
1 اصول پایه در آگمنتاسیون استخوان

1-1 مقدمه

مهمتریــن فاكتــور تعییــن كننــده موفقیــت درمــان بــا ایمپلنت هــای دندانــی، در دســترس بــودن ســاختار كافــی اســتخوانی 
اســت. جهــت موفقیــت ایمپلنت هــای دندانــی، اســتخوان بایــد هــم از لحــاظ كمیــت )ارتفــاع و عــرض( و هــم از لحــاظ 

كیفیــت )خونرســانی وســیع( مناســب باشــد )اشــکال 1-1 و 1-2(. 
فقــدان ســاختار كافــی اســتخوان همچنیــن علــت شــایعی پــس از كاشــت ایمپلنــت هــم در فــاز التیام/اسئواینتگریشــن و 

هــم در فــاز رســتوریتیو اســت. 
فاكتورهای متعددی در از دست رفتن استخوان دخیل هستند، از جمله:

نقایص ژنتیکی )شکاف لب/كام( )شکل 1-۳(	 
تروما	 
تومور یا جراحی متعاقب تومور	 
آتروفی استخوان	 
عفونت	 
بیماری های پریودنتال.	 
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شــکل 1-1. ایمپلنــت دندانــی بایــد بــا اســتخوان 
و بافــت نــرم ســالم احاطــه شــود. ایمپلنــت بایــد 
در موقعیــت ســه بعــدی صحیــح کاشــته شــود. 

در  دندانــی  ایمپلنــت  کاشــت   .1-2 شــکل 
ســالم اســتخوان 

شــکل 3-1. آملوبالســتوما )تومــور خــوش خیــم( 
در قــدام مندیبــل موجــب تخریــب شــدید 

ــت  ــده اس ــتخوان ش اس
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ــل در بیمــار  شــکل 4-1. دیفکــت اســتخوان آلوئ
ــا شــکاف لــب/کام یــک طرفــه ب

شــکل 5-1. تحلیــل فــک بــاال بــه ســمت داخــل 
و فــک پاییــن بــه ســمت بیــرون موجــب ایجــاد 

ــوژن کالس III کاذب خواهــد شــد اکل

2-1 کمیت استخوان

از دســت رفتــن دنــدان بــه معنــی از دســت رفتــن بارگــذاری فانکشــنال اســت كــه منجــر بــه تحلیــل و آتروفــی اســتخوان 
فــك می شــود. ایــن تحلیــل در صورتــی كــه جایگزینــی دنــدان از دســت رفتــه بــا تاخیــر بســیاری باشــد، اگــر بیمــار از 
دنچــر متحــرك اســتفاده كنــد و اگــر عفونــت یــا التهابــی پــس از كشــیدن دنــدان در ناحیــه وجــود داشــته باشــد، شــدیدتر 
خواهــد بــود. تحلیــل اســتخوان در هفتــه 15 ام پــس از كشــیدن دنــدان شــروع شــده و در دوره ۳ ســاله بــه حــدود 60% 
ــل در ســال اول  ــل مندیب ــد. تحلی ــاق می افت ــال اتف ــر ســریعتر از ماگزی ــل 4 براب ــل در مندیب می رســد )شــکل 5-1(. تحلی
حــدود 12 میلــی متــر بــوده و پــس از آن هــر ســال حــدود 0/2 میلــی متــر اســت. تحلیــل اســتخوان بــه ســمت مركــز بــوده 
ولــی تحلیــل مندیبــل بــه ســمت بیــرون فــك می باشــد )شــکل 4-1 و 6-1(. بدیــن دلیــل اغلــب دیسکرپانســی هایی در 

روابــط بیــن فکــی دیــده می شــود. ایــن امــر می توانــد منجــر بــه ایجــاد رابطــه فکــی كالس ۳ كاذب گــردد.
ــر  ــت ب ــرم می شــود كــه در نهای ــت ن ــرات در ســاختار باف ــن موجــب ایجــاد تغیی ــرات در ســاختار اســتخوانی همچنی تغیی

ــن بیمــاران اســت.  ــی شــایع بی ــن امــر یــك مشــکل زیبای ــر می گــذارد. ای ــل بیمــار تاثی پروفای
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ــل و  ــمت داخ ــه س ــاال ب ــک ب ــل ف ــکل 6-1. تحلی ش
فــک پاییــن بــه ســمت بیــرون موجــب ایجــاد اکلوژن 

کالس III کاذب خواهــد شــد

ــل  ــا تحلی ــدان ب ــی دن ــن ب ــک پایی ــکل 7-1. ف ش
شــدید. در چنیــن مواقعــی احتمــال شکســتن مندیبــل 

ــت باالس

شــکل 8-1.کاشــت چهــار واحــد ایمپلنــت در ناحیــه بیــن فورامــن در یــک فــک بــا تحلیــل شــدید. زوایــای ایمپلنــت بــه شــدت لینگوالــی 
 III اســت بدلیــل اینکــه بــرای تطابــق بــا پروتــز فــک بــاال ایــن چنیــن کاشــت شــده اســت. ایــن بیمــار دارای رابطــه اکلــوژن کالس
کاذب بدلیــل تحلیــل ریــج بــی دندانــی بــاال و پاییــن اســت. چنیــن مــواردی ممکــن اســت موجــب ایجــاد مشــکالت حیاتــی هــم چــون 

