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تمامـی  از  نیمـی  تقریبـاً  دنـدان  تـک  ایمپلنت هـای  اسـتفاده 
مـوارد درمانـی روزانـه کلینیکـی صـورت پذیرفتـه را شـامل مـی 
شـود کـه براسـاس تجربیـات نویسـنده بیشـتر آن هـا جـزء مـوارد 
زیبایـی هسـتند.  در ایـن فصل به بحث و بررسـی برخـی از مفاهیم 
علمـی پـس از کشـیدن دنـدان مـی پردازیـم کـه غالبـا در ارتباط با 
جایگزینـی فـوری ایمپلنـت و ترمیـم اولیـه سـاکت اسـتخوانی در 
ناحیـه قدامـی فـک اسـت و در اکثـر مـوارد بـه دلیـل جایگـذاری 
همزمـان روکـش و ریشـه به عنـوان درمـان جایگزیـن سـریع دندان 
شـناخته می شـود. برخی از سـوال های رایجی که به هنگام کشیدن 
دنـدان و جایگزینـی ایمپلنـت در سـاکتی کـه به تازگـی دنـدان از 
درون آن خارج شـده مطـرح مـی گردد شـامل مـوارد زیر می باشـد:

 هنگامی که دندان کشیده می شود چه اتفاقی رخ می دهد؟
 چـه تغییراتـی از نظـر انـدازه در بافـت نرم و سـخت به وجود 

می آیـد؟
  آیـا نحـوه التیـام زخم ها در سـاکت هـای دندانی واقع شـده 

در ناحیـه قدامـی  و خلفی متفاوت اسـت؟
 آیـا بـرای حـذف باقیمانده ریشـه باقیمانده نیازی به اسـتفاده 

از فلپ است؟ 
 آیـا بایـد از تکنیـک بازگردانـدن فلـپ بـه محـل اولیـه خـود 
اسـتفاده نمـود و یا به سـاکت اجـازه داد تـا روند ثانویـه التیام زخم 

را طـی نماید؟
 در صـورت لـزوم، اسـتفاده از چـه نـوع پیونـدی می بایسـت 

اسـتفاده نمـود؟
اطـراف  در  بافـت همبنـد می بایسـت  نـوع  از  پیونـدی  آیـا   

ایمپلنـت قـرار گیـرد؟ 
 شـکل سـه بعدی مناسـب ایمپلنـت در درون سـاکت دنـدان 

اسـت؟ چگونه 
 آیا بافت پیوندی باعث تغییر روند التیام زخم در ساکت می شود؟

 آیـا وجـود یـک شـکاف باقیمانده پـس از جایگزینـی ایمپلنت 
باعـث بـروز تفاوتی می شـود؟

 آیـا یـک ابانتمنـت اولیـه ترمیمی و یـا یک ابانتمنـت درمانی 
اختصاصـی می بایسـت بـرای اتصال بـه ایمپلنت می بایسـت طراحی 
شـود و یـا این کـه بهتـر اسـت کـه فقـط از یـک ابانتمنـت درمانـی 

موجـود اسـتفاده نمود؟
 کـدام یـک از مـوارد یکپارچگـی ایمپلنـت بـا اسـتخوان ویـا 

رونـد موفقیت آمیـز منجر به زیبایـی در افزایش مانـدگاری ایمپلنت 
مؤثرتـر می باشـد؟

این ها تنها بخشـی از سـؤاالتی هسـتند که پس از کشـیده شدن 
دنـدان و هنـگام جایگذاری فوری ایمپلنت درون فک پس از کشـیده 
شـدن دنـدان مـورد بحـث و بررسـی قـرار می گیـرد و تمامـی ایـن 
عناویـن به صـورت موضوعـات جالـب توجهـی باقی مانده تـا هر یک 
از پزشـکان راه حـل هـای مختص خـود را برای رفع آنهـا ارائه دهند.

امـا این موضـوع کـه نتایـج حاصـل از هـر یـک از این روشـها تا 
چـه حـد قابـل اطمینان می باشـند سـوال برانگیز اسـت. ایـن کتاب 
در جسـتجوی یافتـن پاسـخ هایی بـرای سـواالت و فراهـم نمـودن 
اهـداف واقع بینانه و شـواهد عینی به صورت یکسـان برای پزشـکان 
عمومـی و متخصـص جهـت جایگزینـی ایمپلنت های تـک دندان و 
ترمیـم آن هـا توسـط بافـت لثـه منسـجم، به منظـور حصـول نتایج 
مـورد قبـول از نقطـه نظـر زیبایـی و ترمیمـی در شـرایط مختلـف 

کلینیکـی می باشـد.

روش فوری جایگزینی دندان در مقایسه با روش 
تاخیری

میـزان مانـدگاری ایمپلنت های دندانی به روش فوری نه بیشـتر 
بلکـه مشـابه روش جایگزینـی ایمپلنـت در روش تاخیـر می باشـد. 
درحالیکـه در پروتـکل تأخیـری میزان مانـدگاری ایمپلنـت بیش از 
90 درصـد می باشـد، پروتـکل فـوری می توانـد میـزان مانـدگاری 

ایمپلنت هـا را تـا 95 درصـد افزایـش دهد.
تنهـا در میـان دندان هـای قدامی میـزان مانـدگاری ایمپلنت ها 

می توانـد تـا 97درصـد افزایش پیـدا نماید.

فصل اول

تاریخچه و دلیل استفاده از ایمپلنت های تک دندان در ناحیه قدامی و خلفی
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ایـن مـوارد می تواند خود پشـتوانه خوبی  برای طرح این سـوال 
باشـد کـه درحالیکـه  روش جایگزینـی ایمپلنت به صورت مسـتقیم 
در درون سـاکت بـر توانایـی ترمیمـی سـاکت تاثیـر گـذار نیسـت، 
ضـرورت اسـتفاده از این روش چیسـت؟ با این وجود سـاکت دندانی 
به صـورت ژنتیکـی به گونـه ای طراحی شـده اسـت کـه در صـورت 
جایگـذاری و یـا عـدم جایگذاری یک پیـچ اسـتریل تیتانیومی که با 
بدن سـازگاری داشـته و  صـورت بیولوژیکی پذیرفته شـده، می تواند 
ترمیـم گـردد.  فوایـد عمـده بکارگیـری روش درمانـی جایگـذاری 
فـوری شـامل کوتـاه شـدن رونـد درمـان و مراجعه کمتـر بیمار می 
باشـد کـه ایـن موارد بـه نوبه خـود باعث کاهـش طول مـدت زمان 

