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یکی از قواعد اصلی در دندانپزش��کی بازس��ازی ش��کل، فانکشن 
و زیبای��ی مطلوب ب��رای بیم��ار می باش��د. در تاریخچه ای��ن حرفه، 
پیش��رفت های اندکی قادر بوده اند بیش از ظه��ور ایمپلنت های دندانی 
به دندانپزش��کان در دنبال کردن این هدف کمک کنند. اگرچه ش��واهد 
تاریخی نش��ان می دهند که از زمان های قدیم انسان ها برای جایگزینی 
دندان های از دست رفته با مواد خارجی تالش کرده اند؛ علم جایگزین 
کردن کامل دندان ها با مواد زیس��ت س��ازگار یک پدی��ده کامال جدید 
اس��ت. ایمپلنتولوژی دهان، که ش��امل جایگزینی دندان های از دست 
رفته و ساختارهای ساپورت کننده آن ها با مواد زیست سازگار می باشد، 
به ش��دت کیفیت زندگی میلیون ها نفر را بهبود بخشیده است. بیمارانی 
که زمانی ناامیدانه بی دندان بودند، اکنون فرصت دس��تیابی به بازسازی 
کامل ب��رای قابلیت جویدن کام��ل را دارند. افرادی ک��ه زمانی مجبور 
به از دس��ت دادن رادیکال و مداوم اس��تخوان ساپورت کننده عضالت 
مهم ص��ورت برای زیبایی بودند، اکنون ش��انس حفظ یک ظاهر جوان 
را دارن��د. بیماران جوانی ک��ه با بی دندانی مادرزادی متولد می ش��دند، 
اکنون می توانند با ظاهر زیبای طبیعی به زندگی ادامه دهند، بدون اینکه 
مجبور به کنار آمدن با پروتزهای متحرک باش��ند. ب��ا وجود اینکه علم 
ایمپلنت های دندانی در مقایسه با سایر مباحث پزشکی یک پدیده نسبتا 
جدید اس��ت، اثری که این پدیده در کیفیت زندگی بیماران در سراس��ر 

دنیا دارد، شگفت انگیز است.
با تالش بسیاری از افراد پیش��رو در این زمینه، ایمپلنتولوژی دهان 
به یک انتخاب بس��یار موفق و مهم برای درمان نواحی بی دندانی تبدیل 
شده است. موفقیت باالی درمان ایمپلنت در مطالعات کلینیکی بسیاری 
نشان داده شده است. با این حال، در کنار افزایش استفاده از ایمپلنت ها، 
تعداد عوارض در حال افزایش اس��ت. حتی با پیش��رفت تکنولوژی در 
ایمپلنتول��وژی دهان، این نوع درمان حتی چندین س��ال پس از تکمیل 
بدون عوارض نیس��ت. عوارض ش��امل جراحی و پروتز می ش��ود که 
ش��دت عواقب آنها متفاوت می باش��د. عوارض پروت��زی، بیمار را از 
رستوریش��ن هایی که در نهایت خواستار آن هس��تند، محروم می کنند. 
دلیل این عوارض مس��ائل فانکش��نال و زیبایی اس��ت که از قراردهی 
نامناس��ب ایمپلنت، تش��خیص نامناس��ب یا عدم درک نیروهای وارد 
بر اجزای پروتزی، منش��ا می گیرد. ع��وارض جراحی می تواند منجر به 
شکس��ت خوردن ایمپلنت، نقایص حسی-عصبی، عفونت، دوره های 

خونریزی شدید و احتماال مرگ شود. همراه با رشد ایمپلنتولوژی دهان 
به عنوان یک رش��ته، رشته دندانپزشکی با این عوارض رو به رو خواهد 
بود و آگاه��ی از چگونگی درمان این عوارض ب��رای موفقیت طوالنی 

مدت درمان ضروری است.

مطالعات در زمینه عوارض
مرور مقاالت نشان می دهد که بسیاری از مطالعات شیوع عوارض 
جراح��ی و پروتزی را ارزیابی کرده ان��د. McDermott و همکاران در 
یک مطالعه گذش��ته نگر حدود 2400 مورد ایمپلنت را بررس��ی کردند 
و درص��د کلی ع��وارض را 13/9% تعیین کردن��د.)Jung )1 و همکاران 
میزان 39 درصدی عوارض را در رابطه با رستوریش��ن های ثابت متکی 
بر ایمپلنت در دوره 5 س��اله گزارش کردند.)Serrano )2 و همکاران در 
یک مطالعه گذش��ته نگر چند مرکزی، میزان 50 درصدی عوارض را در 
رابطه با پروتزهای متحرک ایمپلنتی یافتند.)3( بسیاری از مطالعات دیگر 

عوارض مشخصی را بررسی کرده اند )جدول 1-1(.  

