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تقدیم به
اند زنان و مردان آزاده که مرزهاي جنسیت را پشت سر گذاشته

زیند که ضامن شرافت و و به مساوات در سرزمین اخالق می

.وجدان است
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مقدمه 

به نام خدا

با سالم به دوستان و همکاران عزیز 
. کننده بنویسمهاي موجود در نوشتن مقدمه، قصد ندارم طوالنی و تکراري و خستهبرخالف کلیشه

: دهمفقط چند تا خبر می
این کتاب خیلی خیلی خیلی زیاد در گذراندن بخش علمی امتحان بورد بـه شـما کمـک خواهـد     : ـ خبر خوب1

آوري به این شکل براي مطالعه مراجع بورد و گذرانـدن ایـن امتحـان    با اطمینان تا به حال در رشته ما گرد. کرد
. وجود نداشته است

اي موفقیت وجود دارد که قسمت علمی فقط بخشـی از آن  در هر امتحانی معیارهاي خیلی زیادي بر: ـ خبر بد2
. است

. تان نداردرتبه علمی و پژوهشی شما خیلی تأثیري در آینده شغلی شما و محل طرح: خبر ترسناك-3
ممکن است با رتبه خوب به جایی دور از دانشگاه و مرکـز اسـتان تبعیـد شـوید و یـا بـدون گذرانـدن امتحـان         

. استادیار دانشگاه قابل قبولی شوید
هراز راز مگو : بخشخبر مسرت-4

و ، تروما، پیترسون و شوارتز با تأکیـد روي فونسـکا  2018هاي فونسکا اي است از نکات کتاباین کتاب مجموعه
. ها در مباحث موجودذکر مشترکات سایر کتاب

. با آرزوي امتحانی عالی و شروع به کاري عادالنه و انسانی براي شما دوستان عزیزم

همکار شما
زادهشقایق بزرگ





26فصل 
طرح درمانو تشخیص : پزشکی زیبایی ایمپلنتدندان

.استفردباهماهنگیتر مهمهمهازوصورتلبخند،چارچوبدرهماهنگیایمپلنتنهاییهدف-1
پیـ وتیب-4مجـاور دنـدان ریشـه موقعیـت -3هـا  دندانپوزیشن-2بیمارانتخاب-1: بشوندنظرگرفتهدر-2

مپلنتیااطرافاستخوانیآناتوم-5ها دندانپیتاوومیودنشیپر
.شودگرفتهنظردربیمارانتظاراتلب،طولوفعالیت:بیمارانتخاب-3
:دندانپوزیشن-4

دندانکشیدنازبعدکهشودگرفتهنظردر،کندمیتبعیتمجاوردندانمارژیناز:اپیکوکورونالبعد)الف
2/0ایمپلنـت دادنقـرار وازکشـیدن بعدکهدرحالیداریمتحلیلمترمیلیoval،2پونتیکدادنقرارو

.شـود مـی تحلیلدچارشدنکشیدهازبعددارداپیکالییاآلایدهموقعیتکهhopelessدندان.مترمیلی
کـه بگیـریم CBCTاکسـتروژن براي(.کردفکرکشیدنازقبلارتودنسیاکستروژنبهبایدمواردایندر

)باشدداشتهوجودکافیباکالاستخوان
کشـیدن .شودگرفتایمپلنتیاارتودنسیازقبلبایداستضعیفباکالاستخواناگر:باکولینگوالبعد)ب

قـرار موقترستوریشن.شودمیورتیکالرفتندستازوقوس کالپسباعثنداردباکالپلیتکهدندانی
.بماندمحلدرماه3-6بایدشدهداده

ترمیمـی درمـان یـا ارتودنسی، اناملوپالستیاستکمتراگر،باشدقرینهدندانمساوي:ستالیمزیودبعد)ج
مجـاور دنـدان توسطپاپیحمایتعدمعلت بهچونشودبستهرستوریشنبانبایداستبیشتراگر.بشود
.شودمیایجادسیاهمثلث

بایـد نیسـت مناسـب ریشـه موقعیـت اگـر .بگیـریم PAگرافـی بررسـی بـراي :مجاوردندانریشهموقعیت-5
ایمپلنـت یاextraetionازپسعموديتحلیلریسکباشدکماینترپروگزیمالاستخواناگر. شودارتودنسی

.داردوجود
سـطح -2پیونـدي بافـت اتصال-1:بهداردبستگیلثهبافتموقعیت:ها دندانوتایپپریودنشیومبیوتیپ-6

استخوان
:استخوانیوساختارپاپیمورفولوژيبهتوجهبالثهبیوتایپانواع·

)درصد15ازکمتر(اسکالوپوباریک-1
ضخیممسطح-2
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ظریـف نـرم بافـت . کنـد مـی پرنرااینترپروگزیمـال کامـل طـور بـه پاپی،معموال، اسکالوپباریکنوعدر·
.اسـت پـایین یزهنکراتمخاطوکمیتکیفیت.استfenestrationودهیسنسداراياستخوانوواسکالوپ

.استمثلثیها دندانتاج.داردوجوداینترپروگزیمالوفاسیالدرتحلیل
.استبالبوسومربعیتاج، استبیشترپاکتتشکیلاحتمالضخیممسطحنوعدر·
بگیـرد قـرار deepوکمـی پاالتـالی ایمپلنـت وقتـی .بـدهیم قـرار پاالتـالی راایمپلنـت نـازك بیوتایپدر·

Emergence profile1درها دندانتماسبیوتایپایندر.دهدمیمناسب
3

.استمثلثیوتاجانسیزال

بافـت کیفیـت بامرتبطدندانمورفولوژي.استکوچکباکولینگوالیهمواپیکوکورونالیهمتماسنقطه·
.استنرم

قـرار طورياپیکالتالثهمارژیناز. استطبیعیدندانمثللثهمارژینتاکرونالازایمپلنترستوریشن·
مـارژین اگـر یعنـی .بدهدلثهساختارازکافیحمایتهموبگیردنظردررامقابلدندانهمکهگیرد می
قـرار کورونـالی نرمبافتوشودمیمقعرلثهزیررستوریشسطحاست،اپیکالیقرینهدندانبهنسبتلثه
.شودمیپرترژنژوال سابکانتوروشودمیمحدبسطحاستکورونالیلثهمارژیناگروگیردمی

:ایمپلنتمحلاستخوانآناتومی-7
اسـتفاده صیتشـخی آپوکـس ازfinal root positioningوبافـت هـاي  دفیشنسـی کردنمشخصبراي·

.شودمی
چـون .اسـت اپیکوکورنـالی بعـد شودمیبررسیایمپلنتقرارگیريمحلاستخواندرکهبعديترین مهم·

.باشدنیازجراحیچندبهشایدمناسببسترتامینبرايواستپیچیدهعموديگرفت
آتروفی، تروماپریودنتال،هاي بیماري:اپیکوکورنالنقایصعلت·
تـا دوایـن فقـط البتـه (ایمپلنـت دادنقرارازبعدنرمبافتپروگنوزتعییندرمهمآناتومیکساختاردو·

)نیستند
فاسیالاستخوانیدیوارهوضخامتارتفاع)الف
اینترپروگزیمالنواحیدرآلوئولکرستاستخوانارتفاع)ب

:فاسیالاستخوانیدیوارهوضخامتارتفاع-8
.استgingival levelبرايمهمپردیکتورآلوئولکرستموقعیت·
تهـاجمی هـاي  پروسـه ازبعـد تحلیـل افزایش، باشدبیشترلثهآزادمارژینتاآلوئول کرستفاصلههرچه·

.داردوجود
1ازبیشـتر فـوري وایمپلنـت extractionازبعـد باشـد متـر میلی3لثهآزادمارژینتاکرستفاصلهاگر·

.داریمتحلیلمترمیلی
·Soundingبعدتحلیلچقدراینکهبررسیبراياستخوانextractionاستمفیدافتادخواهداتفاق.