درمـان  و راحتـی بیشـتر بیمار می شـود. ) شـکل۱(
بیشـتر فرآیندهـای درمانی همانند کشـیدن دنـدان، جایگذاری 
ایمپلنـت، پیونـد سـاکت و ترمیم اولیـه  در طول جلسـه اول درمان 
صـورت انجـام می پذیرنـد، بنابرایـن مدت زمان بیشـتری متناسـب 
بـا هـر یـک از ایـن مـوارد بایـد بـه هـر یـک ایـن جلسـه اختصاص 
یابـد. در صـورت وجـود چنیـن دیدگاهـی  پزشـک از ایـن توانایـی 
برخـوردار خواهـد بـود کـه بافـت هـای سـخت و نـرم را در هنـگام 
کشـیدن دنـدان خصوصـا جهـت جایگـذاری یـک دندان و یـا حتی 

تعـداد بیشـتری ایمپلنـت در ناحیـه مجـاور حفـظ نماید.
مفهـوم نگهداری بافت های سـخت و نـرم  در مواردی که حفظ 
زیبایـی از اهمیـت بسـیار زیـادی برخوردار اسـت، خـود می تواند به 
عنـوان اصلـی تریـن مزیـت در پاسـخ بـه نیازهـای زیبایـی بیماران 

مطـرح گردد.
تأخیـری  روش  از  اسـتفاده  بـا  ایمپلنـت  جایگـذاری  متقابـًا 
شـانس الزم جهـت آماده سـازی محـل پیـش از جایگـذاری ایمپلنت 
و همچنیـن شـرایط کلینیکـی بـا قابلیـت اصـاح توسـط روش های 
تقویـت سـازی و اصاحـی را فراهم مـی نماید. عـاوه  براین پروتکل 
تاخیـری نیازمنـد طول درمان بیشـتری می باشـد: ابتدا دنـدان باید 
کشـیده شـود، سـپس چنـد مـاه زمان نیـاز اسـت که سـاکت کامًا 
پیـش از جایگـذاری ایمپلنـت ترمیـم گـردد که ایـن رونـد می تواند 
بـا شـکل دهی پیونـد به صـورت یـک فرآینـد تـک مرحلـه ای و یـا 
دومرحلـه ای انجـام شـود. هنگامیکـه ایمپلنـت با اسـتخوان سـاکت 
یکپارچه شـد، ایمپلنـت از طریق روش جراحـی دومرحله ای مجدداً 
رونمایـی شـده و یـک ابانتمنـت درمانـی مسـطح می تواند بـر روی 
نـرم  بافـت  بیمـار می بایسـت جهـت شـکل دهی  گیـرد.  قـرار  آن 
اطـراف ابانتمنـت ترمیـم یافتـه بـه مطـب مراجعـه نمایـد، کـه این 
رونـد بـا یک جلسـه درمانی جهت انجـام قالبگیری نهایـی وطراحی 

ایمپلنـت دقیـق دنبـال می شـود. )جـدول ۲(

پزشـک  و  بیمـار  پسـند  مـورد  درمانـی طوالنـی  رونـد  ایـن   
پیـش از  آناتومـی  تمامـی خصوصیـات  اینکـه  نمی باشـد خصوصـا 
کشـیدن دنـدان وجـود داشـته باشـد. عاوه برایـن هنگامیکـه بـر 
اثـر حـذف دنـدان نقـاط تمـاس بیـن دندانـی از بیـن مـی رود، لثه 
بیـن دندانـی در هـر دو سـمت  تحلیـل رفتـه و در مـواردی که لثه 
دارای ظاهـر کنگـره ای اسـت به راحتـی قابـل ترمیـم نمـی باشـند. 
در سـال ۱977 جمـت نشـان داد کـه در بـازه زمانی یکسـال و نیم 
پـس ازجایگـذاری ایمپلنت برجسـتگی لثه در ناحیه مزیـال تنها در 
۸۶ درصـد از 5۲ مـورد ایمپلنـت تک دنـدان جایگذاری شـده )۱۲ 
مـورد ایمپلنـت قدامـی( کامـًا بـه شـکل اولیـه خـود بازگشـته اند 
درحالیکـه برجسـتگی لثه درناحیه دیسـتال فقـط در نیم کمتری از 

مـوارد)۸۴ درصـد( ترمیـم شـده اند.
عاوه بـر ایـن امـکان بازسـازی برجسـتگی لثه تـا ارتفـاع اصلی 
خـود کـه تقریبـاً ۴0 درصـداز طـول دنـدان از پاییـن تریـن نقطـه 
شـروع لثـه را شـامل می شـود قـرار می گیـرد. درمـان جایگـذاری 
فـوری ایمپلنـت مـی توانـد فرصـت مناسـب تری را بـرای اصـاح 
فراهـم کنـد. این درحالیسـت کـه بکارگیـری روش تاخیـری امکان 
رشـد و نمـو و آماده سـازی محل جایگـذاری ایمپلنـت را فراهم می 
نمایـد. روش درمانـی جایگـذاری فـوری ایمپلنت مزایـای متمایزی 
را فراهـم مـی نمایـد کـه محـل مربـوط به کشـیده  شـدن دنـدان و 
سـاکت  و رونـد بـرش اسـتخوان را به گونـه ای طـی مـی نمایـد که 
بـه جایگزینـی ایمپلنـت کمـک کننـد. بافـت مخاطـی سـاکتی که 
به تازگـی دنـدان از درون آن خـارج  گردیـده در معرض آسـیب قرار 
دارد، بنابرایـن پروتـز موقـت یـا همـان ابانتمنت درمانـی اختصاصی 
می بایسـت بـه خوبـی در تمـاس بـا دیـوار سـاکت قـرار گرفتـه تـا 
بافـت ایـن ناحیـه را پیـش از جایگـذاری ایمپلنت حفـظ نماید. الزم 
بـه ذکـر اسـت کـه سـاکت دندانی پیـش از جایگـذاری بـدون توجه 
بـه نـوع مـواد مـورد اسـتفاده مـی بایسـت پاکسـازی و ضدعفونـی 
شـود )اسـتفاده از بخـار( پروتز موقـت فوری از این نقطـه نظر دارای 
زیبایـی اسـت کـه قابلیـت حفـظ و نگهـداری سـاختار بافت نـرم را 
بـه  محض کشـیده شـدن دنـدان داراسـت. هـدف نهایی ایـن روش 
درمانـی حفـظ و نگهـداری و محافظـت از بافـت نـرم بجـای ترمیم 
مناسـب  جایگـذاری سـه بعدی  اسـت.  ازدسـت رفته  بافـت  مجـدد 
پلتفـورم سـویچینگ، پشـتیبانی مناسـب از بافـت نـرم و بکارگیری  
پروتـز موقـت می توانـد منجـر بـه بـروز نتایـج ترمیمـی و زیبایـی 