 اتیولوژی عوارض
افزایش تقاضا برای ایمپلنت های دندانی 

امروزه ی��ک تقاضای در حال افزایش برای ایمپلنت های دندانی در 
جمعیت سراسر دنیا وجود دارد. این افزایش نیاز و استفاده از درمان های 
مرتبط با ایمپلنت ناش��ی از اثر ترکیبی چندین فاکتور اس��ت که عبارتند 
از )1( جمعیت روبه پیری که تا س��ن بیشتری زندگی می کند و فعالیت 
 اجتماعی بیش��تری دارد، )2( از دس��ت دادن دندان ها در رابطه با س��ن،
 )3( عوارض شکس��ت پروتز ثابت، )4( عوارض آناتومیک بی دندانی، 
)5( عملک��رد ضعیف پروتزه��ای متحرک، )6( ع��وارض دنچرهای 
پارس��یل متح��رک، )7( جوانب روانی از دس��ت دادن دن��دان و نیازها 
و تقاض��ای جمعیت زیاد1 رو ب��ه پیری، )8( نتای��ج طوالنی مدت قابل 
پیش بینی پروتزه��ای متکی بر ایمپلنت، )9( مزایای رستوریش��ن های 

متکی بر ایمپلنت و )10( افزایش آگاهی جامعه.)4(
مطالعه انجام ش��ده توس��ط انجمن جراحان فک و صورت امریکا 
وقوع 69 درصدی از دس��ت رفتن حداقل یک دندان را در گروه س��نی 
35 تا 44 سال نشان داد.)5( در 75 سالگی حداقل یک چهارم بالغین کامال 

1 )  Baby boomer
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يافتههايمطالعهطبقهبندي
CBCTمشكالت

1 )2009( Schneider
دق��ت راهنماي س��اخته ش��ده با 

كامپيوتر
·     آناليز متا رگرش��ن1 ميانگين انحراف 1/07 ميليمتر در نقطه ورود و 1/63 

ميليمتر را در آپكس گزارش كرد
2 )2012( D’haese

جراح��ي هداي��ت ش��ده ب��راي 
بارگذاري فوري

·     6 مقال��ه را بازنگري كرد و ميزان 42% ع��وارض را در صورت جراحي با 
راهنماي استريوليتوگرافيك همراه با بارگذاري فوري گزارش كرد

3 )2010( Arisanدقت راهنماي جراحي
·     راهنماي ساپورت شونده با استخوان باالترين انحراف ميانگين را داشت 
)°1/66±°۵/0 زاوي��ه ای و 0/۵2 ± 1/70 ميليمتر و  0/64 ± 1/99 ميليمتر به 

ترتيب براي شولدر و انتهای ايمپلنت(

4 )2009( Valente
جراحي بدون فلپ هدايت شده با  

تمپليت
·     ميانگين انحراف لت��رال كرونال )1/4 ميليمتر( و اپي��كال )1/6 ميليمتر(. 

ميانگين انحراف عمق 1/1 ميليمتر و ميانگين انحراف زاويه اي 7/9 درجه
مشكالتخونريزي

5 )2012( Hongدر بيماران مصرف كننده كومادين كومادين )%فركانس تداوم خونريزی )2     ·
·     كشيدن + قراردهی ايمپلنت = افزايش خونريزي تا %4/8

6 )201۵( Balaguer Martiخونريزي منديبل

·     ش��ايع ترين نواحی براي خونريزی ش��ديد پس از جراح��ی ايمپلنت در 
منديبل قرار دارند )كانين > انسيزور > پره مولر اول(

·     ش��ايع ترين ش��ريان، شريان س��اب لينگوال و از طريق س��وراخ شدگي 
لينگوال است.

7 )2008( Zijderveld2% مشكالت خونريزی شديد پس از آماده سازی پنجره لترالیخونريزی پنجره لترالی     ·

8 )2003( Goodacre24% از تم��ام نواحي ايمپلنت اكيموز قابل توجهی نش��ان مي دهند. محل اكيموز پس از جراحی     ·
اكيموز تحت تأثير جاذبه است

مشكالتعصب
9 )2008( Bursteinمتاآناليز مطالعات آس��يب عصب مرتبط ب��ا قراردهي ايمپلنت، وقوع در آسيب عصب منديبوالر     ·

محدوده 0 تا 13% را نشان مي دهد

جدول 1ـ1    خالصه مقاالت درباره مشكالت

1) Schneider D, Marquardt P, Zwahlen M, et al: A systematic review on the accuracy and the clinical outcome of computer-guided template-
based implant

dentistry. Clin Oral Implants Res 20(Suppl 4):73–86, 2009.
2) D’haese J, Van De Velde T, Komiyama AI, et al: Accuracy and complications using computer-designed stereolithographic surgical guides 

for oral rehabilitation
by means of dental implants: a review of the literature. Clin Implant Dent and Relat Res 14(3):321–335, 2012.
3) Arisan V, Karabuda ZC, Özdemir T: Accuracy of two stereolithographic guide systems for computer-aided implant placement: a computed 

tomography-based  clinical comparative study. J Periodontol 81(1):43–51, 2010.
4) Valente F, Schiroli G, Sbrenna A: Accuracy of computer-aided oral implant surgery: a clinical and radiographic study. Int J Oral Maxillofac 

Implants 24(2):234 –242, 2009.
5) Hong C, Napenas JJ, Brennan M, et al: Risk of postoperative bleeding after dental procedures in patients on warfarin: a retrospective study. 