:اینترپروگزیمالکرستارتفاع-9
.داردپاپیحضورعدمیاحضوردرحیاتینقش·
:استخوانبادندانیتماسنقطهفاصله·
.کندمیپررافضا)(alwaysهمیشهپاپی:مترمیلی5-3·
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.کندمیپررافضاموارددرصد55:مترمیلی6·
.کندمیپررافضاموارددرصد25درپاپی:مترمیلی7·

بـه بلکهنیستوابستهایمپلنتمجاوریمالزپروگاستخوانسطحبهدندانتکایمپلنتاطرافپاپیارتفاع-10
.استوابستهمجاوراینترپروگزیمالاستخوانارتفاع

11-soundingبرايزیادياحتمالباشدمترمیلی5مساويیاکمتراگراینترپروگزیمالکرستتاپاپینوكاز
.داردوجودایمپلنتجاگذاريازپساینترپروگزیمالهاي بافتحفظ

:ایمپلنتموقعیت-12
.استمهمبیولوژيهمورستوریشنزیباییهمایمپلنتقراردهیدر·
مهـم خلفـی ایمپلنتاندازهبهaxial loadingواستفانکشنازتر مهمزیباییقدامیهاي رستوریشندر·

.نیست
.شودمیسختهمونرمبافتهمساختارحفظباعثایمپلنتمناسببیولوژي·
.استضرورينهاییرستوریشنمطلوبموقعیتبرايایمپلنتمطلوبپوزیشن·

ازبعـد آلوئـول اسـتخوان پهنـاي رفـتن دسـت ازمیزانکاهشودرمانزمانکاهشباعثفوريایمپلنت-13
extractionشودمی.

.شودمیایمپلنتمحلدروسختنرمبافتشرایطبهبودباعثextractionازقبلارتودنسی-14
حـداقل مجـاور پروگزیمـال اسـتخوانی سـپتاهاي بـا ایمپلنـت اکلـوزال سـطح بایـد کوکورونالیاپبعددر-15

دادنقـرار بـراي بایـد هـم amergence profileحـاال )نتـایج بهتـرین (.باشدداشتهراورتیکالدیسکرپنسی
.شودگرفتهنظردرایمپلنتورتیکالی

متـر میلـی 6بـاکولینگوالی ومتـر میلی7-8ستالییمزیودبعدنرمبافتازخروجمحلدرماگزیالسانترال-16
متر میلی3-4قرینهلثهمارژینبهنسبتبایددهیمقرار)مترمیلی4قطر(يمترمیلی4ایمپلنتوقتی. دارد

5لثـه ازخـروج محـل درآنابعادچونلترالبراي.بدهدطبیعیemergenceprofileتابگیردقراراپیکالی
.قرار دهیماپیکالیاینقدرنیستالزماستمترمیلی

مناسـب محـل درایمپلنـت قـراردادن برايscallopingپروسهازبایدداریمبافتحدازبیشارتفاعوقتی-17
.کرداستفاده

لثـه ازرسـتوریش کـه جـایی تاایمپلنتسرازtransitionقابلیتبگیردقرارنالیوکورخیلیایمپلنتاگر-18
ridgelapپروتـز ازاسـتفاده آنفرارراهکهشودمیکوتاهرستوریشآننتیجهدر نداردوجودشودمیخارج

.کندمینابودراوپریودنشیومنرمبافتمدتطوالنیدرولیزیباستظاهراً کهاست
رااسـتخوان سیرکومفرنشیالتحلیل، حدازبیشکانترسینکبامثًال بگیردقراراپیکالیخیلیایمپلنتاگر-19

نامناسـب هـم نـرم بافـت کـانتور ضمندر.میدهدرخباکالهمواینترپروگزیمالدرهمکهداشتخواهیم
.استمشکلهمگیريقالب.افتدمیمشکلبههممجاورپریودنشیوم.بودخواهد

.استبهترانتخابهگزواکسترنالشوندهپیچرستوریشنعمیقایمپلنتبراي-20
کرســتروي،گـذارد مــیتـأثیر  اینترپروگزیمــالپـاپی رويایمپلنــتنامناسـب مزیودیســتالیقرارگیـري -21

.گذاردمیتأثیر هممجاوردنداناستخوانی
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:افتدمیاتفاقاتاینباشدمترمیلی5/1-2ازکمترمجاوردندانازایمپلنتفاصلهاگر-22
فقـط RGدرولـی اسـت عموديوهمافقیهمتحلیل(ایمپلنتسطحتااینترپروگزیمالکرستتحلیل-1

).شودمیدیدهعمودي
)1اثردر(پاپیارتفاعکاهش-2
3-poor emborasure form

4-Poor emergence profile
5-contact zoneطویل
ضعیفبالینینتایج-6

مجـاور دنـدان عمودياستخوانازتحلیلجلوگیريبرايمجاوردندانازایمپلنتيمترمیلی5/1-2فاصله-23
.استالزم

یـا شـونده پـیچ (اسـت متفـاوت نهـایی رستوریشـن بـه توجـه بـا ایمپلنـت بـاکولینگوال قرارگیـري محل-24
)شوندهسمان

.باشدوجود داشته ایمپلنتلینگوالیاباکالدرهرطرفاستخوانمترمیلییکحداقل-25
.گیـرد مـی قـرار مجاورهاي دندانباکالسطوحازفرضیمرسومخطازتر پاالتالیایمپلنتمگزیالقدامدر-26

)21شکل(

:باعث) 22شکل(قرارگرفتهپاالتالیخیلیایمپلنت-27
بیومکانیکتداخل-1
)23شکل(بهداشتومناسبهاي کانتوربهمشکلدستیابی-2
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:باعث)24شکل(قرارگرفتهباکالیخیلیایمپلنت-28
استخوانازحدبیشتحلیل-1
متقابلدندانبهنسبتبلندخیلیرستوریشنایجاد-2

)25شکل()موقتوهمدایمهم(شوداستفادهcustomizedاباتمنتازبایداینجا
:استخوانتحلیلهاي علت-29

جراحیهاي آسیب-1
.گیردمیقرارفانکشندرکهزمانیایمپلنتنالودرکوراسترستجمع-2
کـه اباتمنـت ایمپلنـت پوزیشـن وconfigurationعلـت  بـه باکتریـال leakageعلتبهموضعیالتهاب-3

.داردمیکروگپ
اباتمنتایمپلنتمشتركسطحدرموضعیالتهاب-4
تـالش ایمپلنـت کورونـال دراطـراف سـدي ایجـاد درجهـت نـرم بافتدرآنکهبیولوژیکعرضتئوري-5

.کندمی
)micromovement(پروتزياجزاءمیکرونیحرکات-6
7-scrowing ،unscrowingایمپلنتمکرر
ایمپلنتگردنومتريئژ-8
عفونت-9

وplatform switchingفقـط شـد گفتـه ایمپلنـت تحلیـل کاهشخصوصدرکهعواملیيمیان همهدر-30
نقشدوتااینفقطشودمیدادهتوضیحپاییندرکهراهی7در(داردنقشنالوکوردرmicrothreadشاید
)دارد

:استخوانتحلیلکاهشراهکارهاي-31
.باشدداشتهاستخوانارتفاعحفظدرتاثیرينشدهثابت: ایمپلنتگردنطراحی-1
:ایمپلنتکورونالدرmicrothreadدادنقرار-2

:هدف
.گرفتقرارfunctional loadingتحتوقتیایمپلنتیکاطرافدرنیروهاتوزیع-1
ایمپلنت–استخوانتماسسطحافزایش-2

مترمیلی185/0: تردهافاصله·
ولـی بـود هگـز اکسـترنال ماشـینی معمولهاي ایمپلنتازکمترتحلیلساله5مطالعهدر·

.نیستاعتمادقابلنتایج
:ایمپلنتسطحیمشخصات-3

:roughسطح
ماشینیهاي ایمپلنتازبیشترویاستیوکانداکتخصوصیات-1
ایمپلنت-استخوانتماسسطحافزایش-2

.شودمارژینالاستخوانحفظباعثایمپلنتسطحدادنتغییرکهنداردوجودمدرکی·
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.بدهیمافزایشراقطراستکماستخوانکیفیتوارتفاعکهجاهاییدر: ایمپلنتقطر-4
:ترپهنقطرباایمپلنت·

استخوانافقیتحلیلکاهش-1
.شودمیتحلیلکاهشباعثکهکرسترويstress & strainکاهش-2

.دارد4و7/3ازباالترشکستایمپلنتمتر میلی5قطر·
.نداردوجودکافیمطالعات·

:ايقطعهیکایمپلنت-5
میکروگپحذف،جراحیدوممرحلهحذف:مزیت·
باشداي هقطعدوازبهترنشدهثابت·