شـود. قابل پیش بینـی 



نمونه ی بالینی

یک  خانم ۲۱ ساله دارای خط لبخند باالتر از حالت 
دندان  مزیوفاسیال  ناحیه  در  تحلیل  سابقه  با  نرمال 
است  کرده  مراجعه  کلینیک  به  فوقانی  راست  سانترال 
)شکل ۳ تا ۱( رادیو گرافی پری اپیکال نشان دهنده یک 
زائده کاورنوس است که به ساختار یکپارچه دندان آسیب 
وارد کرده است )شکل ۴( لبه بافت نرم دندان سانترال 
راست نسبت  به دندان سانترال چپ کمی بیشتر به سمت 
تاج دندانی متمایل است که در این  مورد در صورت وقوع 
تحلیل لثه خود یک مزیت به حساب می آید )شکل۲( در 
طول روند کشیدن دندان، ساختار ضعیف تاج با کمترین 
فشار واردآمده دچار شکستگی شده است )شکل 5( رشد 
درونزا بافت گرانولوماتوز در دیواره مزوفاسیال ساکت قابل 
مشاهده است )شکل ۶( از تیغ جراحی شماره ۱5 جهت 
فرز  از یک  و  تاثیر  تحت  بافت  برداشت  و  دقیق  تشریح 
الماسی تیپر نوک تیز جراحی )فرز باریک و بلند براسلر 
پاالتال  فاسیال-  به  صورت  شماره 9( جهت قطع ریشه 
استفاده می شود )شکل7(. باقیمانده ریشه بدون آسیب 
زدن به ساکت و از طریق لق کردن دندان خارج می شود 
)شکل ۸، فصل ۲ جهت تکنیک های کشیدن دندان مورد 

مطالعه قرار گیرد(.

۱2

ت های بدون قدامی و خلفی(
ساک

ک دندان )رویکرد کم تهاجمی در مواجه با 
ت ت

ایمپلن
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ک دندان در ناحیه قدامی
ت های ت
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ت های بدون قدامی و خلفی(
ساک

ک دندان )رویکرد کم تهاجمی در مواجه با 
ت ت

ایمپلن

چالش هـای پیـش رو در مواجهـه بـا جایگـذاری 
فـوری ایمپلنـت

پـس  از  جراحـان  اکثـر  کـه  چالش هایـی  بزرگتریـن  از  یکـی 
کشـیدن و جایگـذاری یـک ایمپلنت در داخل سـاکت بـا آن مواجه 
هسـتند ایـن اسـت کـه بـا فضـای باقیمانـده میان سـطح  فاسـیال 
ایمپلنـت و سـطح پاالتـال صفحـه اسـتخوانی لیبیـال چگونـه رفتار 
کننـد؟ آیـا بایـد از پیونـد اسـتخوانی اسـتفاده نمـود؟ آیـا اسـتفاده 
از پیونـد اسـتخوانی بـرای دسـتیابی بـه میـزان مانـدگاری بیشـتر 
ایمپلنـت هـای مـورد اسـتفاده در ناحیـه زیبایی ضروری اسـت؟ آیا 
پیوند اسـتخوانی باعث بهبود یکپارچگی اسـتخوان و یا باعث اتصال 
میـان اسـتخوان و ایمپلنـت در ناحیـه اطـراف ایمپلنـت می شـود؟ 
آیـا اسـتفاده از پیونـد اسـتخوانی باعـث تغییـر انـواع سـلول های 
پوشـاننده سـطح ایمپلنت می شـود؟ آیـا پیوند اسـتخوانی از تحلیل 
تیغـه اسـتخوانی جلوگیری نمـوده و متعاقبـا باعث بهبـود زیبایی و 

پیشـگیری از تغییـر رنـگ بافـت نرم می شـود؟
چندیـن مطالعـه درصـد باالیـی از مانـدگاری ایمپلنـت را بـدون 
اسـتفاده از پیونـد اسـتخوانی گـزارش نموده انـد. بـه  نظـر می رسـد که 

ایـن نتایـج از ایـن ایده که اسـتفاده از پیوند اسـتخوانی بـرای موفقیت 
رایج تریـن  ایمپلنـت حیاتـی نمی باشـد، حمایـت می کننـد. احتمـاالً 
عارضـه جایگـذاری ایمپلنـت درون سـاکتی کـه بـه  تازگـی دنـدان از 
درون آن خارج شـده اسـت، شـامل تحلیل تیغه اسـتخوانی فاسـیال و 
میانی اسـت. فاکتورهـای متعددی باعث وقوع چنین رخ داده هسـتند.

ایمپلنـت در سـاکت بیـش  زاویـه جایگـذاری  ۱- موقعیـت و 
از حـد نیـاز بـه سـمت جلـو متمایـل بـوده و تنهـا دیـوار نازکـی از 

مانده اسـت. برجـای  اسـتخوان 
۲- بخشـی از تیغـه صفحـه اسـتخوانی بـاکال درطـول جایگذاری 
ایمپلنـت از بیـن رفتـه  اسـت. هـر یـک از ایـن شـرایط کلینیکـی، 
می توانـد ریسـک بالقـوه تحلیل تیغـه اسـتخوانی ناشـی از جایگذاری 
ایمپلنـت را افزایـش دهـد. حتـی در صـورت یکپارچگـی ایمپلنـت با 
اسـتخوان، ایـن مـورد به علت از دسـت رفتن صفحه اسـتخوانی لیبیال 

از نظـر زیبایـی بـا شکسـت مواجـه خواهد شـد. )شـکل ۳۳ تـا ۳5(

جدول ۱: پروتکل جایگذاری فوری ایمپلنت

مدت زمان ترمیمعمل های جراحی مورد نیازتعداد جلسات

کشیدن دندان جایگذاری ایمپلنت، پیوند ساکتجلسه 1
24-1 هفتهروکش موقت یا هیلینگ اباتمنت اختصاصی