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 114:464–468, 2012.
6) Balaguer-Martí JC, Peñarrocha-Oltra D, Balaguer-Martínez J, et al: Immediate bleeding complications in dental implants: a systematic 

review. Med Oral Patol Oral Cir Cucal 20(2):e231–238, 2015.
7) Zijderveld SA, van den Bergh JP, Schulten EA, et al: Anatomical and surgical findings and complications in 100 consecutive maxillary 

sinus floor elevation  procedures. J Oral Maxillofac Surg 66(7):1426–1438, 2008.
8) Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, et al: Clinical complications with implants and implant prostheses. J Prosthet Dent 90:121–132, 2003.
9) Burstein J, Mastin C, Le B: Avoiding injury to the inferior alveolar nerve by routine use of intraoperative radiographs during implant 

placement. J Oral Implantol 34(1):34–38, 2008.
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جدول 1ـ1    خالصه مقاالت درباره مشكالت
10 )1999( Bartlingوقوع 8/۵% آسيب عصب در اولين جلسه بعد از جراحي ديده مي شودآسیب عصب مندیبوالر     ·

11 )2007( Libersaآس��يب عصب موقتي و دائم��ي در رابطه با ايمپلنت ارزيابي ش��د و 7۵% آسيب موقت يا دائمي عصب     ·
آسيب ها دائمي نشان داده شد 

12 )2000( Pogrel
آس��يب عصب با بالك آلوئوالر 

تحتاني
·     ب��الك عصب آلوئ��والر تحتاني با احتمال 1 در 26762 منجر به آس��يب 

عصب و 36% باعث ديستازيا مي شود
مشكالتعفونت

13 )200۵( Powell1/14 %عفونت پس از مرحله 1 و2 جراحيعفونت ايمپلنت دنداني     ·
14 )1998( Gynther0/7 %عفونت پس از جراحيعفونت ايمپلنت دنداني     ·

15 )2008( Greenstein 2باز شدن خط برش با شيوع بين 4/6 تا 13/7%دهيسنس زخم     ·

16 )1997( Lekovic3شيوع  30% از باز شدن بافت نرم درصورت استفاده از غشا به عنوان قسمتي دهيسنس زخم همراه با غشا     ·
از روند بازسازي هدايت شده استخواني، گزارش شد

17 )2012( Urbanشيوع 2/3% عفونت پيوند سينوس پس از جراحيعفونت پيوند سينوس     ·

18 )2008( Siciliaبا شيوع حساسيت به آلياژ تيتانيوم )حساس��يت به آلياژ تيتانيوم( IV واكنش افزايش حساسيت نوع     ·
0/6% گزارش شد

19 )1990( Daviesگزارش سه مورد مرگبار از آمبولي هوا بعد از قراردهي ايمپلنتآمبولي هوا     ·
مشكالتجراحي

20 )2002( Hammerleمطالعات گذش��ته نگر ميزان موفقيت يا ماندگاري ايمپلنت در استخوان بازسازي هدايت شده استخوان     ·
بازسازی شده را از 79/4 تا 100% پس از ۵ سال گزارش كرد ه اند

21 )2007( Levinعوارض پيوند انله اتوژن
·     ميزان ماندگاري 96/9%، تحليل استخوان مارجينال اطراف ايمپلنت ها 0 
تا 3/3 ميليمتر و تنها ۵% ايمپلنت ها تحليل اس��تخوان مارژينال ۵ ميليمتر را در 

طول فالوآپ نشان دادند
10) Bartling R, Freeman K, Kraut RA: The incidence of altered sensation of the mental nerve after mandibular implant placement. J Oral 

Maxillofac Surg 57:1408 –1410, 1999.
11) Libersa P, Savignat M, Tonnel A: Neurosensory disturbances of the inferior alveolar nerve: a retrospective study of complaints in a 10-year 

period. J Oral Maxillofac Surg 65(8):1486–1489, 2007.
12) Pogrel MA, Thamby S: Permanent nerve involvement resulting from inferior alveolar nerve blocks. J Am Dent Assoc 131(7):901–907, 2000.
13) Powell CA, Mealey BL, Deas DE, et al: Post-surgical infections: Prevalence associated with various periodontal surgical procedures. J 

Periodontol 76:329 –333, 2005.
14) Gynther GW, Kondell PA, Moberg LE, et al: Dental implant installation without antibiotic prophylaxis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

Oral Radiol Endod 85:509 –511, 1998.
15) Greenstein G, Cavallaro J, Romanos G, et al: Clinical recommendations for avoiding and managing surgical complications associated 

with implant dentistry: a review. J Periodontol 79(8):1317–1329, 2008.
16) Lekovic V, Kenney EB, Weinlaender M, et al: A bone regenerative approach to alveolar ridge maintenance following tooth extraction. 