هماتــوم کــف دهــان شــده و خونریــزی ایجــاد شــده موجــب انســداد راه هوایــی گــردد. 
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شــکل 9-1.کاشــت چهــار واحــد ایمپلنــت در ناحیــه بیــن فورامــن در یــک فــک بــا تحلیــل شــدید. زوایــای ایمپلنــت بــه شــدت لینگوالــی 
 III اســت بدلیــل اینکــه بــرای تطابــق بــا پروتــز فــک بــاال ایــن چنیــن کاشــت شــده اســت. ایــن بیمــار دارای رابطــه اکلــوژن کالس
کاذب بدلیــل تحلیــل ریــج بــی دندانــی بــاال و پاییــن اســت. چنیــن مــواردی ممکــن اســت موجــب ایجــاد مشــکالت حیاتــی هــم چــون 

هماتــوم کــف دهــان شــده و خونریــزی ایجــاد شــده موجــب انســداد راه هوایــی گــردد.

ــتخوان(  ــت ســخت )اس ــرات باف ــب تغیی ــا موج ــه تنه ــان نشــود، ن ــان مناســب درم ــر در زم ــدان، اگ ــن دن از دســت رفت
ــد )اشــکال 7-1، 8-1 و 1-9(.  ــز ایجــاد می كن ــرم، شــامل عضــالت صــورت، را نی ــی در بافــت ن می شــود، بلکــه تغییرات

3-1 کیفیت استخوان

كیفیــت اســتخوان مهمتریــن فاكتــور تعییــن كننــده پروگنــوز موفقیــت ایمپلنت هــای دندانــی اســت. وایتالیتــی اســتخوان 
ــی  ــا وایتالیت ــا ب ــی از بیماری ه ــود. برخ ــن می ش ــتخوان تعیی ــل اس ــلولی داخ ــزای س ــتخوان و اج ــانی اس ــیله خونرس بوس
ــی،  ــتخوانی )استئوماالس ــای اس ــر بیماری ه ــتئوپروز و دیگ ــوس، اس ــت ملیت ــه دیاب ــد؛ از جمل ــل می كنن ــتخوان تداخ اس

ــکل 1-10(.   ــره( )ش ــی و غی ــس از رادیوتراپ ــای پ بدخیمی ه
اســتفاده از بیسفوســفونات، بصــورت داخــل وریــدی یــا دهانــی، اثــر مهــاری بــر روی استئوكالســت ها داشــته و موجــب 
ــار اســتئونکروز  ــك دچ ــس از جراحــی ف ــب پ ــا بیسفوســفونات اغل ــان شــده ب ــاران درم ــف می شــود. بیم ــی ضعی وایتالیت
ــتئونکروز  ــی اس ــه جراح ــدون مداخل ــه ب ــد ك ــوده ان ــم ب ــواردی ه ــکال 11-1، 12-1، 1۳-1 و 14-1(؛ م ــوند )اش می ش
خودبخــود اتفــاق افتــاده اســت )بدلیــل فشــار ناشــی از پروتــز یــا در مــوارد پریودنتیــت مزمــن(. اگرچــه بیمــار تحــت درمــان 
بیسفوســفونات، كنتــرا اندیکاســیون مطلــق بــرای جراحــی ایمپلنــت دندانــی و پروســه پیونــد اســتخوانی نیســت. مطالعــات 
ــا دوز پاییــن، امــکان جراحــی ایمپلنــت و انجــام  ــی بیسفوســفونات ب ــد كــه در مصــرف دهان متعــددی گــزارش كــرده ان

پیونــد اســتخوان موفقیــت آمیــز وجــود دارد. 
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ــس از  ــال پ ــتئومیلیت ماگزی ــکل 10-1. اس ش
ــی رادیوتراپ

ــط  ــتئونکروز مرتب ــا اس ــار ب ــکل 11-1. بیم ش
ــا مصــرف بیسفوســفونات. اســتئونکروز پــس  ب
از کشــیدن دنــدان اتفــاق افتــاده اســت. بیمــار 
پــس از جراحــی کنســر پســتان، بیسفوســفونات 

ــرده اســت.  ــت ک ــدی دریاف وری

ایــن ســاختارهای اســتخوانی را می تــوان فقــط بصــورت كلینیکــی و هیســتولوژیکی تعییــن كــرد. اســتفاده از اســکن های 
CT )بــر اســاس شــاخض هانســفیلد( می توانــد درصــد مینرالیزاســیون اســتخوان را تعییــن كنــد ولــی نمــی توانــد وایتالیتــی 

و ســاختار اســتخوانی را بدقــت انــدازه گیــری نمایــد. ایــن امــر فقــط بصــورت دقیــق بــا معاینــه هیســتولوژیکی امــکان پذیــر 
اســت. بنابرایــن، اســتفاده از معاینــات رادیوگرافــی بــرای پیــش بینــی پروگنــوز، پروســه ای غیردقیــق اســت. 