سـطح کـه اسـت ایمپلنتـی رداسـتخوان تحلیـل بیشترین:کرستباارتباطدرایمپلنتقراردادنعمق-6
.نشدهثابتولی،استلثهمارژینزیراباتمنت-ایمپلنتتصالا
7-Platform switching :داخـل سـمت بـه اباتمنـت -ایمپلنـت اتصـال محـل افقـی وزیشنپریinward

horizontal repositionigواسـتخوان ایمپلنتخارجیهايلبهازدوربهاتصالقرارگرفتنباعثکهاست
.شودمیاستخوانتحلیلکاهشباعثعاديایمپلنتبهنسبت.شودمی

دارد؟تأثیر تحلیلرويplatform switchingچرا-32
اباتمنتایمپلنتجانکشندرالتهابتئوري-3بیولوژیکعرضتئوري-2بیومکانیکیتئوري-1

:بیومکانیکیتئوري-33
:باعثکمترقطربااباتمنتبهایمپلنتاتصال·

ایمپلنتکرستالاستخوانازدوربهاسترستمرکزمنطقهشیفت-1
.شودمیایمپلنتمحورامتداددروزاللاکنیروهايهدایت-2

:بیولوژیکعرضتئوري-34
استخوانعموديتحلیلمسئولشایداستخوانسطحزیریاداخلدراباتمنتایمپلنتجانکشنقراردادن·

رابیولوژیـک عـرض محـل ، اباتمنـت ایمپلنـت جانکشـن شیفت.باشدبیولوژیکعرضدوبارهتولیدبراي
.شودمیمارژینالتحلیلکردنحداقلباعثکهکندمیمدیالیزه

:اباتمنتایمپلنتجانکشندرالتهابتئوري-35
قـراردادن بـا ودهـد  میقرارمجاورواستخوانایمپلنتاکسترناللبهازدوررامیکروبیوتاIAJمحلتغییر·

.دهدمیانجامراکاراینکرستازدورشدهتشکیلزاویهدرالتهابیهاي سلول
دروکـاهش اسـت الیزومـ کوبیشـتر یافتـه تغییرفرمپلتباهاي ایمپلنتاطرافبیولوژیکپهناي: نتیجه·

.داردوجوداستخوانیاقعوعموديتحلیل
:اندآوردهرازیرودالیلنداردتاثیريفرمپلتتغییراند هگفتزیاديمطالعات-36

.داردمحدودياهمیتنرموسختبافتحفظدرIAJژئومتري·
.دهدمیرختغییرحالهردروکندکمکمارژینالاستخوانحفظدرگردنشکلکهنداریممدارکی·
.دهدرخدهیقرارهنگامدریاIAJدرنشتعلت بهاستممکنباکتریاییسازيکلونی·
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سـطح تغییـر وپالكحضور،پروبعمقدرتوجهیقابلتفاوتبرنماركوآستراهاي ایمپلنتمقایسهدر·
.استنداشتهوجود مارژینالاستخوان

)پروتزيLoadingازبعدسال15تا(بوده5/0ازکمتراولسالازبعدها رادیوگرافیدراستخوانتحلیل·

.داردنقشاستخوانتحلیلدربیمارسیستمیکسالمتوجراحیدرتفاوت-37
(multiple implants): ایمپلنتچندقراردادنمالحظات-38

تحلیـل ایـن کـه بـرود بیشـتري تحلیلاپیکالجهتدرکهداردتمایلایمپلنتدوبیناستخوانکرست·
.استنرمبافتتحلیلباهمراه

بینسیاههاي مثلث(.استدندانوایمپلنتمیانآنحفظازتر سختایمپلنتدوبینپاپیوحفظایجاد·
)ایمپلنتچندهاي رستوریشن

5/1-2دنـدان وایمپلنـت بین(.دهدرخجانبیتحلیلحداقلتاباشدمتر میلی3ایمپلنتدوبینفاصله·
)مترمیلی

.شودحفظاباتمنتایمپلنتسطحدرایمپلنتدوبیناستخوانمترمیلی3حداقلزیباییمنطقهدر·
39-pilot holeاستضروريایمپلنتدقیقبعديسهدادنقراربراي.
)مترمیلی1-7(استمترمیلی5/3متوسططوربهمجاورایمپلنتدوبینپاییارتفاع-40
کنـد حفظاولسالطولدررایپپاشایداستایمپلنتدوبیناستخوانیکوچکاسپیکولیککهزمانی-41

.بردمیتحلیلهمرانرمبافتومیرودتحلیلدرازمدتدرولی
موقترستوریشنمجاورایمپلنتدوبرايجراحیروزهماندربدهداجازهایمپلنتprimary statlilyاگر-42

فشـار تحـت رالثـه کـه بوداي هلثزیرکانتورمواظبباید.بشوداي هلثکانتورالتیامداربستتاشودگذاشته
.باشدداشتهنرمغذاییرژیمبیماروشودآفاکلوژن. ندهدقرار

.بشودتر کورونالیلثهبدهداجازهتاباشدمقعربایدموقترستوریشنايلثهزیرکانتور-43
.بشودلورکانتیلترال، کنیمایمپلنتراکانین:رفتهدستازولترالکانینجاگذاريچالش-44
:)نیستهااینفقطولی(استمهممسائلاین) لترالتالترالمثال(دندانیبیبزرگناحیهیجایگزیندر-45

لبخندخط-3نرمبافتحجم-2ریجپهناي-1
ایجـاد برايهاسنترالدرovalپونتیکازواستفادهها لترالجايایمپلنتتادواستکافیاستخوانحجماگر·

ovaleیـک تپونازاسـتفاده بـراي نـرم بافتضخامتغالباوسیعدندانیبیفضاهايبابیماراندر.ییپاشکل

scoring(.کنـیم مـی اسـتفاده نـرم بافـت زیباییوسالمتبرايراموقترستوریشنجاایندرنیستکافی

)پاییشکلایجادبرايپونتیکیافتهتغییرطرحبامسترکست
رابافـت متـر میلـی یـک انـدازه بـه کـه شودمیساختهرستوریشنطوري، موقترستوریشنساختبراي-46

.شودمیتشکیلسودوپاپیالمروربهکند،blanchرالثه، تحویلروزوکندفشرده
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تراپیبیوتیکآنتی: دهدمیافزایشراایمپلنتدرمانموفقیتآمارينظرازکهفاکتوريتنها-1
ـ مارژیناپیکالتحلیل،زیباییناحیهدرایمپلنتدادنقرارازبعدشدهگزارشمشکالتترین شایع-2 ووالژژث

کـردن بلند، لثهفنوتیپوباکالپلیتintegrityشاملآناصلیهاي فاکتور.استپاییارتفاعرفتندستاز
)نیستمهمها اینفقطولی(استدخانیاتاستعمالواباتمنتدیزاین، ایمپلنتپوزیشن،پفل

:ganetپاپیشاخص-3
.هستپاییارتفاعدرصد50حداقل:2
.هستکالًپایی:3
.داردزیباییموفقیت3و2ژانت·

.دارددرصد5/93-100بقاي) IIIP(مگزیالقدامدندانتکفوريایمپلنت-4
دیفکـت کـه کسـانی درسـال یکدرمترمیلی5/1ازبیشترمیزانبهفاسیالبافتتحلیلاند هکردهرکاري-5

.)بودندگذاشتههمبندبافتگرفتیابودندکردهGBRاگرحتی(.داشتوجودداشتندباکالدربزرگ
6-immediate implant :فوريایمپلنت
7-early provisional restoration :شودمیدادهقرارعملازبعدروز7موقترستوریشن.
آگمنتاسیونوگرفتباGBRبرايفضاتاشوددادهقرارپاالتالیفوريایمپلنتکهاستگفتهمطالعهتادو-8

.شودایجادباکالدر
9-Beam hardening :درCBCTنیسـت مشهودایمپلنتبدنهدرکنارمترمیلی1ازکمتراستخوانیضخامت ،

دراسـت ممکـن بـوده خـوب زیبـایی نتایجکهجاییواقعدر.کندمیایجادباکالپلیتارزیابیدرخطااین،
.استنشدهدیدهCBCTدرکهداشتهوجوداستخوانیحقیقت

بـا آنشناسـایی . داردوجـود رستوریشـن دادنقـرار ازبعدبیشترمیدفاسیالتحلیللثهنازكفتوتیپدر-10
)بودپروبازکمتربصريدقت(.استبصريمشاهدهیاسالکوسپروبازاستفاده

