالت اقتصادی و اجتماعي و طوالني شدن زم ان

نوع درمان موجب گشته است ک ه برخ ي محقق ين اس تفاده از

ب رای اس تفاده بيش تر از ایمپلن ت )1-9(،در س اله ای گذش ته

اوردنچر متكي بر ایمپلنت فک پایين را به عنوان اولين انتخ ا

استفاده از اوردنچرهای متكي به دو یا تعداد بيش تری ایمپلن ت

درماني در هر بيمار بيدندان توصيه کنند )7(.گر چه این عقي ده

به عنوان یک گزینه درم اني جه ت بهب ود رض ایت و عملك رد

در بين سایر محققين مورد اختالف نظر ميباشد )3،3(.متاس فانه

بيماران مورد تایيد قرار گرفته است( )1،1ک ه ای ن روش درم اني

دندانپزش ک ب رای

ابت دا در س ال  1331توس

 Branemarkارائ ه گردی د.

() 1

در بسياری از موارد که ای ن درم ان توس

بيمار مناسب تشخيص داده ميشود بيمار به علت هزین ه ب اال و

 #نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر زهرا راستگو .آدرس  :اهواز ،دانشگاه علوم پزشكي اهواز  ،دانشكده دندانپزشكي ،بخش پریودنتيكس تلفن13119731111 :
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یا محدودیتهای آناتوميک قادر ب ه پ ذیرش آن نم يباش د .ب ا

مواد و روش ها:

توجه به فراوان ي مش كالت اقتص ادی بيم اران ب ه خص ود در

تحقيق با طراحي کارآزمایي باليني از نوع  Cross-Overانجام

کشورهای در حال توسعه و ب ا در نظ ر گ رفتن مزای ای ف راوان

گرفت .شرای ورود بيماران به مطالعه ش امل م وارد زی ر ب ود:

اوردنچرهای فک پایين متكي بر یک ایمپلن ت اس تفاده از ای ن

بيماران واجد شرای ق ادر ب ه همك اری و در دس ترس ب ودن،

گزینه درماني جهت کاهش هزین ه بيم اران در مطالع ات اخي ر

استفاده از دنچر م ورد تایي د در م دت  9 -1م اه ،وج ود ری ج

توصيه گردیده است.

()11-11

استخوان حداقل به ارتفاع 11ميل يمت ر ،و ع ر

 1ميل يمت ر

از طرفي با مروری بر مقاالت گذشته مشخص ميشود که تعداد

(با یا بدون  flatteningاستخوان) CBCTو کيفيت استخوان

مح دودی مطالع ه  Randomized clinical trialروی

D1یا  ، D2که ب ا  CBCTتائي د ش ده اس ت و ع دم س ابقه

اوردنچره ای متك ي ب ر ی ک ایمپلن ت در من دیبل در مقاب ل

رادیاسيون سر و گردن و فقدان بيماریهای سيستميک از قبي ل

دنچرهای کامل ماگزیالری صورت گرفته است که ب دون وج ود

دیابت تيپ  ، Iحمله ميوکاردیال در  1ماه ه اخي ر ،بيماریه ای

ش واهد کلينيك ي اس تفاده روت ين از ای ن روش توص يه

خونریزی دهنده و عدم نياز به جراحي پيش پروتزی .افراد مورد

نميگردد( )11،19و در بسياری از مطالعات انج ام ش ده اف زایش

نظر موافقت خود را برای همكاری به صورت کتبي اعالم کردن د

رضایت بيمار پس از استفاده از اوردنچر متكي بر یک ایمپلنت با

و موض وع م ورد تحقي ق درکميت ه اخ ال در پزش كي واح د

دو ایمپلنت تفاوت واضحي با هم نداشتند( )11،11در حاليكه ی ک

دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي م ورد تائي د ق رار گرف ت .ب ا