نیاز نیستقالب گیریجلسه 2

نیاز نیستقرارگیری پروتز دائمیجلسه 3

جدول2: پروتکل جایگذاری تاخیری ایمپلنت

مدت زمان ترمیمعمل های جراحی مورد نیازتعداد جلسات

12-6 هفتهکشیدن دندان جلسه 1

24-12 هفتهتقویت تیغه استخوانیجلسه 2

24-12 هفتهجایگذاری اولیه ایمپلنتجلسه 3

4-2 هفتهمرحله دوم پوشش برداریجلسه 4

4-2 هفتهفرم دهی بافت نرم بدون جراحیجلسه 5

نیاز نیستقالب گیری جلسه 6

نیاز نیستقرارگیری پروتز دائمیجلسه 7
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سـاکت های نـوع ۲ از نظـر کلینیکـی فریب دهنـده هسـتند زیـرا در 
ایـن نـوع سـاکت هـا، بافـت نـرم در دسـترس بـوده و نمای ظاهـری آن 
پیـش از کشـیدن دنـدان هماننـد سـاکت های نـوع ۱مـی باشـد، امـا این 
بافـت نـرم تنهـا توسـط ریشـه دنـدان و نـه اسـتخوان واقعـی کـه وجود 
خارجـی نـدارد، حمایت می شـود. اگر بخشـی از دیواره اسـتخوانی ناحیه 
بـاکال از دسـت بـرود ریسـک تحلیل لثه ناشـی از کشـیده شـدن دندان 
و جایگـذاری ایمپلنـت وجـود خواهـد داشـت. این موردی اسـت که اکثر 

کادر درمـان در مواجهـه بـا آن ممکن اسـت دچار مشـکل شـوند.

درمان  جهت  تشخیص  روش های  و  ابزارها 
ساکت ها: ارزیابی بالینی و رادیوگرافی

سی بی سی تی

تـی،  پیشـرفته خصوصـا سی بی سـی  تکنولوژی هـای  پیدایـش  بـا 
پزشـکان هم اکنـون از ایـن توانایـی برخوردارنـد کـه پیـش از درمـان به 

ارزیابـی سـه بعدی محـل کشـیدن دنـدان و تعـدادی از موانـع بالقوه  که 
ممکـن اسـت درطـول رونـد درمـان بـا آن مواجـه شـوند، بپردازند.

از ایـن روش به عنـوان یـک روش اسـتاندارد پیـش از جایگذاری 
ایمپلنت اسـتفاده می شـود. چندین سیسـتم پیشـرفته سی بی سـی 
تـی امـکان اسـکن به صـورت مقطعـی در طـول فـاز تشـخیص، بـا 
امـکان محـدود کـردن میـزان اشـعه ای کـه بیمـار در معـرض آن 
قـرار می گیـرد را فراهـم می نمایـد. یـک  سـوم قـوس فکـی و یا یک 
دنـدان به صـورت تکـی می توانـد جهـت ارزیابـی شـرایط پیـش از 

عمـل تصویربـرداری شـود. )شـکل ۴۲ تـا ۴5(

شـکل ۴2: تصویـر سی بی سـی تـی بیمـاری کـه دارای 
و سـوراخ شـدگی  دوم  نـوع   ،2 آکلـوژن کاس  مـال 

اسـتخوان لیبیـال در ناحیـه میانـی ریشـه می باشـد.

شـکل ۴۳: تصویـر سی بی سـی تـی بیمـاری کـه دچـار 
شکسـتگی تـاج بالینـی در ناحیه پاالتـال حدفاصل میان 

ریشـه و روکـش دندانی می باشـد.

شـکل ۴۴: تصویـر سی بی سـی تـی بیمـاری کـه دارای 
ضایعـه تحلیـل داخلی و سـوراخ شـدگی در ناحیه اپیکال 

ریشـه می باشـد.

دارای  کـه  بیمـاری  سی بی سـی تی  تصویـر   :۴۵ شـکل 
در  اسـتخوانی  صفحـه  پوشـش دهی  عـدم  ضایعـه 
ناحیـه لیبیـال می باشـد. این مـورد در سـاکت نـوع 2 نیـز 

می باشـد. قابل مشـاهده 
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ایمپلنت هـا می تواننـد در  به طـور معمـول  ناحیـه زیبایـی،  در 
سـاکت نـوع ۱ کـه در آن صفحـه اسـتخوانی بـاکال و بافـت نـرم 
حضـور دارنـد، جایگزیـن شـوند. نتایـج حاصـل از ایـن روش کامـًا 
قابل پیش بینـی و قابل قبـول می باشـد مخصوصـاً اگر عمل کشـیدن 
دنـدان بـدون ایجـاد فلـپ صـورت پذیـرد. ایـن فصـل پرسـش های 
رایجـی را در خصـوص مشـکات و نگرانی هـای موجـود در مـورد 
نحـوه جایگزینـی دنـدان تک واحـدی بـا اسـتفاده از روش درمانـی 

جایگزینـی فـوری ایمپلنـت مطـرح مـی نماید.

کشـیدن دنـدان بـدون ایجـاد فلـپ در مقایسـه با 
ایجـاد فلـپ )دالیـل منطبـق بر شـواهد( 

کشـیدن دنـدان می توانـد بـا ایجـاد فلـپ یـا بـدون ایجـاد آن 
انجـام شـود. در صـورت ایجـاد فلـپ  میـزان دسترسـی و میـدان 
دیـد جـراح افزایـش  مـی یابـد ولـی از طرفـی  باعـث وارد آمـدن 
صدمـات بیشـتر بـه محـل جراحی می شـود. عمـل کشـیدن دندان 
بـا وارد آوردن صدمـات بـه بافـت نرم باعـث بروز مشـکاتی همانند 
اختـال در سیسـتم خونرسـانی به سـاکت شـده و همچنیـن باعث 
تغییـر ابعـاد بـاکال- لینگـوال تیغـه ای اسـتخوانی می شـود کـه بـه 
نوبـه خـود رونـد التیـام را به تأخیـر انداختـه و زیبایـی بیمـار را بـه 
خطـر می انـدازد. در مـورد یـک نمونه جانـوری کانیـوا و همکارانش 
نشـان دادنـد کـه حتـی اسـتفاده از فلپ جزیـی باعث بـروز اختال 
در رونـد خونرسـانی بـه پری اسـتوم شـده که خود منجـر به تحلیل 
رفتن صفحه اسـتخوانی لیبیال می شـود. بنابراین، اسـتفاده از روش 
دسترسـی بـدون نیاز به ایجاد فلپ بهتریـن روش درمانی جایگذاری 
فـوری دندان می باشـد زیـرا آناتومی و سیسـتم خونرسـانی به بافت 

اطـراف سـالم و دسـت نخورده  باقـی می مانـد.