.وجود داشتهاسیگاريدرپاییبیشتر شدنوکوتاهمیدفاسیالدراي هلثتحلیل، فانکشنسالدوازبعد-11
.استالزمCBCTوPAهاي گرافی،work upبراي-12
.کندمیسیربرراها دندانمجاوراستخوانپروگزیمالسطحPAرادیوگرافی-13
.شودمیکوتاهترارتفاعباپاییایجاد باعثاستخوانپروگزیمالسطوحکاهش-14
.باشدوجود داشته ایمپلنتقراردادنبرايکافیپاالتالاستخوانبایدفوريایمپلنتبراي-15
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.)دو پاالتال(دارندایمپلنتدادنقراربرايکافیاستخوانمگزیالهاي سنترالدرصد16-98
.نیستفوريایمپلنتدادنقراربرايمنعیلزوماًفیستولومزمنهاي عفونت-17
:نگذاریمفوريایمپلنتمواردایندر-18

·high lip line
·CL II div2 deep bite
high scallopedبانازكاي هلثفنوتیپ·

تحلیـل بعلتمارژیناکسپوژرریسکهستندکراونخصوصبهورستوریشدارايمجاورهاي دندانوقتی-19
.یابدمیافزایشفوريایمپلنتدرنرمبافت

:فوريایمپلنتدرترمیمیوجراحیاصول-20
بیولوژیکعرض-1
باکالپلیترمدلینگ-2
3-positioning

ایمپلنتاطرافگرفت-4
موقترستوریشن-5

. استمترمیلی3دندانسالمپریودنشیومدرکههمبندبافتاتصالوJEازاستمتشکلبیولوژیکعرض-21
.استDentogingival junctionاطرافسیلعموديبعد

5/1حـد درنهایـت در، میکروگـپ اطـراف درپایـدار التهـاب علـت  بهمترمیلی2/0ساالنهعموديتحلیل-22
.استشوندهمحدودخودکهاستموضعیموقعیتبهتطابقیواکنشواقعدروشودمیمتوقفمترمیلی

23-platform switchingکاهشوالتهابیواکنشکاهشدرمشخصیاثردارايMarginal bone loss اسـت.
.شودمیایمپلنتحولافقیاستخوانتشکیلوورتیکالاستخوانحفظباعث
.شودمیعموديوافقیتحلیلباعثplatform switchingبدوننوع·

ایمپلنـت دودرخصـوص بـه . دارديمتـر میلـی 4/1گسترشافقیبعددرایمپلنتاطرافبیولوژیکسیل-24
.داردپاییارتفاعبامستقیمارتباطمجاور

.دهدمیرخباکالپلیتتحلیلباشدباکالیخیلیایمپلنتاگر·
)مترمیلی2گپ. (باشدمترمیلی2حداقلباکالپلیتازفاصلهfresh socketدر-25

:باکالپلیتریمادلینگ-26
.داردوجودمترمیلی24/1عموديتحلیلو8/3افقیتحلیلextractionازبعدماه6·
.استمترمیلی1ازکمتربیماراناکثردرباکالcrestضخامت·
)مترمیلی54/0خلف-22/0قدام(یابدمیافزایشخلفبهقدامازباکالکرستضخامت·

کاهشآنمیزانولیدهد میرخافقیتحلیلکماکانگرفتبرايمختلفهاي متریالازاستفادهرغمعلی·
.یابدمی

آنرسـانی خونواستشارپیالیافاتصاالتداراي.است)المینادورا(bundle boneباکالکرستاستخوان·
.شودمیتامینPDLازدرصد100
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فلـپ تحلیـل، کـاهش برايباشدPDLوپریوستواستخوانمغزمنبعسهازرسانیخونکنیمفرضاگر·
Fullthicknessنزنیم .

.مترمیلی22/1شد،8/3جايبهتحلیلسالیکازبعدفوريایمپلنتوflaplessروشبامطالعاتدر·
:افقیتحلیل-27

مترمیلیextractin:8/3بعد·
مترمیلی9/1:فوريایمپلنتبعد·
مترمیلیflapless:23/1روشبا·

28-positioningایمپلنت :
محـل دراسـکرو . شـود استفادهself tap-root from- bone levelازمگزیالقدامفوريایمپلنتبراي¡

.نیستباکالیخیلیایمپلنتشویممطمئنتابگیردقرارگایددردنداننگولومیس
متـر  میلـی 2ازکمترنرمبافتضخامتاگروباشدداشتهمترمیلی2ازکمترضخامتباکالپلیتاگر¡

).کنیماستفادههمیشهبافتگرفتازاخیرمورددر(.داریممارژینالاستخوانتحلیلباشد
.داریمفاسیالتحلیلبرابر3باشدباکالیزیادایمپلنتاگر¡
سـرخوردن ازجلـوگیري بـراي پاالتـال دريمتـر میلی2روندفرزیکازاولایمپلنتگذاشتنموقع¡

.کنیممیاستفادهایمپلنتفرزهاي
side cuttingفـرز ازمگـر داردباکـال طـرف بـه انحرافبرايطبیعیتمایلtaperedایمپلنتشکل¡

.شوداستفاده
بـراي فقـط متـر میلـی 4/1اسـت وگفتـه مترمیلی9/1گفتهکتابرافوريایمپلنتدرافقیتحلیل¡

متـر میلی2حداقلایمپلنتشولدروباکالپلیتبینفاصلهپس.استالزمبیولوژیکعرضتأمین 
)مترمیلی2-3گفتهعکسدر (.باشد

راپاالتـال اسـتخوان پیـزو یـا مـن لینـده فرزازاستفادهباکردندریلازقبلکهاستضرورياغلب¡
prepنکندحرکتفاسیالیدریلتاکرد.

¡Thread 2هاي
3

.استمعلومفوريایمپلنتنالوکور

متـر  میلـی 1-2کهاستزمانیازبیشترمارژینالاستخوانتشکیلمیزانباشدمترمیلی3گپوقتی¡
.باشد

gingivalمـا مرجعنقطهباشد،مطلوبمارژیناللثهمحل ، قدامیفوريایمپلنتگذاشتنموقعاگر¡

zenithتـا گیردمیقرارآناپیکالمترمیلی3-4ایمپلنتوشودمیrunning room بـراي مناسـب
emergence profileبدهدمناسب.

اتفـاق میکروگپاطرافبیولوژیکعرضگیري شکلعلت بهازحدبیشتحلیلشوداپیکالیخیلیاگر¡
.نیستمطلوبemergence profileبگیردقراررونالیوکوعمقکمخیلیاگر.افتدمی

اسـتفاده platform switchingاگروباشدمترمیلی5/1مجاوردندانازفاصلهحداقلستالیمزیودبعددر-29
)مترمیلی5/1-2دندانازفاصلهگفتهقبلفصل(.کردنزدیکمترمیلی1تابتوانشایدشود
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: ایمپلنتاطرافدرگرفت-30
.شداستفادهزیبایینتایجحصولبرايافقیفاسیالبافتحجمافزایشبرايگرفتابتدادر·
کـاهش راتحلیـل گرفتولیشودمیتشکیلایمپلنتاطرافجدیداستخوانهمگرفتقرارگرفتنبدون·

.دهدمی
fullفلـپ .دهـد مـی افقـی تحلیـل متـر میلـی 9/1مـاه 4-6بعـد fullthicknessفلپبافوريایمپلنت·

thicknessکندتر مینازكهمراروییهمبندبافت.
.داریمافقیتحلیلمترمیلی4/0ازکمترflaplessتکنیکدر·
مـاگزیال قـدام دراند هگفتسريیک. بشودآگمنت،هستمترمیلی2ازکمترباکالتابلوقتیشدهگفته·

.شودآگمنتهم
:فوريموقترستوریشن-31

.استمشابه) ماه3-5(تأخیر باloadingوفوريرستوریشندربقامیزان·
·Retainerندارندنقشتحلیلدرفورياباتمنتو.
.استکافیstablityبرايN/Cm235توركبگذاریمفوريرستوریشنمیخواهیماگر·

32-ISQ)Implant stabilizing Quality(:
·Levelدهدمینشانرااستخواندرایمپلنتاستابلیتی.
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سـایت درجدیـد اسـتخوان سـنتز سـبب کهاستدهندهگرفتدرسلولیعناصربقايبهوابسته:استیوژنز-1
.شودمیگیرنده

رشدفاکتور،گیرندهسلاستممرانشیمالهاي سلول(active recruitment)فعالفراخوانی:استیواینداکشن-2
.استسازي استخوانبرايمجاورهاي بافتازBMPو

اسـکافولد عنـوان  به(اي هشبکوركفریمبهاستخوانهاي سلولواتصالها رگنفوذتسهیل:استیوکانداکشن-3
.)کندمیعمل