کاهش در مي زان رض ایت بيم اران بوس يله  Timmermanو

توجه به حجم نمونه در تحقيقات قبلي و ب ا توج ه ب ه امكان ات

همك اران در اوردنچ ر متك ي ب ر ی ک ایمپلن ت گ زارش ش ده

موجود  11بيمار مورد بررسي ق رار گرفتن د ( )11قب ل از ش روع

است )11(.از سوی دیگ ر طب ق برخ ي از مطالع ات انج ام ش ده

درمان فرم اطالعاتي شماره  1توس

 osseointegrationمناس ب ب ه دنب ال بارگ ذاری ت اخيری

تكميل گردید .سپس بيماران بر حسب مراجعه به طور تصادفي

بيم ار و آزم ایش کنن ده

بدست آمده بود )11،17( .ام ا ب ر خ الف ای ن یافت هه ا مطالع ات

به  1گروه ( Aاوردنچ ر ف ک پ ایين متك ي ب ر ی ک ایمپلن ت

کلينيكي که اخيرا صورت پذیرفتهاند شاهد موفقيت ایمپلنته ا

مياني با بارگذاری فوری) و ( Bاوردنچر فک پایين متكي بر دو

با پروتكل بارگذاری فوری نيز ب ودهان د ک ه ای ن روش درم اني

ایمپلنت طرفي با بارگذاری فوری) تقسيم شدند .بع د از تزری ق

موجب ميشود که بيمار و دندانپزشک هر دو رض ایت بيش تری

بيحسي موضعي بصورت بالک دو طرفه الوئول تحتاني و عصب

از درمان سریعتر و بهتر هم راه ب ا موفقي ت بس يار ب اال داش ته

منتال برش در ناحيه ميد کرستال ناحيهی بيدنداني از ناحيهی

باشند( )13-11بنابراین با توجه به ای ن تناقض ات در م ورد تع داد

پره مولر یک سمت تا پره مولر سمت مقابل مندیبل داده ش د.

بارگ ذاری و ع دم

فلپ موکوپریوستال از س مت باک ال و لينگ وال کن ار زده ش د.

پایههای ایمپلنت و نيز پروتكله ای مختل

گزارش تجربهای از ای ن مطالع ات در ای ران و ب ه وی ژه تع داد

بافتهای نرم اضافه دبریدمان شد و فلپ س مت لينگ وال توس

محدود این مقاالت هنوز پژوهشهای بيش تری جه ت تص ميم

بخيه نگهدارنده کنار زده شد.

گيری کلينيكي در این خصود مورد نياز است .این تحقي ق ب ا

استخوان در دسترس از نظر پهنای استخواني ارزیابي ش د و در

هدف مقایسه تاثير بارگذاری فوری اوردنچر فک پایين متكي ب ر

کافي برای ق رار دادن ایمپلن ته ا ،ناحي ه

صورت فقدان عر

یک ایمپلنت مياني نسبت ب ه اوردنچ ر متك ي ب ر دو ایمپلن ت

توس

طرفي بر ميزان موفقيت درمان در واحد دانش كده دندانپزش كي

استئوپالستي شد تا به عر

دانشگاه آزاد اسالمي در سال  1931-1931انجام گردید.

با توجه به دنچر فک باال ،توس مداد کپي ناحيه مي دالین روی

ف رز رون د درش ت کاربای د تح ت شستش وی ف راوان
ایدهآل مورد نظر رسيدیم .س پس

استخوان مندیبل عالمت زده شد و نواحي ایمپلن ت ه ا طرف ي
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مقایسه تاثير بارگذاری فوری اوردنچر فک پایين متكي بر یک ایمپلنت مياني با دو ایمپلنت طرفي بر ميزان موفقيت درمان
()11-19

نيز توس گيج به فاصله 11-11ميليمتر از مي دالین مش خص

هفته آینده از رژیم غذایي نرم استفاده کنند.

شد .سپس نواحي استئوتومي ایمپلن ت طب ق دس تور کارخان ه

بعد از اتمام جراحي از تمام بيماران رادیوگرافي پانوراميک بطور

سازنده تهي ه ش د .ب رای هم ه بيم اران  9ایمپلن ت (ب ه ابع اد

موازی در یک مرکز توس یک فرد تهي ه گردی د و ب ه عن وان

9/3×11ميل يمت ر ) ، (Implantium .Dentiumس اخت

 levelاس تخوان در  baselineدر پرون ده آنه ا ثب ت ش د.

کشور کره جنوبي یكي در ناحيه ميدالین و دو ع دد در ناحي ه

بيماران  7-11روز بعد برای کشيدن بخيهه ا مراجع ه کردن د و

کانين ها (به ناحيه  11 -11ميل يمت ر از مي دالین) ج ایگزین

معاینه وضعيت کلي دهان نيز انجام گرفت.