Report of 10 cases. J Periodontol 68:563–570, 1997.
17) Urban IA, Nagursky H, Church C, et al: Incidence, diagnosis, and treatment of sinus graft infection after sinus floor elevation: a clinical 

study. Int J Oral Maxillofac Implants 27(2):449–457, 2012.
18) Sicilia A, Cuesta S, Coma G, et al: Titanium allergy in dental implant patients: a clinical study on 1500 consecutive patients. Clin Oral 

Implants Res 19(8):823 –835, 2008.
19) Davies JM, Campbell LA: Fatal air embolism during dental implant surgery: a report of three cases. Can J Anaesth 37(1):112–121, 1990.
20) Hämmerle CH, Jung RE, Feloutzis A: A systematic review of the survival of implants in bone sites augmented with barrier membranes 

(guided bone regeneration) in partially edentulous patients. J Clin Periodontol 29(Suppl 3):226–231, 2002.
21) Levin L, Nitzan D, Schwartz-Arad D: Success of dental implants placed in intraoral block bone grafts. J Periodontol 78(1):18–21, 2007.
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22 )2009( Chiapasco)در دوره پس از جراحي 20% از ممبران هاي غيرقابل جذب و ۵% غشاهاي آلوگرفت و ممبران )غشا     ·
قبل جذب دچار اكسپوژر/ عفونت شدند

23 )2010( Chaushuاز پيوندهای بلوك اسفنجي )%شكست پيوند بلوك استخواني پارسيل و كامل در 10 )7%( و 11 )8     ·
137 محل پيوند اتفاق افتاد

24 )2009( Nkenkeمشكالت پيوند سينوس 0 تا 32%عوارض پيوند سينوس     ·

25 )200۵( DiGirolamo
س��رگيجه موقعيتي پاروكسيمال 

خوش خيم
·     روش استئوتوم سينوس منجر به س��رگيجه موقعيتي پاروكسيمال خوش 

خيم (BPPV) با شيوع 3% شد

26)2004(Schwartz-Arad
س��وراخ ش��دن ممب��ران )غش��ا( 

سينوس
·     ش��ايع ترين مشكل حين پيوند سينوس، س��وراخ شدن غشاي اشنايدرين 

حين باال بردن با احتمال 40% می باشد

27 )2009( Chrcanovicشكستن منديبل با احتمال فراوان در منديبل آتروفيك و با شيوع 0/2% در شكستگی منديبل     ·
بيماران درمان شده با ايمپلنت در منديبل  بي دندان ديده شد

28 )2012( Galindo–Morenoدر 80% م��وارد در مطالعات گزارش ش��ده اس��ت چه به ص��ورت پيوند جابجايي ايمپلنت     ·
سينوس با روش استئوتوم )33/3%( يا بدون هيچ گونه پيوند )%46/7(

مشكالتپروتزي
29 )2004( Kourtisعوارض پروتزي ،)%شيوع مشكالت پروتزي: شل ش��دن پيچ )34%(، شكستگی پيچ )13     ·

جدا شدن رستوريشن سمان شونده )20%(، شكستگی پروتز )%20(
30 )2003( McDermottعوارض كلي)%شيوع 13/9% مشكالت شامل التهاب )10/2%(، پروتزي )2/7%( و جراحي )1     ·

31 )201۵( Sadid-Zadeh
رستوريشن تكي ايمپلنت و پروتز ثابت 

ايمپلنتي در بي دنداني های پارسيل
·     متاآناليز وقوع 10/8% مش��كالت تكنيكي يا مكانيكي را براي روكش هاي تكی 

ايمپلنتي و 16/1% را براي ايمپلنت هاي نيمه بي دنداني در يك دوره ۵ ساله نشان داد
32 )2006( DeBoever12% وقوع شل شدن پيچ در عرض سه سالشل شدن پيچ     ·

33 )2011( Chaarشل شدن پيچ -4/3% در كمتر از ۵ سال، 10% بين ۵ تا 10 سالشل شدن پيچ     ·

جدول 1ـ1    خالصه مقاالت درباره مشكالت

22) Chiapasco M, Zaniboni M: Clinical outcomes of GBR procedures to correct peri-implant dehiscences and fenestrations: a systematic 
review. Clin Oral Implants Res 20(Suppl 4):113–123, 2009.

23) Chaushu G, Mardinger O, Peleg M, et al: Analysis of complications following augmentation with cancellous block allografts. J 
Periodontol 81(12):1759–1764, 2010.

24) Nkenke E, Stelzle F: Clinical outcomes of sinus floor augmentation for implant placement using autogenous bone or bone substitutes: a 
systematic review. Clin Oral Implants Res 20(Suppl 4):124–133, 2009.

25) Di Girolamo M, Napolitano B, Arullani CA, et al: Paroxysmal positional vertigo as a complication of osteotome sinus floor elevation. Eur 
Arch Otorhinolaryngol 262(8):631–633, 2005.

26) Schwartz-Arad D, Herzberg R, Dolev E: The prevalence of surgical complications of the sinus graft procedure and their impact on implant 
survival. J Periodontol 75:511–516, 2004.

27) Chrcanovic BR, Custódio AL: Mandibular fractures associated with endosteal implants. Oral Maxillofac Surg 13(4):231–238, 2009.
28) Galindo-Moreno P, Padial-Molina M, Avila G, et al: Complications associated with implant migration into the maxillary sinus cavity. Clin 

Oral Implants Res 23 (10):1152–1160, 2012.
29) Kourtis SG, Sotiriadou S, Voliotis S, et al: Private practice results of dental implants. Part I: survival and evaluation of risk factors—Part II: 

surgical and prosthetic complications. Implant Dent 13(4):373–385, 2004.
30) McDermott NE, Chuang SK, Woo VV, et al: Complications of dental implants: identification, frequency, and associated risk factors. Int J 