اسـتخوان تشـکیل بـراي مطلـوب محـیط بایدموفقگرفتبراي. داردرافوقخصوصیتسههرآلایدهماده-4
.باشدداشتهوجودهنگامزودتحلیلبدون

.استمشابهبیمارطبیعیواستخوانگرفتدرایمپلنتموفقیتمطالعاتطبق-5
ریمدلینگ، پرولیفراسیونالتهابی،:گرفتهاي فاز-6
.یابدمیادامهروز5تاوشودمیشروعصدمهزماندر:التهابیفاز-7

.دارندنقشآندروازوکانستریکشنوها پالکت·
.استهموستارتریگرعروقیصدمه·
نوتروفیل-ماکروفاژ: فازاینالتهابیهاي سلول·

هـم درگرفـت هـاي  سـلول باکهاستجدیدياستخوانیانیافتهسازماناستیوئیدتولید: یفراسیونلپروفاز-8
.استپیچیده

.یافتهسازمانالمالراستخوانباآنجایگزینیونابالغاستخوانجذب: رمدلینگفاز-9
10-plasma inhibition)گفتهبعديخط(plasma imbibition:

.استانتشارطریقازاولروز3-5درگرفتهاي سلولتغذیهمسئول·
.استگرفتبستربهوابسته·
.استپرومایزمکاسکوالریزاسیونوهموimbibitionهماستنامناسببسترکهاسکاربافتدر·

.شودمیشروعبافتبسترهیپوکسیبهپاسخدروماکروفاژپالکتازهحشرمتهاي فاکتورتوسطآنژیوژنر-11
.هستندمشاهدهقابلگرفتازبعدروز3-5عروقیهاي جوانه-12
:early revascularizationاهمیت-13

هااستیوبالستنیازمورداکسیژنتأمین )الف
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گرفتمحلازوزائدمتابولیتموادحذف)ب
.استearly revascularizationاستیوئیدورسوبتشکیلکلید-14
.استضرورياستیوئیدتشکیلبرايزندههاي سلول-15
ذراتگـرفتن قـرار ازقبـل وکنـد مـی عمـل اسـکافولد عنوانبهوممبرانبصورتگرفتکورتیکالبخش-16

جدیـد اسـتخوان consolidationباعثوشوندمیفیوزهمبهاندوستویدئاستیو.شودمیرزورباستیوئید
.شودمی

.استکتیواستیوکانداواقعدرکورتیکالبخش-17
.باشدداشتهادامهسالهاتاشایدگرفتنوعبهبستهوشودمیشروعبعدهفته2ازرمدلینگفاز-18
:کورتیکالبالك-19

·structural stability،استمناسبوعموديافقیهاي دیفکتبرايدارد.
:معایب·

.میکشدطولطوالنیزمانآنروسکوالریزاسیون-1
. دارداستخوانمغزوکنسلوسهاي گرفتازکمتراستیوژنیکپتانسیل-2

: پارتیکولهگرفت-20
.داردبالكازتر پاییندانسیته·
.استتر سریعخیلیروسکوالریزاسیون·
.دارداسکافولدبهنیاز·

21-GBR:درسـدي ایجـاد وخـون لختهکردنبلیاستبرايجذبقابلغیریاجذبقابلممبرانازاستفاده
.کنندمیرشدوشوند میپرولیفرهتر سریعکهنرمبافتهاي سلولبرابر

22-creeping substitutionرزوربشنgradualاستخوانwovenاستالمالراستخوانبلوغو.
:اتوژنگرفت-23

.استگرفتاستانداردگلد·
.افتدمیاتفاقرشدفاکتورهايطریقازstemنیافتهتمایزهاي سلولبلوغالقاي·
.داردبیومکانیکیپایداري·
.دارداستیوژنز·
:باعثکهاستBMPورشدفاکتورحاوي·

استخوانیرژنراسیونالقاي-1
.شودمیوآنژیوژنزنرمبافتترمیمتقویت-2

.استکورتیکالازبیشتروسلکنساستخواندرosteocompetentهاي سلولغلظت·
مـی پیونـد محـل بـه زندهکهاستهاییاستیوبالستتعدادبامرتبطگرفتهشکلجدیداستخوانمیزان·

.رسند
.توبروزیته، سمفیز،راموس: اتوژنگرفتهاروستدهانیداخلهاي سایت-24
کالواریوم، تیبیاپروگزیمال،ایلیاكخلفیوقدامیکرست:اتوژنگرفتهاروستدهانیخارجهاي سایت-25
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:پیونديمختلفمواددرها ایمپلنتموفقیتدرصد-26
درصد6/95تنهاییبهزنوگرفت·
درصد3/93اتوگرفتبدونکامپوزیتآلوژن/آلوژن·
درصد93کامپوزیتاتوژن/اتوژن·
درصد81زنوگرافتوآلوپالست·
زنوگرفتوآلوپالست>اتوژن>آلوژن>زنوگرفت·

:آلوگرفت-27
.استگونههمانازدیگريفردازآمدهبدستاستخوان·
.آیدمیدستبهشدهبریدهاستخوانازیاشدهفوتفرداستخواناز·
.شددادهانتقالموفقیتباهفته3مدتبهسگشدهفریزاستخوانباراولین·
FFBA ،FDBA ،DFDBAانواع·

28-(FFBA) Fresh Frozen Bone Allograft

.استاستیوکانداکیتو·
)بیشتراستFDBAاستیواینداکیتوخصوصیات(استاندکیاستیواینداکیتوخواصداراي·

29-(FDBA) Freezed Dried Bone Allograft

جدانمونهازشدنذوببدونیخیعنی(.شودمیجدانمونهازیخصورتبهآبfreezed driedفراینددر·
)شودمی

·FDBAتاشودرهیدراتهجاگذاريازقبلبایدstrengthوresiliencyایـن البتـه . آوردبدسـت راخودش
.ندارداهمیتخیلیشودمیرهیدراتهبدنمایعاتتوسطگرفتکهدهانداخلهاي جراحیدرمسأله 

.استFFBAازبیشتراستیواینداکتیوخصوصیات·
30-(DFDBA) Demineralized Freezed Dried Bone Allograft

40حـذف باعـث کـه شـود مـی فـرآوري 5/0M-6/0هیدروکلریکاسیددر.شودمیدمینرالیزهاسیدبا·
.شودمیارگانیکماتریکسخوردندستبدونمعدنیمحتوايازدرصد

خصوصـیات کـه دادهادامـه وشـود مـی preserveگفتـه کتـاب ؟؟؟(.شودمیحفظBMPپروسهایندر·
.)داردضعیفاستیواینداکیتو

.استبیشترانواعبقیهازFDBAدرکهدارداستیواینداکیتوخصوصیاتآلوژنکلدر-31
یعنـی کـرد، بررسـی ectopic implantهاي مدلدرراگرفتبایداستیواینداکتیوخصوصیاتبررسیبراي-32

وجـود اسـتیواینداکتیو خصوصـیات شـد ایجاداستخوانیندولهفتهدوظرفاگرو.دادقرارپوستزیرمثًال 
.شودمیاستفادهبااليسازاستخوانسرعتدارايهاي وگونهها موشازکار اینبراي.دارد

:آلوگرفتپروسسوسازي آمادهمراحل-33
.بارسلولیکاهشونرمبافتحذفبرايمکانیکیدبریدمان)1
.ماندهباقیخونوها سلولحذفبراياولتراسونیکشستشوي)2
.هاویروسکردنوغیرفعالها پروتئینکردندناتورهبراياتانولباسازي آماده)3
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.هاباکتريکشتنبرايبیوتیکآنتیبا شستشوي)4
اسپورهاحذفبراياتیلنواکسیدگامااشعهتوسطکردناستریل)5

سازيخالصفرایند-2دهنده انتخاب-1: باداردارتباطمستقیماً زاییعفونتویتهسژنآنتی-34
کـاهش ها، بیماريانتقالریسککاهش، زندههاي سلولحذفشاملpurification) (سازيخالصفرایند-35

.باشدمیایمونولوژیکهاي واکنش
.استشدهتأیید آلوگرفتتوسطایدزوcهپاتیتانتقال-36
)نفرهزار450دریکخونانتقالدر(.استنفرمیلیون6/1دریکآلوگرفتازایدزانتقال-37
نسـبت کورتیکالاستخوانچونآیندمیبدستبلندهاي استخوانکورتکسازDFDBAوهمFDBAهم-38