شد .به این صورت که دریل ها به ترتيب و با شستشوی ف راوان

بيماران  1ماه پس از جایگ ذاری ایمپلن ته ا فراخوان ده ش دند

حفرات استئوتومي را برای قرار دادن ایمپلنتها بصورت م وازی

وابتدا فرم اطالع اتي ش ماره  1توس

آنه ا و آزم ایش کنن ده

آماده کردند .در ضمن با توجه به وض عيت دانس يته اس تخواني

تكميل گردید و ضمنا تاثير مداخله روی شاخصهای گير دنچر،

بيماران از دری ل  counter sinkب رای گش اد ک ردن قس مت

ثبات ایمپلن ت ،تحلي ل اس تخوان کرس تال ،عم ق پروبين گ و

کرونالي حفرات استفاده شد .سپس ایمپلنتها توس هندپيس

خ ونریزی ح ين پروبين گ و مي زان بق ای ایمپلن ت بررس ي
()11

با تورک  91-11نيوتن بر سانتيمتر در ناحي ه ق رار داده ش د و

شدند.

بقيه مراحل  insertionهم توس رچت دستي انجام گرف ت و

شاخص گير دنچر بيماران قبل از درمان و  1ماه بعد از جراح ي

سعي شد ک ه ب ه  primary stabilityمناس بي دس ت پي دا

از طریق پر کردن نم ودار  Visual Analog Scaleتوس
()11

کن يم .قطع ات اب اتمنتي  locatorب ه ارتف اعه ای  1 ،9ی ا 1

بيماران سنجيده شد.

ميليمتر با توجه به ارتفاع و ضخامت بافت نرم روی فيكس چرها

شاخص ثبات ایمپلنتها ،توس

بسته ش د و ناحي ه شستش و داده ش د و تمي ز گردی د .س پس

ایمپلنت ،در روز جراحي و  1ماه بعد از جراحي بررسي شد.

بيم اران بص ورت  uprightق رار گرفتن د و توس

دس تگاه پریوتس ت ب رای ه ر
()17

دس تگاه

شاخص تحليل استخوان کرستال توس رادیوگرافي پانورامي ک

پریوتست که بطور عمود و به فاصله  1ميليمتری ایمپلن ت ه ا

دیجيتال سنجيده شد .با توجه ب ه تحلي ل ش دید اس تخوان در

نگه داشته ش ده ب ود stability ،ایمپلن ته ا ثب ت ش د و در

بيماران مورد مطالعه و سختي انجام رادی وگرافي  PAب ه روش

نهایت نيز ناحيه جراحي توس نخ بخيه  silk 5.0بس ته ش د.

موازی ،رادیوگرافي پانوراميک مورد استفاده قرار گرفت )11( .ب ه

در گروه ، Aایمپلنتهای مياني بصورت فوری تح ت بارگ ذاری

این صورت که در روز جراحي رادیوگرافي  baselineتهيه ش د

قرار گرفتند و دنچر بيماران در ناحيه دو ایمپلنت طرفي ریلي

و در  1ماه بعد از جراحي نيز رادیوگرافي توس همان ف رد اول

شدند تا هيچ نيروی ي ب ه آنه ا وارد نش ود ،ام ا در گ روه1 ، B

و از یک زاویه مشخص و استاندارد شده تابانده شد .با توج ه ب ه

ایمپلنت طرفي تح ت بارگ ذاری ف وری ق رار گرفتن د و ناحي ه

اینكه در رادیوگرافي پانوراميک بزرگنمایي طولي دیده ميش ود،

ایمپلنت مياني در دنچر بيماران ریلي شد .ب ه ای ن ترتي ب در

برای حذف این بزرگنمایي و بدست آوردن طول واقع ي تحلي ل

نيم ي از بيم اران ایمپلن ت مي اني در نيم ي دیگ ر از بيم اران

اس تخوان درس مت مزی ال ودیس تال ایمپلن ت ه ا از ض ریب

ایمپلنتهای طرفي تحت بارگذاری ف وری ق رار گرفتن د .ب رای
تمام بيماران آنتي بيوتيک آموکس ي س يلين  111ميل يگ رم،
(هر  3ساعت) و کپسول ژلوفن  111ميليگرم(هر  1ساعت) ب ه
مدت  1هفته و نيز دهانشویه کلر هگزیدین 1/11درص د (روزی
 1بار) تجویز شد .همچنين از بيماران خواسته شد که ط ي 11
ساعت آینده دنچر را از ده ان خ ود خ ارک نكنن د و ط ي 1-1
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بزرگنمایي استفاده ک ردیم.