خونرسانی به صفحه استخوانی لیبیال 

لیبیـال شـامل:  بـه صفحـه اسـتخوانی  سـه منبـع خون رسـانی 
پریودنتـال لیگامنـت ، پـری اسـتئوم و عـروق خونـی   نشـات گرفتـه 
از  مغـز اسـتخوان می باشـد. پریودنتـال لیگامنت  دارای عروق بسـیار 

زیـادی اسـت که  وجـود آن هـا باعث افزایـش میزان پایـداری دندان 
در مقابـل فشـارهای وارد آمـده از ناحیـه آکلوژن و فرآینـد بازتنیدگی 
پریودنتـال  دنـدان  شـدن  کشـیده  صـورت  در  می شـود.  اسـتخوان 
لیگامنـت  نیـز از بیـن مـی رود در ایـن حالت پـری اسـتئوم باقیمانده 
در ناحیـه بـاکال نقـش حیاتـی را برای خونرسـانی به سـاکت دندان و 
بافت هـای اطـراف آن ایفـا می نمایـد. اگـر فلپ جهت حـذف باقیمانده 
ریشـه ایجـاد گـردد فراینـد خونرسـانی بـه صفحـه اسـتخوان بـاکال 

به صـورت موقـت دچـار اختال  شـود.
حتـی درصورتیکـه بخیه هـا با ظرافـت کامل در محـل خود قرار 
گیرنـد سیسـتم خونرسـانی بـه مـدت ۴ تـا ۶ روز نمی تواننـد پیوند 
الزم میـان عـروق خونـی را ایجـاد نمـوده و ایـن بـدان معناسـت، 
اگرچـه بـرای ایجـاد فلـپ و خـارج نمودن نوک ریشـه بـه ۳0 ثانیه 
زمـان نیـاز اسـت بااین حـال نتیجـه حاصـل از آن می توانـد بـرای 
مـدت تقریبـی یـک هفتـه منجـر به مسـدود شـدن سیسـتم عروق 

خونرسـانی بـه سـاکت و سـایر منابـع تغذیه ای می شـود.
آنچـه درون سـاکت باقـی می مانـد سیسـتم خونرسـانی درون 
مجـرای اسـتخوانی اسـت زیـرا دیـوار لیبیـال بسـیار نـازک بـوده و 

نـدارد. وجود  معمـوالً 
و  بـرات  و  هوئینبـا  توسـط  گرفتـه  صـورت   مطالعـات  در 
همکارانشـان نشـان داده شـد کـه در ۶۴ درصـد از فلپ هـای ایجاد 
شـده در ناحیـه قدامـی، ضخامت صفحه بـاکال فقـط 0/5 میلی متر 
و در ۲۳ درصـد دیگـر فقـط ۱ میلی متـر بوده اسـت. بنابرایـن تقریباً 
در 90 درصـد اوقـات  ضخامـت صفحه اسـتخوانی لیبیـال در ناحیه 

قدامـی فـک بـاال ۱ میلی متـر و یـا کمتـر خواهـد بـود.
کـوک و همکارانـش نیـز همیـن را گـزارش نموده انـد. ضخامت 
صفحـه اسـتخوانی لیبیـال در بیمارانـی بـا فنوتیـپ لثـه ای ضخیـم 
کمتـر از ۱ میلی متـر و در بیماران با فنوتیپ لثه باریک کمتر از 0/5 
میلی متـر اسـت. در تحقیق صورت پذیرفته در سـال ۲005 توسـط 
آرجـو و همکارانـش کـه از اعتبـار و اهمیـت یکسـانی بـا تحقیقـات 
پیشـین برخـوردار می باشـد، نشـان داده شـد کـه ایمپلنت ها باعث 
تغییـر رونـد بهبـود زخم هـای سـاکت هـای بی دنـدان نمی شـود.

فصل دوم

درمان ساکت های بدون دندان نوع ۱
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 ۱( باشـد  باریـک  بیش ازحـد  لیبیـال  اسـتخوانی  اگـر صفحـه 
میلی متـر یـا کمتـر( ایمپلنـت توانایـی حفـظ اسـتخوان را نـدارد . 
اسـتخوان تحلیـل خواهـد رفـت کـه ایـن خود بـه عـدم یکپارچگی 
اسـتخوان و ایمپلنـت در ناحیـه لیبیـال منجرخواهـد شـد. کانیوا و 
همکارانـش نشـان دادنـد کـه اگـر صفحـه اسـتخوانی نـازک لیبیال 
بـه دلیـل عـدم خونرسـانی به صـورت طبیعـی دچـار تحلیل شـود، 
حالـت، موقعیـت و قطـر ایمپلنـت به عنـوان اسـتراتژی های بالینـی 
کلیـدی اجـازه یکپارچگـی ایمپلنـت بـا اسـتخوان و شـکل گیری 

صفحـه اسـتخوانی لیبیـال جدیـد را خواهنـد داد.
در ایـن حالـت از ایمپلنـت هـای بـا قطر کمتـر استفاده شـده و 
آن هـا را متمایـل بـه دیـواره پاالتـال سـاکت جایگـذار مـی نمایند. 
عمومـاً عـرض اسـتخوان به منظـور حضـور اندوسـتئوم و یـا مغـز 
ایـن  و  باشـد  میلی متـر   ۲ ۱/5تـا  حداقـل  می بایسـت  اسـتخوان 
بـدان معناسـت کـه در هنـگام بریـده شـدن پریودنتـال لیگامنت و 
پـری اسـتئوم امید بسـیار کمـی درمورد خونرسـانی توسـط صفحه 
اسـتخوانی لیبیـال وجـود خواهد داشـت. این مورد می توانـد بیمار و 
پزشـکان را بـر سـر معضـل زیبایـی تحت عنـوان از بین رفتـن تیغه 
مزیـال- فاسـیال و تحلیـل بـه از دسـت رفتـن صفحـه اسـتخوانی 

لیبیـال قـرار دهـد. )شـکل ۱ و ۲(

تغییرات کانتور ناحیه لیبیال و ابعاد تیغه استخوانی

ایـن مطالعـه دربردارنـده چندیـن تحقیق در خصـوص تغییرات 
ابعـادی تیغه اسـتخوانی در پی کشـیدن دندان از طریـق ایجاد فلپ 
می باشـد. در مطالعـه صورت گرفتـه توسـط لکوویـک و همکارانـش 
از  و  شـده  ایجـاد  قدامـی  بی دنـدان  سـاکت های  ناحیـه  در  فلـپ 
یـک روش التیـام بخـش اولیـه بـرای بخیـه زدن فلـپ هـا، بـدون 
اسـتفاده مـی شـود.  پیونـدی  یـا  و  به کارگیـری هیچ گونـه غشـاء 