.داردAntigen activityتر پایینسطحوinductive proteinبااليسطحکنسلوساستخوانبه
ها اینکهداردساختاريهاي وگرفتpowder ،ground bone ،cancellous and cortical bone chipsانواع-39

.هستندوکنسلوسکورتیکالهاي بالكومندیبلخوردهبرشصفحات
.داردکاربردintactتقریباً.هايدیوارهبااستخواننقایصپرکردنبرايپارتیکولههاي گرفت-40
:زنوگرفت-41

.بودسگجمجمهنقایصترمیمبرايشدهکلسیفیهداستخوانازاستفادهزنوگرفتازاستفادهاولین·
(ABB)معمـوالً  وصـورت فـک جراحـی ودرهسـتند دیگـر گونـه ازشدههاروستهاي بافتها زنوگرفت·

Anorganic Bovine Boneخوكازتواندمیولیهستندگاواز(porcine)اسبیا)equine(دست بههم
.بیاید

.داردانساناستخوانمشابهفسفاتبهکلسیمنسبتوکریستالیزهساختارزنوگرفت·
کـاهش راگیرنـده ایمنـی پاسـخ ریسکتاشودمیدپروتئینهارگانیکموادتمامبرداشتنبرايزنوگرفت·

عـالی منبـع کـه کند میایجادطبیعیماتریکسکهاستارگانیکغیرساختاريماندمیباقیآنچه.دهد
.استکلسیم

کـه اسـت متـر میلـی 25/0-1ذراتسـایز بـا پیوسـته هـم بهporeسیستمازمتشکلزنوگرفتساختار·
.شوداستیوبالستیکمهاجرتباعثوشودپرخونیعروقتوسطتواند میراحتیبه

42-ABBواستپوروزدرصد75ازبیشترhigh specific surface area انـدازه بـهm2/g100باعـث کـه دارد
.کندمیتقویترااستخوانرشدکهشودمیقويویاستیوکانداکتخصوصیاتوآنژیوژنزافزایش

43-ABBشـده فـراوري ژنسـیته آنتـی کاهشبرايشدیداً چوننداردواستیوژنیکاستیواینداکیتوخصوصیات
.است

:زنوگرفتمعایب-44
رزوربشنپایینسرعت-1
)Bovine spongiform encephalitis(گاوياسفنجیانسفالیت، (mad cow)گاويجنونازترس-2
مذهبیمشکالت-3
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:مطالعاتبرمروري-45
ایمپلنـت شـولدر ازتـر  کورنالیمترمیلی6/2نرمبافتمهاجرت: فوريایمپلنتوBio oss -ازاستفاده) الف

درایمپلنـت شـولدر اطـراف نـرم بافتکورنالیمهاجرت(بودمترمیلی3/1کهکنترلگروهبامقایسهدر
).بودبرابرکنترلدووغشاءBio-ossگروه

.شودمینرمبافتساپورتدرموفقیتباعثممبرانساپورتوABBازاستفاده: نتیجه
:socket preservation درSDAوICAوDBBMمقایسه)ب

1-DBBMدرولـی داشـت طبیعـی اسـتخوانی هاي پارتیکلمحیطدربیشتراستخوانیرسوبICAو
SDAشدنداحاطهفیبروزبافتتوسطبیشتر.

2-DBBMساختاراسـتخوانی ایجادباعثکهداشتبیشتريگرفتباقیماندههاي پارتیکلMore rigid

، بیشـتر باقیمانـده پارتیکـل ، بیشـتر اسـتخوانی رسـوب : داردرااینهـا DBBMکلدرپس(شد می
)ریجیدتراستخوان

·DBBM: Deproteininized Bovine Bone Mineral
·ICA: Irradiated Cancelluos Allograft
·SDA: Solvent Dehydrated Allogrft

.استکمترهمعملزمانواستتنهازنوگرفتبرايموفقیتبیشترینلیفتدرسینوس-46
:آلوپالست-47

.نداردبیماريانتقالوهاروست·
.استاستیوکانداکتیو·
.ندارددهنده سایتموربیدیته·
.بکشدطولها سالاستممکنکهداردوجودگرفتمادهناکاملرزوربشنریسک·
وبیواکیتـو گـالس ، کلسـیم کربنـات . کلسـیم فسفاتآنهاازتوانمیکههستندسازگارزیستمواداینها·

BCPبردنامرا.
طـرف ازواسـت اسـتیوکانداکیتو چـون اسـت کـاربردي مـاده بیشـترین )HAازمشـتق (کلسیمفسفات-48

.استپذیرشقابلهماستخوان
تـر  راحتاستخوانشود میباعثوشودمیجذبکامالً کوتاهیزماندر) مرجانازمشتق(کلسیمکربنات-49

.بشکند
هـم واسـتیوکانداکتیو خصوصـیات هـم آپاتیـت هیدروکسـی بـا ترکیـب دربیواکتیوگالسهاي سرامیک-50

.دارندراشوندگی جذب
51-BCP) Biphasic Calcium Phosphate(

.است) فسفاتکلسیمتريبتا(b-TCPو آپاتیتهیدروکسیحاوي·
·HAوفضانگهداريبرايساختاروفرمحفظمسئولb-TCPاست.
·BCPکندمیتقلیدانساناستخوانیبافتارگانیکغیرفازاز.
·b-TCPفسفاتوکلسیمهاي یونبهشدنحلباnew bone formationکندسازي میشبیهرا.
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:رويداردتأثیر HA/b - TCPنسبتدادنتغییر·
1-substitution rate

2-Bio activity

.شودمیاستیوکانداکیتوخصوصیاتتغییرباعثهمبا2و1که
Poorباعثکهکندمیمهارراجدیدي سازاستخوانوریمدلینگکهاستآنبازجذب کند BCPمشکل·

local stablityوpermanent stress concentrationشودمی.
بیشـتر کلینیـک در) e-TCPوHA)c-TCPوb-TCPمخلـوط ، فازیـک بـاي هاي فسفاتکلسیمامروزه·

.شودمیدادهیحجتر
·TCPازاستیوکانداکتیوترHAچوناستbiodegradablity انـد  هدادنشـان بـالینی مطالعاتوباالتر دارد

.کندمیتقویتبودنویاستیوکانداکتباراقويي سازاستخوانفعالیتHAوTCPمخلوطکه
انجـام ازهـا  مـدت ازپـس آنذراتوجـود اسـت HAازبیشـتر TCPجـذب سرعتکهوجوديباحتی·

.استشدهگزارشمندیبلنقایصدرمانیامگزیاللیفتسینوس
درآنموفقیـت علـت بـه کـه داردb-TCPدرصـد 40وHAدرصـد 60فرموالسیونراکاربردبیشترین·

.استبودهایمپلنتfenestrationودهیسنسدرمان، گرفتسینوس، ریجکردنآگمنت
گـزارش درصـد 28-38انسـان لیفـت سـینوس درماه8ازکمتردرBCPباجدیدي سازاستخواندرصد·

.استشده
52-BCP ،Safe ،biocompatible ،bioresorbable ،بـراي اسـکافولد عنـوان بهمؤثري شکلبهتواندمیواست

بزرگنقایصبازسازيبرايموفقیتباتواندمیکهاند هدادنشانمطالعات. کندعملجدیداستخوانتشکیل
.رودکاربهعالیوهستیوپاتولوژیکیکلینیکیشواهدباآلوئول استخوان

راایمپلنـت توانـد  مـی ورفتـه کـار بـه GBRبـراي اتـوژن استخوانوآلوپالستکهگفته28-4شکلدر-53
.کندساپورت

54-Rh -BMP2برايجذبقابلکالژنرويSocket - augmentationرفتـه کـار بـه دنـدان کشـیدن ازبعد
)28-5شکل(
: رشدهاي فاکتور-55

.دارنددخالتزخمترمیمدرکههستندسیگنالینگهاي پپتید·
.داردکاربردهیلینگپروسه) accelerate(تسریعوتسهیلدرها آنrecombinantانواع·
.شودمیصحبتPDGFوBMPمورددرفصلایندر·

56-BMPs:
مارکرهـاي اکسپرشـن باعـث وشـوند میمتصلPluripotentهاي سلولبهکههستندرشديهاي فاکتور·

.شوندي میسازاستخوانتحریکبراياستیوبالست
57- BMP2:

.کندمیتحریکمحلدررااندوکندرالهمواینتراممبرانوسي سازاستخوانهم·
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اتـوژن اسـتخوان بارقابتدرایمپلنتمحلسازي آمادهدراستخوانیژرنراسیونبراياستیواینداکیتوماده·
.است

.شودمیفرآورياستریلآبباوشدهفرمولیزهrecombinantصورتبهبالینیاستفادهدر·
·Carrierاستجذبقابلکالژنآن .
التهـابی هـاي  سـلول جـذب وحدازبیشکموتاکتیکخاصیتعلتبهعملازپسادمآنجانبیعارضه·

.است
·FDA approveبرايدارد:

لیفتسینوس-1
بزرگسالبیماردرشدهکشیدهدندانساکتمثلآلوئول ریجلوکالیزهنقایصگرفت-2

آگمنـت همچنینوبزرگووسیعهاي کلفتآلوئول گرفتبرايLarge continuity defectsبازسازيدر·
.رفتهکاربهماگزیاليسینوس

.بشودرشدحالدرکودکاندررشدتأخیر یاتوقفباعثاستممکنBMPکهشدهگفتهcleftبخشدر-58
59-PDGF :

.شودمیزخمترمیمبهکمکباعثآنژیوژنزوسلولیپرولیفراسیونتقویتبا·
تـأثیر  اندوتلیالوتلیالاپیهاي سلولرويوشودمیکالژنازفعالیتافزایشباعثکهگفتهتروما2فصل·

.ندارد
·Rh-PDGFداردکاربردپریودنتالهاي دیفکتکاهشبراي.
بـا همـراه نقایصـی برايآنرا) استیوپروژنیتورهاي سلولفراخوانیقابلیتشاملPDGF (کبیولوژیپروفایل·

.کندتر میمطلوبسیگارتاثیراتودیابت، زراستئوپومثلییهابیماري
.داردFDA approveپریودنتالنقایصدرماندر·
·b-TCPهمراهrh-PDGFاسترفتهکاربهآلوئوالررژنراسیونبراي.

:عملازپیشهاي ارزیابی-60
ریسـک حـداقل وبینـی پـیش قابلیـت بـاالترین باروشموثرترینانتخاب،موفقیتدرفاکتورترین مهم·

complicationاست.
:استموارداینبهوابستهمستقیماً ایمپلنترستوریشنمناسبودرستقراردادن·

الوئولاستخوانمورفولوژي-1
سیمتري-2
فضا-3
4-alignement

وباشـد آنژیوژنیـک پتانسـیل بـا خوبکوالیتیدارايبایدگیرندهسایتگرفت،موفقیتازاطمینانبراي·
.باشدعفونتازعاري

61-(CBCT) CTارزیابیهمراکوالیتیتواند میبالینیمعایناتباهمراه،دهدمی1/0نقصبعديسهارزیابی
.کند
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.شودمیآنشکستباعثکندطوالنیراگرفتالتهابیفازکهفاکتوريهر-62
:شودمیگرفتاپتیمالسابترمیمباعثکهگرمداخلهفاکتورهاي-63

سیگار،دیابت، سن:سیستمیکعوامل)الف
عروقیپرومایزمکا، گرفتحرکت، عفونت: موضعیعوامل)ب

واردآنبـه فشارياطرافازکند،حفظراشدهبازسازيفضايباشد،حرکتبیبایدگرفتموفقیت،براي-64
بسـته گرفـت تحلیـل ودهیسنسازجلوگیريبراي، تنشنبدونوکافیشکلبهآن،روينرمبافتنشود،
.شود

.شوددادهاستخوانتولیدوترمیمبرايکافیزمانگرفتبه، بعديجراحیانجامازقبلباید-65
.زخمانقباض، فیبروپالزي، اسکار، تحلیل، Nonunion: گرفتموفقیتعدمهاي شکل-66
: سن-67

.یابدکاهشزخمترمیمقدرتسنافزایشبااستممکن·
ممکـن کـه کننـد مصرف میمتعدديداروهايودارندبیشتريسالمتیمشکالتتر معموالً مسنبیماران·

.بگذارداثرسوءآنرويیاکندتداخلزخمترمیمبااست
وهسـتند شـکننده هـا  بافـت . اسـت poorوپرفیـوژن استکامپرومایزاغلبوسکوالریتهمسنبیماراندر·

.داردوجودزخمترمیمدرتأخیر پتانسیل
ازقبـل وشـود بررسـی داروهـا سایروگیاهیهاي مکملها، ویتامینشاملبیمارمصرفیهاي دارولیست·

افـزایش مثـل عمـل حـین وقـایع باعـث اسـت ممکـن ها ویتامینوها مکملچونشوددادهتطابقعمل
.شوندها داروسایرمتابولیسمتغییروریزيخون

.استمؤثر استخوانیگرفتجملهازها زخمبهبوددربیماراي هتغذیشرایط-68
: دیابت-69

وزخـم تـرمیم کامپرومـایز ریسـک درندارنـد خـون قنـد مناسبکنترلکهآنهاخصوصادیابتیبیماران·
.هستندمیکرووسکوالرمشکالتعلتبهزخموسکوالریتهکاهش

:شودمیذیلمشکالتباعثضعیفقندکنترل·
)فاگوستیوز، کموتاکسی، (Migrationها یتسلنفووها نوتروفیلعملکردرويتأثیر -1

کموتاکسیرويتأثیر -2
فاگوستیوزرويتأثیر -3
زخمعفونتافزایش-4
درمانزمانافزایش-5

اکسـیژن بـا اتصـال بـه بیشتريتمایلگلیکوزیلهوبینلهموگچونیابد میکاهشبافتدراکسیژنریلیز·
.دارد

.داردوجودزخممیکروسکوالرجریانوRBCپذیري نفوذکاهش·
.شودمیزخمکلیبهبودرويمخرباثراتباعثزخموایسکمیسلولیضعیففراخوانیمجموعه·
.شودتجویزسیستمیکبیوتیکآنتیگیرندمیقرارگرفتتحتکهدیابتیبیمارانبراي·
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باعـث فلوروکینـون ودرمانیشیمیمواد، )کورتونوNSAIDمثل(ها ضدالتهاباستگفتهتروما2فصل-70
.استنشدهثابتولیشوند میNonunionافزایش

:سیگار-71
باعـث کـه شـود میپروستاسیکلینایجادوکالژنرسوبافزایشباعثنیکوتیناستگفتهتروما2فصل·

.شودمینوتروفیلعملکرداختاللوپالکتیتجمع
:رويدارداثرنیکوتین·

1-turnoverاستخواننرمال
هـا، استئوبالسـت گیـري  شـکل کـردن آهسـته ، عروقیingrowthازجلوگیري(استخوانمتابولیسم-2

)هااستیوکالستتعدادکاهشوپرولیفراتیومرحلهدرها استئوبالستعملکردکاهش
:آمیننیتروزوکربنمنواکسید·

کهنفریناپینورونفریناپیوازوکانستریکشنبهثانویهمحیطیهاي بافتبهاکسیژندلیوريکاهش-1
.شودمیبافتهیپوکسیوهیپوپرفیوژنباعث

خونویسکوزیتهافزایشوکالژنرسوبافزایش، نوتروفیلعملکرداختالل، پالکتیتجمع-2
.دهدمیکاهشهمراGBRموفقیتواستهمراهاستخوانیگرفتشکستباسیگار-72
.باشدزخمهیلینگتکمیلتاحداقلآنازواجتنابعملقبلهفتهدوحداقلگرفتبرايسیگارقطع-73
عروقیکامپرومایزوگرفتفشاروهموبیلت، عفونت: گرفترويمؤثر موضعیهاي فاکتور-74
contaminated ،colonized ،infected، استریل: هازخمانواع-75

نظرگرفتـه درclean contaminatedدهـانی هـاي  زخـم دهانمخاطباارتباطوصدمهمکانیزمبهتوجهبا-76
.شوندمی

.شودمیزخمعفونیبارافزایشباعثادونتوژنیکعفونتوجود-77
:post -surgicalعفونتازجلوگیريهاي راه-78

.باشدintactکراتینیزهمخاطرويبرشاستممکنکههرجا-1
.نشوندکامپرومایزعروقونشودلهبافتتابگیردانجامgentleصورتبهبافتییجاجابه-2
.باشدگرانوالسیونبافتازعاريوشوددبریدمانآرامیبهگیرندهبستر-3
.بمانددورها کنندهآلودهسایروبزاقازگرفتذرات-4
دادنقـرار ازقبـل را)سفارولین، لینیسپنی، کلیندامایسین(بیوتیکآنتیمحلولمیتوانلزومصورتدر-5