=

شاخص عمق پروبينگ ب ا اس تفاده از پ رو م درک پالس تيكي
مخص ود ایمپلن ت  (Hu.friedy-USA) Williamsو
کاليبره به صورت فاصله م ارژین لث ه ت ا عم ق س الكوس در 1
نقطه اطراف ایمپلنت (ميدباکال ،ميدلينگوال ،مزیال و دیستال)

دکتر محمدرضا کریمي و همكاران

ثبت و اندازه گيری شد.
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()11

ميزان تغييرات ایمپلنت در گروه شاهد به لحاظ آماری معني

شاخص کيفي(خونریزی حين پروبينگ ) (BOPنيز 91 ،ثاني ه

دار بود (P>1/11( .در گروه مورد این اختالفات معني دار نبود

پ رو م درک پالس تيكي

( (P>1/1و در ابتدای مطالعه ميزان ثبات ایمپلنت در گروه

پ س از  gentle probingتوس

مخصود ،اطراف ایمپلنتها بررسي شد و در آخر نيز شاخص

مورد بيشتر از شاهد بود (P>1/11( .پس از  1ماه ميزان ثبات

بقا ایمپلنتها با مشاهده و معاینه کلينيكي مورد بررس ي ق رار

درگروه مورد کماکان بيشتر از شاهد بود (P>1/11( .اما ميزان

گرفت.

()19

تغييرات آنها به لحاظ آماری معنيدار نبود(P>1/1( .

در انتهای  1ماه بر اساس آناليز نتایج بدست آمده دو گروه ذی ل

تحليل استخوان بالفاصله بعد از جراحي در  1گروه وجود

با هم مقایسه شدند و نتایج درمان در داخل هر گروه ب ا آزم ون

نداشت و پس از  1ماه در گروه شاهد  -1/11 ±1/11و در گروه

ه ای آم اری  pair t.testو ب ين  1گ روه ب ا آزم ون

مورد  -1/11 ±1/11بود و آزمون نشان داد که این اختالف به

)Mann- U- Whitney (Fisher,T Testم ورد قض اوت

لحاظ آماری معني دار نبود (.)P> 1/11

آماری قرار گرفتند.

جدول  -2میزان تحلیل استخوان برحسب گروههای مورد مطالعه

یافتهها:

تحلیل

تحقيق روی تعداد  11بيمار و  91نمونه ایمپلنت شامل 11
نمونه در گروه شاهد ( 1ایمپلنت) و  11نمونه در گروه مورد
(ایمپلنت) با بارگذاری فوری اوردنچر فک پایين انجام گرفت و

استخوان
گروه

نيست( .)P>1/1افراد دو گروه از نظر وضعيت اجتماعي،
اقتصادی(مراجعين به یک مرکز) و نيز همزماني نيز مشابه
بودند .ميزان گير دنچر قبل از جراحي درگروه شاهد 1111/7

پس از

تغییرات

پس از شش ماه

نتیجه

جراحی
شاهد
مورد

نشان داد که افراد دو گروه به لحاظ سن ،جنس ،مصرف سيگار
مشابه بوده و اختالف آنها به لحاظ آماری معنيدار

بالفاصله

نتيجه آزمون

1

-1/11±1/11

-1/11±1/11

P = 1/1

1

-1/1±1/11

-1/1±1/11

P = 1/1

P=1

P = 1/9

P = 1/9

__

ميزان عمق پاکت ) (PDدرهر  1ناحيه باکال و لينگوال و
مزیال و دیستال پاکت در بين  1گروه مشابه بود و اختالفات
آنها به لحاظ آماری معنيدار نبود(P>1/7( .

در گروه مورد 9311/1درصد بود و پس از  1ماه ميزان گير در

ميزان خونریزی حين پروبينگ در پيگيری  1ماهه ،در گروه

دو گروه بطور محسوسي افزایش پيدا کرده و با هم مشابه بود.