آن هـا پـس از گذشـت ۶ مـاه تنهـا شـاهد یـک تغییـر عمـودی بـه  
میـزان ۱ میلی متـر بودنـد زیـرا اسـتخوان پاالتـال بافـت را بـه طور 
کامـل حفـظ نمـوده  و ایـن بـه نوبه خـود باعـث حفظ ارتفـاع تیغه 
اسـتخوانی شـده اسـت. بااین حال تغییراتی در ابعـاد باکال-لینگوال 
در بـازه ی ۴/۴ تـا 5/9 میلـی متـر بـه وجـود آمـد کـه منجـر بـه 
تحلیـل رفتـن تیغـه اسـتخوانی شـده کـه این مـورد از نظـر زیبایی 
غیـر قابـل پذیـرش می باشـد. بعـاوه این مطالعـه به بررسـی برخی 
از تحقیقـات صـورت پذیرفتـه در خصـوص تغییـرات ابعـادی تیغـه 
اسـتخوانی پـس از کشـیدن دنـدان بدون ایجـاد فلپ پرداخته اسـت. 
گرانـدو و همکارانـش تغییـرات ابعـادی باکال-لینگـوال را به ترتیب 

در بـازه ی ۱، 0/۶، 0/۸و ۱/۳میلی متـر را نشـان دادنـد.
ایـن اعـداد و ارقام نشـان می دهند کـه تغییرات ابعـادی باکال-

لینگـوال تیغـه اسـتخوانی می تواند در صورت تاش برای دسترسـی 
راحتتـر بـه محل جراحی از طریق ایجاد فلپ، بسـیار شـدید باشـد. 
بنابرایـن دندانپزشـکان می بایسـت بـه روش هـای دیگـری جهـت 
پـس از  باقیمانـده  دندانـی  نماینـد. سـاکت  فکـر  دنـدان  کشـیدن 
کشـیده شـدن دنـدان ضرورتـاً یک حفـره توخالی اسـت. در صورت 
بـاق مانـدن نـوک ریشـه در درون سـاکت مـی تـوان از فـرز هـای 
الماسـی نـوک باریک، ابـزار پیزو الکتریـک و الویتورهـای پریودنتال 
لیگامنـت جهـت ایجـاد نقطـه تکیـه گاه بـرای خـارج کـردن آن هـا 
اسـتفاده نمـود. تنهـا در صـورت نهفتـه بـودن دنـدان می بایسـت از 

فلـپ برای خـارج نمـودن دنـدان اسـتفاده نمود.
در صـورت حضـور صفحـه اسـتخوانی باکال-لینگـوال، صفحـه 
می بایسـت به صـورت دسـت نخورده باقی بمانـد. حفظ ابعـاد باکال- 
لینگـوال، حتـی در نواحـی خلفـی کـه تحلیـل مـی توانـد باعـث به 
دام افتـادن غـذا در ناحیـه باکال- جینجایوال شـود، خـود می تواند 

باعـث تسـهیل حصـول نتایـج موفقیت آمیز درمـان گردد.
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آن هـا بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بکارگیـری ابانتمنـت هـای 
دارای آندرکانتور منحنی شـکل در مقایسـه با ابانتمنت های مسـتقیم 
هیچ گونـه تفـاوت کلینیکی محسوسـی را ایجـاد نمی نمایند. بالعکس 
تاثیـر  مقایسـه  بـه  و همکارانـش  در مطالعـه سـال ۲0۱۸ سـایتو 
پلتفـورم هـا بـر ضخامـت بافت نـرم ناحیـه لیبیـال اطـراف ایمپلنت 
پرداخته انـد. آن هـا بـه این موضـوع پـی برده انـد کـه پلتفـورم باعـث 
افزایـش ۱ میلی متـری بافـت نرم )به طـور میانگیـن ۱/۳۸ میلی متر( 

بـا حداقـل میانگیـن تییـر 0/۳۳تـا 0/5۸میلی متر می شـود.
عاوه برایـن میـزان افزایـش ضخامـت افقـی حاصلـه، بیـش از ۲ 
میلی متـر مـی باشـد کـه ایـن خـود بـرای پوشـاندن بخـش فلـزی 
ابانتمنـت و یـا روکش ایمپلنت مناسـب اسـت. سـؤال اصلـی که در 
اینجـا مطـرح اسـت میـزان هم بسـتگی موجـود میـان ایجـاد بافت 
نـرم اطـراف ایمپلنـت و تغییـر و یـا تحلیـل ابعـاد تیغـه اسـتخوانی 

اسـت، کـه در حـال حاضـر ناشـناخته می باشـد.

پیوندهایـی از جنـس بافت پیونـدی در اطـراف ایمپلنت ها 
و ناحیـه بـدون دندان

فرآینـد اسـتفاده از پیوندهایـی از جنـس بافـت پیونـدی کـه 
برگرفتـه از کام دهـان و یـا توبروسـیتی ماگزیـا می باشـد، از دهـه 
تکنیـک هدایـت  آمـدن  بـه وجـود  پیـش از  آغـاز گردیـد.   ۱9۸0
اسـتخوان درابتـدا از ایـن پیونـد هـا جهت تقویـت تیغه اسـتخوانی 
در اطـراف دنـدان، به منظـور پوشـاندن ریشـه اسـتفاده می شـد. به 
 مـرور زمـان و رواج هـر چه بیشـتر اسـتفاده از ایمپلنت هـا ، تمایل 
طبیعـی بیشـتری بـرای اسـتفاده از پیوندهـای اتـوژن نه تنهـا برای 
کمـک بـه افزایش ناحیـه متصل شـونده و لثه کراتینه شـده اطراف 

ایمپلنـت بلکـه بـرای تقویـت تیغـه اسـتخوانی نیـز افزایـش  یافت.
مزیـت اولیـه اسـتفاده از چنیـن پیوندهایی، بهره گیـری از بافت 
طبیعـی خـود بیمـار جهـت انجام عمـل پیوند مـی باشـد، به همین 
دلیـل هیچ گونـه پاسـخ ایمنـی در قبـال پیونـد مورداسـتفاده ایجاد 
نمی گـردد. پیونـد مـورد اسـتفاده یـک بافـت زنـده اسـت بنابرایـن 
امـکان موفقیـت همیشـگی در هنگام اسـتفاده از آن وجـود نخواهد 
داشـت. ایـن نـوع بافت هـا بـا آلوگرافـت هـای میـان پوسـتی کـه 
بافـت بدسـت می آینـد و می بایسـت به صـورت کامـل و  بانـک  از 
موفقیت آمیـز مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد، متفـاوت هسـتند. سـایر 
مزیت هـای ایـن بافت هـا شـامل عـدم نیـاز بـه هزینه هـای بیشـتر 
بـرای پزشـکان و همچنیـن افزایـش میـزان سـازگاری زیسـتی این 

نـوع بافت هـا می باشـد.