.کرداضافهگرفتموادبه
شـود  مـی گرفـت رفـتن دسـت ازباعـث کـه دهیسـنس ایجـاد ازوشـود بستهtension freeبایدبرش-6

.کندجلوگیري
راگرفترويفلپکردنادونساجازهتاشودمیانجامپریوستscoringآخرمرحلهدرلزومصورتدر-7

.بدهد
.شودمیناحیهدرمیزبانالتهابیپاسخافزایشباعثجراحیزخمبااليمیکروبیبار-79
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:زخمدرها باکتريعملکرد-80
.شودمیcell lysis-2اکستراسلوالرماتریکستخریب-1: باعثکهپروتئینازمتالوواندوتوکسینریلیز-1
.شودمیگرفترفتندستازوبافتیتخریبباعثکهالتهابافزایش-2
.شودمیهیلینگکامپرومایزباعثکهغذاییموادواکسیژنگرفتنبرايگرفتبارقابت-3

شستشـو وشوندحذفخارجیاجساموگرفتذرات، شونددبریدمانکافیاندازهبهبایدعفونیهاي زخم-81
.یابدمیبهبودمیزباندفاعویابدمیکاهشباکتریاییبارکاراینبا. شوددادهادامه
مقاومـت ازممانعـت بـراي narrow spectrumبیوتیـک آنتـی از. شودانجامC&Sبایدباشدممکنهرجا·

.شوداستفادهباکتریایی
:گرفتفشاروهموبیلت-82

·Non- unionاستاستخوانبهاستخوانتماسعدماثردر.
. بشودrigid fixationبایدonlayگرفت·
·Continious tensionشودمیاستخوانجايبهفیبروزبافتیاغضروفتشکیلوگرفتموبیلیتیباعث.
. شودمیگرفتتحلیلباعثمیگذاریمپروتزکهموقعیمثل)excessive pressure(حدازبیشفشار·

علتبهکهشود میکرانیوفشیالناحیهدرگرفتسوروایوالبهبودباعثگرفتانجامهنگامپریوستحفظ-83
. استearly revascularizationبهکمک

ومیزبـان اسـتخوان freshenedهـاي  لبـه بـا تماسدرکنسلوسسطحکهدارداهمیتگرفتحفظجهت-84
. باشدنرمبافتباتماسدرپریوستئالسطح

: دهیدپاسخزیرسواالتبهلطفا

است؟نادرستزیرجمالتازیککدام-1

.استشدهگرفتاستخوانازبیشترانساناستخواندرایمپلنتموفقیت) الف

. دارندنقشوازوکانستریکشنوها پالکتگرفتالتهابیفازدر) ب

. شودمیتولیدنیافتهسازماناستیوئیدپرولیفراسیونمرحلهدر) ج

. استیافتهسازمانالمالراستخوانباآنجایگزینیونابالغاستخوانجذبشاملرمدلینگ) د

�.صحیح استگزینه الف

؟ استنادرستزیرجمالتازیککدام-2

.شودمیشروعبافتیهیپوکسیبهپاسخدروماکروفاژهاوپالکتازهحرشتمهاي فاکتورتوسطآنژیوژنز) الف

. استlate revascularizationاستیوئیدرسوبوتشکیلکلید) ب

.شودمیجدیداستخوانconsolidationباعثاندوستواستیوئیدفیوژن) ج

. یابدادامهها سالتااستممکنگرفتنوعحسببروشودمیآغازگرفتانجامازبعد2هفتهازرمدلینگفاز) د

�.گزینه ب صحیح است
.استearly revascularizationeاستیوئیدرسوبوتشکیلکلید
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؟ استشدهگزارشپیونديمادهکدامدرایمپلنتموفقیتدرصدبیشترین-3

آلوژن) بزنوگرفتوها آلوپالست) الف

زنوگرفت) داتوژن) ج

�استصحیحدگزینه

؟ چیستاتانولنقشآلوگرفتپروسسینگدر-4

ویروسکردنفعالغیروها پروتئینکردندناتوره) بها اسپورحذف) الف

خونوها سلولدبریدمان) دها باکتريحذف) ج

�. استصحیحبگزینه

؟ ندارداستیواینداکیتوخصوصیاتیککدام-5

ABB) دDFDBA) جFDBA)  بFFBA) الف

�. استصحیحدگزینه

؟ استصحیحزنوگرفتخصوصدرزیرهاي گزینهازیککدام-6

. داردکریستالیزهساختار) ب. استکلسیمازعاري) الف

. داردپروزیتیدرصد50ازکمتر) د.استمترمیلی1-2آنذراتاندازه) ج

�. استصحیحبگزینه

؟استنادرستگزینهکدامها آلوپالستمورددر-7

. دهدمیانجامراnew bone formationسازي شبیهفسفاتوکلسیمهاي یونبهشدنحلباb- TCP) الف

.شودمیsubstitutionوBioactivilyسرعترويتأثیر باعثHA/b- TCPنسبتدرتغییر) ب

تجمـع وضـعیف لوکـال اسـتابلیتی کهافتدمیاتفاقجدیدي سازاستخوانورمدلینگمهار، کندجذببازعلت به) ج

. دهدمیاسترسدائمی

. شودمیاستخوانشکستگیافزایشباعثکهشودمیجذبسریعHAازمشتقکلسیمفسفات) د

�.استصحیحدگزینه

؟ چیستBMP- 2جانبیعارضه-8

حدازبیشادم) بگرفتسریعتحلیل) الف

اینتراممبرانوسسازي استخوانمهار) دیکتآنافیالکهاي واکنش) ج

�. استصحیحبگزینه

؟ استموردکدامRh- PDGFکاربردبشترین-9

socket preservation) دپریودونتالدیفکت) جولئآلووسیعکلفت) بلیفتسینوس) الف

�. استصحیحج گزینه
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؟ نیستسیگارنیتروزآمینوکربنمنواکسیدعوارضازیککدام-10

نوتروفیلعملکرداختالل) بپالکتیتجمع ) الف

خونویسکوزیتیافزایش) دکالژنرسوبکاهش) ج

�. استصحیحجگزینه

؟ دارندقرارگروهکدامدردهانهاي زخم-11

clean contaninale) دclean) جcolonized) بcontaminated) الف

�. استصحیح؟ گزینه

؟ کرداضافهگرفتبهنمیتوانرابیوتیک آنتیمحلولکدام) 12

سفارولین) دسلینپنی) جفلوروکینون) بکلیندامایسین) الف

�. استصحیحبگزینه



29فصل 
بیولوژي و هیستولوژي گرفت استخوانی

. اسـت transplantationیـا implantationبـراي ارگـان یـا بافـت هرگونـه گرفت: ایمپلنتوگرفتتفاوت-1
شـود  میپیوندیاشود میدادهقراربدندرکاملیاپارسیلصورتبهکهاستاي همادیاوسیلههرایمپلنت

. باشدداشتهتجربیوآزمایشگاهی، تشخیصی، درمانی، پروتزيمقاصداستممکنو
قـرار پریوسـت زیـر یـا مخاطزیریادهانحفرهدرکهشود میگفتهآلوپالستیبهدندانپزشکیدرایمپلنت-2

. آوردمیفراهمگیریاساپورتکاملیاپارسیلدنچربرايوشود میداده
بـرود کـار بهسیستمازجزئییاسیستمعنوانبهبتواندکهاستطبیعییاسنتتیکمادهنوعهربیومتریال-3

. دهدمیانجامرابدنعملکردیاوارگان، بافتجایگزینییاآگمنت، درمانو
. گیرندمینظردرسرامیکراها زنوگرفت، پروسسینگنوععلتبهگاها-4
:Bone graftانواع-5

)fresh frozen(اتولوگگرفت·
·Stemcellاتولوگ
.) نداردکاربردخیلیدندانپزشکیدر(آلوژنیک·
زنوژنیک·
·Fresh frozen
·Osteoblast cell constructure)استتجربیمطالعاتحددر (

6-Biomaterials:
·Bone derivatives)processed cadaveric bone(
·)DABGوDFDAB (Allogenic Bone Implants

·)heat treatedوdeproteinized (xenogenic bone implants

·Synthetic bone)وalloplast (Bone substitutes

7-ceramics:
·b-TCP
·HA
·plaster of paris
· calcium phosphate
·Bioactive glass
·coral and Marine algae derivated