Oral Maxillofac Implants 18(6):848–855, 2003.
31) Sadid-Zadeh R, Kutkut A, Kim H: Prosthetic failure in implant dentistry. Dent Clin North Am 59(1):195–214, 2015.
32) De Boever AL, Keersmaekers K, Vanmaele G, et al: Prosthetic complications in fixed endosseous implant-borne reconstructions after an 

observations period of at least 40 months. J Oral Rehabil 33(11):833–839, 2006.
33) Chaar MS, Att W, Strub JR: Prosthetic outcome of cement-retained implant-supported fixed dental restorations: a systematic review. J 

Oral Rehabil 38(9):697 –711, 2011.
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34 )2011( K-T Yao2 تا 10% از پره لود5 اوليه در نتيجه نشست در چند ثانيه يا دقيقه ابتدايی پس اثر نشست4 پيچ ايمپلنت     ·
از سفت كردن از دست مي رود

35 )2003( Goodacre30% ش��ل ش��دن كليپ/ اتچمنت، 19% نياز به ريالين، 12% شكس��تگی مشكالت اوردنچر     ·
اوردنچر

36 )2012( Pjeturssonپروتز ثابت ايمپلنتی

·     34% پروتزهاي ثابت در ۵ سال مشكالتی داشتند
·     مي��زان ماندگاري 77/4%  ده س��اله برای پروتزهای ثاب��ت ايمپلنتي طال � 

آكريلي
·     مي��زان ماندگاری پروتزه��ای ثابت ايمپلنتی )تمام انواع( پس از ۵ س��ال 

9۵/4 %  و پس از 10 سال 80/1 % بود 

37 )2007( Sailerمتاآناليز ميزان ماندگاري 94/3% را براي ۵ س��ال و 88/9% را براي 10 سال پروتز ثابت ايمپلنتی     ·
گزارش  كرد

38 )2010( Schleyع��دم وقوع عوارض تكنيكی در 76/41% رستوريش��ن هاي زيركونيايي رستوريشن هاي زيركونيا     ·
طی ۵ سال

39 )2012( Albrektssonعلي رغ��م بقاي باالي روكش های تكی ايمپلنت، مش��كالت تكنيكي، عوارض تكنيكي و زيبايي     ·
بيولوژيكي و زيبايي به ترتيب به ميزان 8/8%، 7/1% و 7/1% گزارش شد

40 )2012( Albrektssonميزان بقاي 96/3% طی ۵ س��ال و 98/8%  طی 10 س��ال براي روكش هاي ميزان موفقيت روكش های تكي     ·
تكي ايمپلنت گزارش شد

41 )1999( Goodacreمشكالت تكلم پس از پروتزهای ايمپلنتی در 4 تا 8% بيمارانمشكالت تكلم     ·
مشكالتشكستايمپلنت

42 )2012( Pjeturssonمتاآناليز بقاي 9۵/6% طی ۵ سال و 93/1% طی 10 سال را براي ايمپلنت های شكست ايمپلنت     ·
ساپورت كننده پروتز ثابت )FDP( نشان داد

43 )2012( Alberktssonبراساس چهار مطالعه آينده نگر ميزان بقاي ۵ ساله ايمپلنت 97/7% و بقاي بقاي ايمپلنت     ·
ايمپلنت پس از 10 سال 94/9 %تخمين زده شد

جدول 1ـ1    خالصه مقاالت درباره مشكالت

34) Yao KT, Kao HC, Cheng CK, et al: The effect of clockwise and counterclockwise twisting moments on abutment screw loosening. Clin 
Oral Implant Res 23:1 –6, 2011.

35) Goodacre CJ, Bernal G, Rungcharassaeng K, et al: Clinical complications with implants and implant prostheses. J Prosthet Dent 
90(2):121–132, 2003.

36) Pjetursson BE, Thoma D, Jung R, et al: A systematic review of the survival and complication rates of implant-supported fixed dental 
prostheses (FDPs) after a mean observation period of at least 5 years. Clin Oral Implants Res 23(Suppl 6):22–38, 2012.

37) Sailer I, Pjetursson BE, Zwahlen M, et al: A systematic review of the survival and complication rates of all-ceramic and metal–ceramic 
reconstructions after an observation period of at least 3 years. Part II: fixed dental prostheses. Clin Oral Implants Res 18(Suppl 3):86–96, 
2007.

38) Schley JS, Heussen N, Reich S, et al: Survival probability of zirconia-based fixed dental prostheses up to 5 yr: a systematic review of the 
literature. Eur J Oral Sci 118(5):443–450, 2010.

39) Albrektsson T, Donos N: Implant survival and complications. The Third EAO consensus conference 2012. Clin Oral Implants Res 
23(Suppl 6):63–65, 2012.

40) Albrektsson T, Donos N: Implant survival and complications. The Third EAO consensus conference 2012. Clin Oral Implants Res 
23(Suppl 6):63–65, 2012.