شاهد  1مورد و در گروه تجربي  9مورد وجود داشت و آزمون

( )P>1/1ميزان تغييرات گير هم در داخل گروه شاهد و هم در

دقيق  fisherنشان داد که این اختالف از لحاظ آماری

داخل گروه مورد به لحاظ آماری معنيدار

معنيدار نيست ( .(P>1/7در گروه شاهد یک مورد از

بود)P>1/111(.

(جدول )1

ایمپلنتها عدم بقاء داشت و ميزان 31 survival Rate

جدول  -1میزان و تغییرات گیر دنچر برحسب گروههای
مورد مطالعه

گیر دنچر

پیش از

پس از شش

جراحی

ماه

درصد گزارش شد .در گروه مورد تمام ایمپلنتها ( 111درصد)
دارای بقاء بودند و آزمون دقيق  fisherنشان داد که تفاوت به

تغییرات

نتیجه
آزمون

گروه

لحاظ اماری معني دار نميباشد(P>1/3( .
بحث:

شاهد

1111/7

31/1±1/3

19/1±11/7

P=111

نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان دادکه ميزان موفقي ت

مورد

93±11/1

31±1/7

11±11/3

P =1/111

بارگذاری فوری ،اوردنچرهای مندیبل متك ي ب ر ی ک ایمپلن ت
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مياني در مقایسه با اوردنچر متكي بر دو ایمپلنت طرفي از نظ ر

سيستم اتچمنت آنها نيز  1/1abutment ball 1ميل يمت ر

مي زان گيردنچ ر ،ثب ات ایمپلن ت ،مي زان تحلي ل اس تخوان

بود ،اما با این تفاوت که در ای ن مطالع ه از پروتك ل بارگ ذاری

کرستال(کمي) و بروز تحليل استخوان (کيفي) ،عمق پروبين گ،

فوری استفاده شده بود .بعد از پيگيری 1س اله درص د موفقي ت

 ,BOPبقای ایمپلنتها در بين  1گروه مشابه بوده و اخ تالف

ایمپلنتها و پروتز 31درص د ب ود .ک ه ب ه نظ ر م يرس د ای ن

آنها به لحاظ آماری معن يدار نيس تNeart .و همك ارانش و
Marzolaو همكارانش اعالم کردند که تعداد دو ایمپلنت برای
اوردنچر مندیبل اولين و بهترین گزینه درماني ميباشد.

()11،11

اختالف در درص د موفقي ت ب ه عل ت تف اوت در پروتك له ای
مختل بارگذاری ميباشد.

()19

در مطالعه حاضر ب ا وارد ک ردن

بارگذاری فوری به ایمپلنتهای مي اني ب ه مي زان بق ای  111در

ام ا ب ا توج ه ب ه مس ئله هزین هی ب االی درمانه ای

صد رسيدیم که ای ن تف اوت احتم اال ب ه زم انه ای پيگي ری

ایمپلنت ،مخصوصاً در افراد مسن با وضعيت اجتماعي اقتص ادی

مختل نسبت داده ميشود.

نامناسب ،بعضي از محققان گزینهی درماني single Implant

در مطالع ه  Waltonو همك اران مش خص ش د ک ه تف اوت

 mandibular overdentureرا در مقابل دنچر کام ل ف ک

معنيداری در ميزان رضایت بيماران در اوردنچر مندیبل متك ي

باال تجویز کردند.

()11

بر یک ایمپلنت مياني با دو ایمپلن ت طرف ي وج ود ن دارد .ک ه

از مزایای استفاده از اورنچرهای مندیبل در مورد افراد بي دندان

نتایج این مطالعه با مطالعه ما همخواني دارد.

()11

 Maedaو همك ارانش بص ورت

کامل ميتوان به افزایش گير ،ثبات و بهب ود تغذی ه و فونتي ک

در تحقيق ي ک ه توس

اشاره کرد .از طرفي در افراد بي دندان مسن ب ا آتروف ي ش دید

آزمایشگاهي در ژاپن انج ام ش د ،ب ه ای ن نتيج ه رس يدند ک ه

مندیبل هنوز تعداد ایمپلنتهای مورد نياز برای اوردنچ ر بط ور

نيروهای طرفي مشابهي روی اباتمنتها در اوردنچرهای مندیبل

واضح مشخص نشده است.