عمده تریـن نقطـه ضعـف اسـتفاده از بافـت پیونـدی تـازه نیـاز 
بـه وجـود یک محـل اهداکننـده می باشـد. اسـتفاده از ایـن بافت ها 
انجـام عمـل، در طـول  می توانـد بـه عـدم راحتـی بیمـار پـس از 
عاوه برایـن  گـردد.  منتهـی  افزایـش شـانس خونریـزی  و  ترمیـم 
محدودیت هایـی در مـورد میـزان برداشـت بافت در دسـترس وجود 
دارد. میـزان ضخامـت کام در هـر بیمـار متفـاوت بـوده و می توانـد 
بسـیار نـازک و  یـا ضخیـم باشـد کـه این مـورد خـود تعیین کننده 
میـزان بافـت به دسـت آمده از ایـن محـل می باشـد. آلوگرافت هـای 
میـان پوسـتی می توانـد جهـت فرآینـد مستحکم سـازی تنهـا در 
مـواردی مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد کـه بـه بافت نـرم نیاز اسـت. 
عمـده مزایـای قابل ماحظـه بکارگیـری چنیـن اجزایـی می توانـد 
شـامل دسترسـی تقریبـاً نامحـدود بـه آن هـا و  امـکان اسـتفاده از 
سـطوح بسـیار بـزرگ به صـورت همزمـان باشـد. عـاوه بـر ایـن به 
محـل جراحـی اضافـی نیاز نمـی باشـد و همچنین میـزان ناراحتی 
بیمـار پـس از انجـام عمـل جراحـی در مقایسـه بـا اسـتفاده از بافت 
پیونـدی اتـوژن کاهـش می یابـد. پیوندهایی از جنـس بافت پیوندی 
می تواننـد پـس از کشـیدن دنـدان و یـا در مـوارد اسـتفاده از روش 
ایمپلنـت فـوری یا تأخیری مورداسـتفاده قرار گیرنـد. درحال حاضر 
ایـن عنوان موضـوع مورد عاقه و مـورد توجه تمامی پزشـکان بوده 
و هـر یـک از آن هـا دارای دسـتور کار مخصـوص به خود می باشـند 

کـه می توانـد منجـر بـه بهتریـن نـوع بازدهـی گردد.

فنوتیپ لثه

تفـاوت موجود میان بافت نرم و سـخت هر یـک از انواع بیماران 
در متـون دندان پزشـکی ثبـت و ضبـط گردیده اسـت. مورفولـوژی 
دنـدان خصوصا شـکل دنـدان در ارتباط مسـتقیم با تفـاوت موجود 
میـان بافـت لثـه می باشـد. دندان هایی مربعی شـکل به طـور عمومی 
در ارتبـاط بـا لثه هـای دارای فنوتیـپ ضخیم و مسـطح می باشـند. 
ایـن درحالیسـت کـه دندان هـای مثلثی شـکل در ارتباط بـا لثه های 
دارای فنوتیـپ نازک و کنگره دار می باشـند. یکـی از تأثیرگذارترین 
مطالعاتـی کـه به بحث و بررسـی میـزان ضخامت صفحه اسـتخوانی 
لیبیـال و ابعـاد مربـوط بـه فنوتیپ هـای مختلف لثه و دسـته بندی 
آن هـا در قبـال ایمپلنـت ها می پـردازد توسـط کـوک و همکارانش 
در سـال ۲0۱۱ منتشـر گردیـد. آن هـا دریافتنـد کـه بیمارانـی کـه 
دارای لثـه بـا فنوتیـپ نـازک هسـتند در مقایسـه بـا بیمارانـی کـه 
بـا میانگیـن ضخامـت۲/ ۱ میلی متـر و  دارای صفحـه اسـتخوانی 
لثه هـای بـا فنوتیـپ ضخیـم می باشـند دارای صفحـه اسـتخوانی با 

حداقـل میانگیـن 0/۶میلی متر می باشـند.
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روی نمونـه حیوانـی آکـی موتـو و همکارانـش دنـدان یـک سـگ را 
کشـیده و اجـازه دادنـد تـا سـاکت دندانـی ترمیم شـود و سـپس یک 
ایمپلنـت را به گونـه ای در درون سـاکت جایگـذاری نمودنـد کـه هیچ 
فاصلـه و یـا فضایـی بـه میـزان 0/5 و ۱ و ۱/۴ در اطراف سـر ایمپلنت 
وجـود نداشـته باشـد. پـس از بکارگیـری یـک متـه جراحـی جهـت 
عریـض کـردن ناحیـه تاجـی اطـراف ایمپلنت ایـن ایمپلنت هـا کاما 
در جـای خـود درون اسـتخوان ناحیـه ریشـه پایدار و مسـتحکم باقی 
ماندنـد و از ایـن طریـق یـک نمونه سـاکت بـدون دندان شبیه سـازی 
گردیـد. بخـش فوقانـی هـر ایمپلنت با وجـود فاصله موجود با سـاکت 
دندانـی بـه همـان صـورت باقـی مانـد. در گـروه کنترلـی درحالیکـه  
هیـچ نـوع فاصلـه ای وجـود نداشـت یکپارچگـی اسـتخوان به صـورت 
کامـًا عالـی حاصـل  و از نظـر هیسـتولوژیکی در تمامـی طول سـطح 
ایمپلنـت مشـاهده گردیـد. بااین حـال در مـواردی کـه فاصلـه ای برابر  
۱/۴میلی متـر وجـود داشـت یـک بافـت نـواری فیبری حاصـل گردید 
کـه منطبـق بـا نتایـج حاصـل از مطالعات قبلی بـود. نکتـه ای  که در 
ایـن مطالعـه و سـایر مطالعات صـورت پذیرفته حائز اهمیت می باشـد 
ایـن اسـت کـه، فلپ هـای ایجـاد گردیده بدون اسـتفاده از غشـا روی 
ایمپلنـت  را پوشـانده و بـه محـل اصلـی خـود بـاز گردانـده شـدند. 
عـاوه  برایـن ابعاد اسـتخوان باقیمانـده در اطراف ایمپلنـت ها در این 
مطالعـه و یا سـایر مطالعـات صورت پذیرفتـه اندازه گیری نشده اسـت.