41) Goodacre CJ, Kan JY, Rungcharassaeng K: Clinical complications of osseointegrated implants. J Prosthet Dent 81(5):537–552, 1999.
42) Pjetursson BE, Thoma D, Jung R, et al: A systematic review of the survival and complication rates of implant-supported fixed dental 

prostheses (FDPs) after a mean observation period of at least 5 years. Clin Oral Implants Res 23(Suppl 6):22–38, 2012.
43) Albrektsson T, Donos N: Implant survival and complications. The Third EAO consensus conference 2012. Clin Oral Implants Res 

23(Suppl 6):63–65, 2012.
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35 )2003( Goodacre
در  ايمپلن��ت  رفت��ن  دس��ت  از 

·     16% از دست رفتن ايمپلنت در استخوان با كيفيت ضعيف )استخوان D4(استخوان با كيفيت ضعيف

44 )2012( Langمي��زان از دس��ت رفت��ن ايمپلنت ه��اي ف��وري به ط��ور س��االنه 0/82% ايمپلنت هاي فوري     · 
)CI :%48/0-%39/1 9۵%( می باشد كه به معناي ميزان بقاي 98/4% طی 2 سال است

45 )200۵( Bulardميزان متوسط شكست ميني ايمپلنت هاي استفاده شده براي ثبات طوالني شكست ايمپلنت با قطر كوچك     ·
مدت پروتز، 8/83% طی 8 ماه تا ۵ سال بود

46 )2004( Proussaefs
شكس��ت ايمپلنت پس از سوراخ 

شدن ممبران )غشا(
·     بقاي ايمپلنت در مرحله II جراحي در نواحي س��وراخ نش��ده 100% و در 

نواحي سوراخ شده 69/6% بود

47 )2007( Baigميزان شكست ايمپلنت در سيگاري ها = بيش از 2 برابر غيرسيگاري سيگار � شكست ايمپلنت     ·
·     ميزان شكست ايمپلنت در سينوس هاي پيوند شده در سيگاري ها بيش از 2 برابر غيرسيگاري ها

48 )2003( Peledبعد از قراردهي ايمپلنتديابت � شكست ايمپلنت )ميزان موفقيت در 1 سال )97/3%( و 94/4% )۵ سال     ·
مشكالتپريودنتال

49 )2012( Pjeturssonمشكالت بافت نرم و پری ايمپلنتيت6 بعد از ۵ سال، تقريباً 8/۵%مشكالت بافت نرم     ·

50 )2012( Jungمش��كالت بيولوژيك��ي، مش��كالت تجمع��ي بافت نرم طی ۵ س��ال در مشكالت بافت نرم     ·
روكش هاي تكي ايمپلنت 7/1% بود

51 )2010( Schleyزيركونيا - عدم وجود مشكالت بيولوژيكي طی ۵ سال در %91/72 مواردمشكالت بافت نرم     ·
52 )2003( Quirynen1% ايمپلنت های قرار داده شده طی ۵ سال بيماري پري اپيكال نشان دادندبيماري پري اپيكال     ·
53 )2013( Marroneپري موكوزيت و پري ايمپلنتيت)شيوع موكوزيت اطراف ايمپلنت و پري ايمپلنتيت 31% و 37% )به ترتيب     ·
54 )2008( Franssonشيوع بيماري هاي پري ايمپلنت 92% گزارش شدبيماري پري ايمپلنت     ·

55 )2016( Souzaطب��ق آناليز كراس سكش��نال، ع��دم بافت كراتينيزه كافي منجر به س��المت بافت كراتينيزه     ·
ضعيف لثه در 40/3% نواحي خلفي و 4%/30 ايمپلنت هاي قدامي گزارش شد

جدول 1ـ1    خالصه مقاالت درباره مشكالت

44) Lang NP, Pun L, Lau KY, et al: A systematic review on survival and success rates of implants placed immediately into fresh extraction 
sockets after at least 1 year. Clin Oral Implants Res 23(Suppl 5):39–66, 2012.

45) Bulard RA, Vance JB: Multi-clinic evaluation using mini-dental implants for long-term denture stabilization: a preliminary biometric 
evaluation. Compend Contin Educ Dent 26(12):892–897, 2005.

46) Proussaefs P, Lozada J, Kim J, et al: Repair of the perforated sinus membrane with a resorbable collagen membrane: a human study. Int J 
Oral Maxillofac Implants 19(3):413–420, 2004.

47) Baig MR, Rajan M: Effects of smoking on the outcome of implant treatment: a literature review. Indian J Dent Res 18(4):190–195, 2007.
48) Peled M, Ardekian L, Tagger-Green N, et al: Dental implants in patients with type 2 diabetes mellitus: a clinical study. Implant Dent 

12(2):116–122, 2003.
49) Pjetursson BE, Thoma D, Jung R, et al: A systematic review of the survival and complication rates of implant-supported fixed dental 

prostheses (FDPs) after a mean observation period of at least 5 years. Clin Oral Implants Res 23(Suppl 6):22–38, 2012.
50) Jung RE, Zembic A, Pjetursson BE, et al: Systematic review of the survival rate and the incidence of biological, technical, and aesthetic complications of 

single crowns on implants reported in longitudinal studies with a mean follow-up of 5 years. Clin Oral Implants Res 23(Suppl 6):2–21, 2012.
51) Schley JS, Heussen N, Reich S, et al: Survival probability of zirconia-based fixed dental prostheses up to 5 yr: a systematic review of the 

literature. Eur J Oral Sci 118(5):443–450, 2010.
52) Quirynen M, Gijbels F, Jacobs R: An infected jawbone site compromising successful osseointegration. Periodontol 2000 33:129–144, 2003.
53) Marrone A, Lasserre J, Bercy P, et al: Prevalence and risk factors for peri-implant disease in Belgian adults. Clin Oral Implants Res 