()1،1

استفاده از یک ایمپلنت در ناحيه ميدالین مندیبل برای حمایت

متكي بر یک ایمپلنت مياني با دو ایمپلنت طرفي وارد ميش ود،
در نتيج ه اس تفاده از ه ر دو گزین ه درم اني را مناس ب اع الم
()19

اوردنچر اولين بار توس  Cordioliدر سال  1337مطرح ش د.

کردند.

در این مطالعه آیندهنگر 11 ،بيمار بي دندان کام ل ب ا متوس

از مزایای single lmplant Mandibular overdenture

س ني  71س ال ،تح ت جراح ي  1مرحل های جایگ ذاری

در ناحيه سمفيز افراد مسن که از لحاظ اجتماعي– اقتصادی در

 single Implantدر ناحيه سمفيز ق رار گرفتن د .قط ر تم ام

وضعيت مناسبي به سر نميبرن د م يت وان ب ه ک اهش آش كار

ایمپلنتها 9/71ميليمتر و ط ول آنه ا  11ی ا  19ميل يمت ر و

هزینهی درمان ،دسترسي آسان به ناحي ه م ورد نظ ر ،جراح ي

سيستم اتچمنت آنها  ball abutmentبه قط ر 1/1ميل يمت ر

ساده تر و با ترومای کمتر به بيمار ،کيفيت مناسب اس تخوان در

بود .تمام ایمپلنتها تحت بارگذاری تاخيری قرار گرفتند و بع د

ناحيه سمفيز ،کمتر بودن مشكالت پس از جراحي به عل ت دور

از یک دورة پيگيری  1ساله ،درصد بقاء و موفقيت ایمپلنته ا و

بودن ناحيه جراحي از محل سوراخ چانهای و در ض من ک اهش

پروتز 111درص د ب ود )17( .در مطالع ه حاض ر ني ز مي زان بق ا

زمان جراحي ،مراحل پروتزی و در نتيجه رضایت بيشتر بيماران
()11

ایمپلنتهای مياني در مدت پيگيری  1ماهه  111درصد بود که

اشاره کرد.

با نتایج این مطالعه همخواني داشت.

اگر گزینه درم اني  single implantب رای اوردنچ ر من دیبل

 Kronstromو همكارانش مطالعهای روی  17بيمار بيدندان
انج ام دادن د .آنه ا از روش overdenture single Implant

 mandibularاس تفاده کردن د ،در ای ن مطالع ه ني ز قط ر
ایمپلنتها  9/71ميل يمت ر و ط ول آنه ا  19-11ميل يمت ر و
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انتخا شود این نكته ضروری است که ب رای ک اهش حرک ات
چرخشي از سيستمهای اتچمنت بزرگتر و یا با طراحيهای ویژه
استفاده شود تا گير ,ثبات و ساپورت اوردنچر افزایش پيدا کن د.
()11

111

دکتر محمدرضا کریمي و همكاران

مطالعات کمي در زمينه بارگذاری فوری اوردنچرهای متك ي ب ر

بيماران  9عدد ایمپلنت در نواحي مورد نظر قرار داده شد .بعد

ایمپلنت وجود دارد .با این حال در بعضي از آنه ا مي زان بق ا را

از گذشت  1ماه محل بارگذاری در دو گروه جابجا شد.

صددرصد گزارش نمودند.

()13-11

هدف از طراحي  Cross overدر مطالعه حاضر ای ن ب ود ک ه

 Turkyilmazو همكاران انجام گرفت

توس این روش هر بيمار با خ ودش مقایس ه م يش د و ت اثير

مشخص شد که در اوردنچرهای متكي ب ر ایمپلن ت تف اوتي در

متغيرهای مداخلهگر مثل سن و ج نس و  ...ک اهش یاف ت و از

بين بارگذاری فوری و ت خخيری روی ش اخصه ای کلينيك ي و

طرف ي چ ون هن وز ط رح درم ان single implant

در مطالعهای که توس

رادیوگرافي در یک دوره پيگيری  1ساله مشاهده نميشود.