4-1 اصول پیوند استخوان

اصــل اساســی پیونــد اســتخوان تــالش بــرای عــدم انجــام آن اســت. بعبــارت دیگــر، تــالش بــرای یافتــن روشــی دیگــر 
قبــل از تصمیــم بــه انجــام پیونــد اســتخوان اســت. یافتــن آلترناتیــو بــرای ایــن پروســه امــری ضــروری اســت، چراكــه 
بــا وجــود پروگنــوز امیــدوار كننــده تکنیك هــای متعــدد پیونــد اســتخوان، پیونــد اســتخوان در هــر صــورت یــك پروســه 
جراحــی تهاجمــی اســت و مشــکالتی در پــی دارد. بعــالوه، پیونــد اســتخوان هزینه هــای اضافــی تــر بــه بیمــاران تحمیــل 

خواهــد كــرد. برخــی از اســتراتژی ها بــرای عــدم انجــام پیونــد اســتخوان شــامل مــوارد زیــر اســت:
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شکل 12-1. سینتی گرافی استخوان نشانگر ناحیه ای از استئونکروز در سمت چپ مندیبل است

در  دندانــی  ایمپلنت هــای  شــکل 1-13. 
ــان  ــس از درم ــه پ ــاری ک ــن بیم ــک پای ف
کنســر پســتان، بیسفوســفونات وریــدی 
دریافــت کــرده اســت. اسئواینتگریشــن 
ایمپلنت هــا بــا شکســت مواجــه شــده 
تمــام  بعــالوه،  شــوند.  خــارج  بایــد  و 
ــته  ــد برداش ــک بای ــتخوان های نکروتی اس
ــتن  ــرای بس ــی ب ــای موضع ــده و فلپ ه ش

دیفکــت بافــت نــرم الزم اســت. 
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شــکل 14-1. ســینتی گرافی اســتخوان نشــانگر اســتخوان 
نکروتیــک در مندیبل اســت

1-4-1 کاشت ایمپلنت بالفاصله پس از کشیدن دندان/ جایگذاری فوری ایمپلنت

كاشــت ایمپلنــت بالفاصلــه پــس از كشــیدن دنــدان یــا 6-4 هفتــه پــس از آن )پــس از زمــان الزم بــرای التیــام بافــت 
ــازد.  ــع س ــی را مرتف ــتخوان آت ــد اس ــه پیون ــاز ب ــن نی ــرده و بنابرای ــری ك ــتخوان جلوگی ــل اس ــد از تحلی ــرم( می توان ن
جایگــذاری فــوری ایمپلنــت بعنــوان یــك پروســه جراحــی پیچیــده در نظــر گرفتــه می شــود. ایــن پروســه نیازمنــد مهــارت 
بــاالی جــراح در جایگــذاری ایمپلنــت در موقعیــت ســه بعــدی صحیــح و بدســت آوردن ثبــات اولیــه مناســب اســت. تحلیــل 
یافــت نــرم یکــی از معایــب عمــده جایگــذاری فــوری ایمپلنــت اســت. ایــن مشــکل می توانــد در اثــر جایگــذاری ایمپلنــت 
بــا زاویــه نامناســب و همچنیــن تحلیــل اســتخوان فاســیال، رخ دهــد. از جایگــذای فــوری ایمپلنــت می تــوان در شــرایط 
ایــده آل بــا دیــواره اســتخوانی ضخیــم، فنوتیــپ ضخیــم بافــت نــرم و محلــی كــه بتــوان ایمپلنــت را در موقعیــت صحیــح 
ســه بعــدی بــا ثبــات اولیــه مناســب قــرار داد، اســتفاده كــرد. شکســت در جایگــذاری ایمپلنــت در موقعیــت صحیــح ســه 

بعــدی فاكتــور عمــده ای در ایجــاد periimplantitis اســت. 

5-1 زمان جایگذاری ایمپلنت

توضیحنوع

جایگذاری فوری )Immediate( ایمپلنت1

جایگذاری زودهنگام )Early( ایمپلنت پس از التیام بافت نرم )6-4 هفته(2

جایگذاری زودهنگام )Early( ایمپلنت پس از التیام نسبی استخوان )16-12 هفته(۳

جایگذاری تاخیری )Late( ایمپلنت در نواحی التیام یافته كامل )6 ماه بعد یا بیشتر(4

مزیــت قراردهــی ایمپلنــت 6-4 هفتــه پــس از كشــیدن دنــدان، در مقایســه بــا جایگــذاری فــوری )در همــان روز كشــیدن(، 
ــرای  ــرم ب ــت ن ــای باف ــراح را از انســیژن های وســیع پریوســتی و پیونده ــه ج ــرم اســت ك ــت ن ــه باف ــام اولی ــکان التی ام
دســتیابی بــه بســتن اولیــه بافــت نــرم بــی نیــاز می ســازد )شــکل c-a 15-1(. همچنیــن ایــن روش امــکان جایگــذاری 