و همکارانـش  آراجـو  توسـط  پذیرفتـه  مطالعـه ای صـورت  در 
در سـال ۲005 و کانیـوا و همکارانـش در سـال ۲0۱0 به خوبـی 
ترمیـم  فرآینـد  در  اسـتخوانی  صفحـه  ضخامـت  اهمیـت  میـزان 
زخـم و نیـز تاثیـر آن بـر تحلیـل و تصحیح بافت اسـتخوانی نشـان 
داده شـد. بـا قرارگیـری فلـپ بـر روی سـطح ایمپلنـت بـا وجـود 
سیسـتم خون رسـانی در ایـن بافـت، سـرعت رشـد بافـت فیبری به 
سـمت پاییـن بیـش از سـرعت پرشـدن فاصلـه موجود توسـط بافت 
اسـتخوانی خواهـد بـود، کـه ایـن خـود منجـر بـه شـکل گیری یک 
نـوار فیبـری و عـدم یکپارچگی ایمپلنت با دیوار اسـتخوانی سـاکت 
خواهـد شـد. در صـورت اسـتفاده از یک غشـاء امکان پیشـگیری از 
شـکل گیری چنیـن الیـه فیبـری وجـود دارد. بـر اسـاس تحقیقات 
لینـک ویکیـوس سـایر فاکتورهـا می توانـد شـامل عمـق جایگذاری 
ایمپلنـت، ضخامـت عمـودی بافـت نـرم و همچنین سـطح ایمپلنت 
در ابعـاد میکـرو باشـد. بااین حـال موضوعی کـه بیش از سـایر موارد 
حائـز اهمیـت می باشـد ایـن اسـت کـه چـه اتفاقـی می افتـد اگـر 
هیچ گونـه فلپـی در محـل اولیـه ایجاد نشـده و اجـازه داده شـود تا 
زخـم ایجـاد گردیـده به طریـق ثانویه ترمیـم یابد. کدام یـک از این 

مـوارد طرفـد ار بیشـتری دارد؟

ایجاد فلپ اولیه در مقابل نحوه ترمیم زخم به صورت ثانویه

به طـور معمـول در سـاکت های بـدون دندان، نزدیکترین نسـج 
اپیتلیـوم بـه لختـه خونـی مشـخصا در لبـه زخم واقع شـده اسـت. 
اگـر ایـن اپیتلیـوم در محـل اولیه خود باقـی بماند و توسـط فرآیند 
ثانویـه ترمیـم یابد، سـاکت توسـط اسـتخوان پر می گـردد. این مورد 
از اهمیـت خاصـی برخوردار نمی باشـد کـه ایمپلنـت در مرکز محل 
موردنظـر قـرار گیـرد، زیرا بـه  هرحال زخـم ترمیم ی افته و سـاکت 

توسـط اسـتخوان پر می شـود.
ایـن اتفـاق به این دلیـل رخ می دهد که اپیتلیـوم موجود در لبه 
زخـم نمی توانـد از لختـه خونـی عبور نمایـد زیرا این لختـه فاقد هر 
گونـه عـروق خونی می باشـد. درعـوض اپیتلیـوم می بایسـت منتظر 
بافـت گرانولـی زیریـن منشـا گرفتـه از دیواره هـای سـاکت خـود 
بمانـد، تـا بتوانـد رگ هـای خونـی جدیـدی را سـاخته و آن هـا را از 
روی لختـه خـون عبور دهـد.)رگ زایی(. ایـن بافت هـا نمی توانند با 
سـرعت بیشـتر از سـرعت شـکل گیری رگ های خونی جدیـد ایجاد 
گردنـد. بنابرایـن اسـتخوان به آرامـی شـکل گرفته و در ناحیه میانی 
سـاکت بـه ایمپلنت خواهد رسـید. برخاف نحوه بسـته شـدن فلپ 
اولیـه، اپیتلیـوم و بافـت پیونـدی فیبـری می تواننـد بـر روی ناحیه 
فوقانـی سـاکت به سـمت پایین حرکت نمـوده و پیـش از آنکه بافت 
اسـتخوانی جدید شـانس ایـن را پیدا نماید که سـاکت دنـدان را پر 
نمایـد آن را توسـط بافـت گرانولـی پـر کننـد. بنابراین الیـه فیبری 
اغلـب در مـوارد اسـتفاده از بخیه بـر روی ناحیه سـاکت، جایگذاری 
ایمپلنـت از طریـق ایجـاد فلـپ و در مـواردی کـه فاصله اسـتخوان 

بیشـتر از ۱/5 میلی متر اسـت، قابل مشـاهده اسـت.
برخـاف الیـه اپیتلیـوم پوسـت که پـس از وارد آمدن آسـیب و 
سـاییدگی در زیـر لخته خونـی قرار می گیرد و از بافـت پیوندی تازه 
زیریـن لختـه جهت خون رسـانی به منظـور ترمیم اسـتفاده می کند، 
اپیتلیـوم موجود در سـاکت بـدون دندان با زخمی با  ابعاد مشـابه و 
بدون بسـته شـدن فلپ اولیـه نمی تواند چنین فرآینـدی را به دلیل 
عمـق زیـاد سـاکت موردنظر طـی نمایـد. ازآنجایی که عمق سـاکت 
زیـاد اسـت، شـکل گیری اپیتلیـوم بسـیار کندتـر صـورت می پذیرد. 
درحالیکـه فرآینـد شـکل گیری اپیتلیال درمورد سـاییدگی پوسـتی 
بـا قطـری در حـدود ۸ تا ۱0 میلی متـر و حذف لختـه خونی حدوداً 
۱ هفتـه بـه طـول می انجامـد. مدت زمـان الزم جهـت ترمیـم زخم 
یـک سـاکت دندانـی به طـور معمـول ۳ هفتـه بـه طـول می انجامد 
و در صـورت عـدم اسـتفاده از هـر گونـه فلـپ مدت زمـان بیشـتری 
جهـت پوشـش سـاکت توسـط اپیتلیـوم موردنیـاز خواهد بـود، زیرا 