()11

mandibular ovedentureبه عنوان یک درمان اس تاندارد

طبق مطالعه  Liddelowبرای بارگذاری ایمپلنتها نياز است

مورد تایيد نبوده و در مرحله بررسيهای کلينيك ي اس ت ،اگ ر

که  lnsertion torqueایمپلنتها حداقل  91-11ني وتن ب ر

ایمپلنت مياني بنا به هر دليل ي ب ا شكس ت روب رو م يش د1 ،

سانتيمتر و یا حداقل  ISQ 60باشد .ک ه در مطالع ه م ا ني ز

ایمپلنت درگير ،فانكشن الزم را به بيم ار م يدادن د و ب ه ای ن

ایمپلنتها با تورک حداقل  91-11نيوتن بر س انتيمت ر وارد

ترتيب این مطالعه از لحاظ اخالقي و قانوني وجاهت الزم را دارا

ناحيه استوتومي شدند و در ضمن دستگاه پریوتست درجه ثبات

بود.

تمامي ایمپلنتها را در روز جراحي در محدوده  – 1/3ت ا -9/1

از نقاط ضع این مطالعه ميتوان به کم بودن تع داد نمون هه ا،

نشان داد که برای بارگذاری فوری مناسب ميباشد و از مزای ای

همچنين زمان پيگيری کوتاه مدت اشاره کرد ک ه ب ا توج ه ب ه

بارگذاری فوری ميتوان ب ه ک اهش زم ان ب ين ف از جراح ي و

محدودیتهای زماني و مكاني برآورد ش ده ب ود و م يتوان د ب ه

تحویل پروتز و در نتيجه رضایت بيشتر بيماران اشاره کرد.

()13

عنوان مطالعهای اوليه در نظر گرفته شود.

 Tawseو

عدم استفاده از رادیوگرافي پ ریاپيك ال ب ه روش م وازی یك ي

همكارانش و  Cordioliوهمكارانش انجام شد .نتایج بارگذاری

دیگر از نقاط ضع مطالعه بود .اما ب ا توج ه ب ه تحلي ل ش دید

تاخيری را بسيار قابل پيشبين يت ر از بارگ ذاری ف وری اع الم

استخوان در بيم اران تهي ه رادی وگرافي پ ریاپيك ال ب ه روش

کردند )11،17(.و علت آنرا مقاومت باالتر استخوان ترميم ش ده در

موازی کار بسيار دشواری بود .بنابراین ب رای تهي ه رادی وگرافي

مقابل نيروهای اکلوزالي مطرح نمودند ،بطور کلي از نقاط ق وت

پانوراميک تمام بيم اران ب ه ی ک مرک ز خصوص ي ارج اع داده

این تحقيق ميتوان به استفاده از  CBCTقبل از جراحي برای

شدند( )13،13اما با توجه به بزرگنمایي گرافيهای پانوراميک ما از

و ارتفاع استخوان اش اره ک رد .در ض من

ضریب بزرگنمایي ب رای بدس ت آوردن ط ول واقع ي اس تخوان

ام ا از طرف ي در بعض ي از مطالع ات ک ه توس

بررسي دقيقتر عر

()11

برای تمام بيماران از یک نوع ایمپلنت ب ا قط ر و ط ول یكس ان

استفاده کردیم .تا خطای ان دازهگي ری را ک اهش ده يم

استفاده شد و کليه مراحل جراحي توس ی ک پریودنتيس ت و

مطالعه حاضر با توجه به دشواری تهيه رادیوگرافي پری اپيك ال

تمام مراحل پروت زی توس

ی ک پروتزیس ت و تم ام مراح ل

در

از گراف ي پانورامي ک اس تفاده ش ده اس ت ک ه Stephanو

رادیوگرافي توس یک فرد آموزش دیده در یک مرکز خصوصي

 Turkylmazنيز در مطالع ه خ ود از هم ين روش اس تفاده

انجام گرفت که ميتواند از مزایای این تحقيق به شمار آی د .در

کرده بودند(  )11،11و نتيجه مطالع ه آنه ا نش ان دهن ده تحلي ل

این مطالعه ما از روش جراحي یک مرحلهای استفاده کردیم که

استخوان کرستال در پيگيری 1و 1ساله کمت ر از  1ميل ي مت ر

از نكات مثبت آن ،نياز به یک جلس ه جراح ي ،زم ان کوت اهتر

بود که مطالعه حاضر نيز در پيگيری  1ماهه به نت ایج مش ابهي

درمان ،هزینهی کمتر و امكان مانيتورینگ کلينيكي ایمپلنته ا

دست یافت.