24(8):934–940, 2013.
54) Fransson C, Wennstrom J, Berglundh T: Clinical characteristics at implants with a history of progressive bone loss. Clin Oral Implants Res 19(2):142–147, 2008.
55) Souza AB, Tormena M, Matarazzo F, et al: The influence of peri-implant keratinized mucosa on brushing discomfort and peri-implant 

tissue health. Clin Oral Implants Res 27(6):650–655, 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 )  Meta-regression analysis
2 )  Wound Dehiscence

3 )  Membrane
4 )  settling

5 )  preload
6 )  Peri-implantitis
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6 CHAPTER 1 Classification of Dental Implant Complications

FIG 1.1 By 2050, 20.7% of the population will be older than age 65. In addition to the increasing 
percentage of 65-year-olds, the population is also increasing. As a result, 34.9 million people 
were older than 65 in 2000, and 86.6 million people will reach this milestone by 2050. (From 
Misch CE: Contemporary implant dentistry, ed 3, Mosby, St. Louis, 2008.)
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51Schley JS, Heussen N, Reich S, et al: Survival probability of zirconia-based fixed dental prostheses up to 5 yr: a systematic review of the 
literature. Eur J Oral Sci 118(5):443–450, 2010.
52Quirynen M, Gijbels F, Jacobs R: An infected jawbone site compromising successful osseointegration. Periodontol 2000 33:129–144, 2003.
53Marrone A, Lasserre J, Bercy P, et al: Prevalence and risk factors for peri-implant disease in Belgian adults. Clin Oral Implants Res 
24(8):934–940, 2013.
54Fransson C, Wennstrom J, Berglundh T: Clinical characteristics at implants with a history of progressive bone loss. Clin Oral Implants Res 
19(2):142–147, 2008.
55Souza AB, Tormena M, Matarazzo F, et al: The influence of peri-implant keratinized mucosa on brushing discomfort and peri-implant tissue 
health. Clin Oral Implants Res 27(6):650–655, 2016.

TABLE 1.1 Summary of Complication Journal Articles—cont’d
 Category Study Findings

Schley (2010)51 Soft Tissue Complications • Zirconia – biological complications, 5-year complication-free rate was 
91.72%

Quirynen (2003)52 Periapical Pathosis • 1% of implants placed during a 5-year period developed periapical 
pathosis

Marrone (2013)53 Peri-Mucositis vs. 
Peri-implantitis

• Prevalence of peri-implant mucositis and peri-implantitis was 31% and 
37%, respectively

Fransson (2008)54 Peri-Implant Disease • Prevalence of peri-implant diseases was reported to be 92%

Souza (2016)55 Keritinized Tissue • Cross-sectional analysis reporting lack of adequate keratinized tissue 
leading to poor gingival health in 40.3% in posterior regions and 30.4% 
of implants in the anterior region

PERIODONTAL COMPLICATIONS

older than age 65 (Fig. 1.1).4 Therefore, because the older 
population are more likely to be missing teeth, the need for 
implant dentistry will dramatically increase over the next 
several decades.

An Accepted Treatment by the Population
The replacement of edentulous sites with dental implants is 
one of the most rapidly progressing disciplines in all of medi-
cine. Advancements in the modification of soft and hard 
tissues, implant design, and prosthetic fabrication are leading 
to long-term success rates well over 90%. In addition, a surge 
of patient education materials for both dentists and their 
patients has led to a large increase in the public awareness of 

implants as a viable treatment modality. These factors are 
leading to explosive growth in the dental implant market.

Straumann corporation performed a penetration study 
that discussed the growth of the dental implant market by 
2020. As of 2011, 15% to 20% of the population of patients 
seeking the replacement of a missing tooth or teeth received 
implant therapy as a restorative modality. This number is 
projected to increase to around 25% to 30% in just 9 years.6 
The implant market is slated to grow 6% to 8% in this short 
time frame. TechNavio’s analysts forecast the global dental 
implant market to grow at a compound annual growth rate 
(CAGR) of 8.72% over the period 2014 to 2019. The overall 
dental implant market, which grew from $3.2 billion to  

بی دندان خواهند بود. این آمار وقتی با مطالعات جمعیت کل ترکیب 
ش��ود، میزان تقاضای ایمپلنت را به تصویر می کشد. درصد جمعیت 
باالی 65 س��ال همچون کل جمعیت انس��انی در حال افزایش است. 
جمعیت در س��ال 2002، 282 میلیون نفر بود و پیش بینی می ش��ود تا 
س��ال 2050 به می��زان 49% و420 میلیون نفر افزای��ش یابد. با در نظر 
گرفتن اثر افزایش جمعیت و درصد بیش��تر افراد باالی 65 سال، یک 
افزایش ناگهانی در تعداد بیماران انتظار می رود. در س��ال 2003، 35 
میلیون نفر بیش از 65 س��ال داش��تند. انتظار می رود این تعداد تا سال 
2050، 87% افزایش یابد که منجر به جمعیت تقریبا 70 میلیونی افراد 
مس��ن تر از 65 سال خواهد ش��د )ش��کل 1-1(.)4( بنابراین، به دلیل 
اینکه جمعیت مس��ن تر احتمال بیش��تری برای بی دندانی دارند، نیاز 
به دندانپزش��کی ایمپلنت در چند دهه آینده به شدت افزایش خواهد 

یافت. 