در طي دورة استئواینتگریش ميباشد طراحي کل ي مطالع ه م ا

درمطالعه حاضر برای بررسي ارزی ابي رض ایت بيم اران از گي ر

بصورت  Cross overبود ،ب ه ای ن ص ورت ک ه ب رای تم امي

دنچ ر از  visual analog scaleاس تفاده ش ده اس ت ک ه
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Waltonو  Liddelowنيز در مطالعات خود از هم ين روش

ایمپلنت فراهم کردن گير دنچر ذکر شده است .همچنين

استفاده کرده بودند و نتایج مطالعات آنها نشان دهن ده اف زایش

کيفيت استخواني مناسب با تراکم باالدر ناحيه ميدالین

قاب ل توج ه رض ایت بيم اران از گي ر single lmplant

ميتواند مقاومت باالی ایمپلنت مياني نسبت به نيروهای

Mandibular overdentureبود ( )11،11که با نتيجه مطالعه

اکلوزال را توصيه نماید.

حاضر هماهنگي داشت .برای ان دازهگي ری ثب ات ایمپلنته ا در
مطالعات انجام ش ده توس  Turkylmazو  Liddelowاز

نتیجه گیری:

دستگاه  ostelو در مطالعه  Cordioliاز دس تگاه پریوتس ت

به نظر مي رسد که بارگذاری فوری اوردنچر فک پائين متكي بر

استفاده شده بود11،17( .و )11در مطالع ه حاض ر ني ز از دس تگاه

یک ایمپلنت مياني و دو ایمپلنت جراحي ،تاثيری روی موفقيت

پریوتست استفاده شده است که با توج ه ب ه  validityب االی

درمان ندارد و با توجه به کاهش آشكار هزینه و زمان درمان و

هر دو این وسایل ميتوان از هر ک دام از آنه ا ب ا اطمين ان ب اال

رضایت مندی باالی بيماران ،پيشنهاد ميشود که اوردنچر فک

برای ارزیابي ثبات ایمپلنتها استفاده کرد.

()17

پایين متكي بر یک ایمپلنت مياني به عنوان یک جایگزین برای

با بررسي دقيق در تحقيقاتي ک ه در گذش ته ب ر روی single
lmplant Mandibular overdentureانجام گرفت ه ب ود
فق  cordioliشاخص عمق پاک ت را بررس ي ک رده ب ود ک ه
ميزان آن در پيگيری  1ساله  1/11ميليمتر ذکر گردی د( )17در
حاليكه در مطالعه حاضر متوس عمق پاکت  1/3ميليمتر ب ود
ک ه ب ه نظ ر ای ن اخ تالف بعل ت م دت پيگي ری متف اوت
ميباشد .در ضمن هيچ مطالعه ای پ ارامتر ) (BOPرا بررس ي
نكرده بود که نشان دهنده مزیت تحقيق حاضر است ک ه ب رای
اولين بار به بررسي این پارامتر پرداخته است.
پس از ارزیابي مطالع اتي ک ه ب ه بررس ي بق ا ایمپلن ته ا در
single lmplant Mandibular overdentureپرداخت ه
بودند ميزان  Survival rateایمپلنت ه ا را ب ين 31-111
درص د ذک ر ک رده بودن د( )11ک ه ب ا نتيج ه مطالع ه حاض ر
همخواني داشت.
با توجه به اینكه در مطالعه حاضر تفاوت معنيداری بين عوامل
مورد بررسي بر روی ميزان موفقيت در بين دو گروه مشاهده
نشد مي توان علت آنرا وجود نيروهای اکلوزالي محدود وارد
آمده از طرف دنچر کامل فک مقابل ذکر کرد به طوریكه در
مقاالت متعدد ذکر شده است که قدرت جویدن توس

دنچر

متحرک به طور محسوسي کاهش ميیابد( )1و از طرفي در این
نوع طرح درمان تحمل بار اکلوزالي بطور عمده بر عهده ناحيه
باکال شل

و رتروموالرپد ميباشد و به عبارتي نقش اصلي
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اوردنچر متكي بر دو ایمپلنت طرفي در بيماران با وضعيت
اجتماعي و اقتصادی پایين بكار رود که انجام مطالعات با حجم
نمونه بيشتر و پيگيری طوالنيتر در آینده توصيه گردد.

119

دکتر محمدرضا کریمي و همكاران
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