درمانی پذیرفته شده توسط جمعیت 
جایگزین��ی نواحی بی دندان ب��ا ایمپلنت های دندان��ی، یکی از 
رشته های در حال افزایش س��ریع در کل پزشکی است. پیشرفت در 
اصالح بافت های نرم و س��خت، طراحی ایمپلنت و س��اخت پروتز 
منجر به موفقیت طوالنی مدت باالی 90% شده است. بعالوه، جریان 
س��ریع موارد آموزش بیمار برای دندانپزشکان و بیمارانشان منجر به 
افزایش چشمگیر آگاهی عمومی از ایمپلنت ها به عنوان ابزار درمانی 
مهم ش��ده است. این فاکتورها منجر به رشد ناگهانی در بازار ایمپلنت 

دندانی شده است. 
ش��رکت Straumann یک مطالعه آماری برای بررسی رشد بازار 
ایمپلنت ه��ای دندانی تا س��ال 2020 انجام داد. تا س��ال 2011، 15 تا 
20% بیمارانی که به دنبال جایگزینی دندان یا دندان های از دست رفته 
بودن��د، درمان ایمپلنت را به عنوان یک روش درمانی دریافت کردند. 
انتظ��ار می رود این عدد فقط طی 9 س��ال حدود 25 ت��ا 30% افزایش 

یابد.)6( رش��د بازار ایمپلن��ت در این بازه زمانی کوت��اه، 6 تا 8% تعیین 
ش��ده اس��ت. تحلیل گران TechNavio پیش بینی کرده اند که بازار 
 1)CAGR( ایمپلنت دندانی جهانی با س��رعت رشد س��االنه ترکیبی
طی سال های 2014 تا 2019، 8/72 % رش��د کند. بازار کلی ایمپلنت 
دندانی که طی 5 سال از 3/2 میلیارد دالر به 4/2 میلیارد دالر رشد کرد، 

انتظار می رود تا سال 2018 به باالی 6/5 میلیارد برسد. )7( 

 دندانپزشكان بیشتری ایمپلنت می گذارند
 بدنبال رشد ناگهانی تقاضا برای ایمپلنتولوژی دهان در جمعیت 
بیماران که قبال ذکر شد و نیز ماهیت پرسود این روند از نظر اقتصادی، 
دندانپزشکان بیشتری ایمپلنت می گذارند. Straumann گزارش کرد 
که تقریب��ا 18 تا 20 % دندانپزش��کان امریکا ایمپلن��ت می گذارند که 
به طور متوس��ط در سال توس��ط هر دندانپزش��ک 55 تا 60 ایمپلنت 
گذاشته می شود.  این در مقایس��ه با مطالعه انجام شده توسط انجمن 
دندانپزشکی امریکا )ADA(2 در س��ال 2004 می باشد که مقدار این 
عدد را 11% اعالم کرده بود.)8،9( تا 10 س��ال پیش، ایمپلنتولوژی دهان 
در کوریکولوم دانش��کده دندانپزش��کی مورد تاکید نبود، اما امروزه 
این علم به عن��وان یک جزء اصلی در آموزش دانش��جویان تدریس 
می ش��ود. تعداد دندانپزش��کان عمومی که  ایمپلن��ت می گذارند، رو 
به افزایش اس��ت و در آینده نیز به رش��د خود ادام��ه می دهد. بعالوه، 
پیشرفت های تکنولوژی درمان موارد پیشرفته را برای دندانپزشکان 

آسان تر و سودمندتر کرده است.

دوره آموزشی سازندگان
در مطالع��ه انج��ام ش��ده در س��ال2007 توس��ط ADA، از 
دندانپزشکان عمومی پرسیده شد در کجا در زمینه قراردهی ایمپلنت 

1 )  Compound annual growth rate
2 )  American Dental Association

شكل 1-1. تا سال 2050، 20/7% جمعیت مسن  تر از 65 سال خواهند بود. عالوه بر افزایش درصد جمعیت 65 ساله ها، جمعیت 
نیز در حال افزایش است. در نتیجه در سال 2000، 34/9 میلیون نفر و تا 2050، 86/6 میلیون نفر بیش از 65 سال خواهند داشت. 

(From Misch CE: Contemporary implant dentistry, ed 3, Mosby, St. Louis, 2008.)
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آموزش دیده اند. تقریبا 66% این دندانپزشکان بعد از تکمیل دانشکده 
دندانپزشکی، در دوره های آموزشی ایمپلنت شرکت کرده بودند. بقیه 
دندانپزشکان آموزش خود را در دوره هایی که توسط سازنده برگزار 
ش��ده بود، دریافت کردند. به علت عدم آموزش ایمپلنتولوژی دهان 
در دانشکده دندانپزشکی در گذشته، دندانپزشکان به دنبال دسترسی 
آسان و کم هزینه به این رشته هستند. سازندگان ایمپلنت های دندانی 
تالش می کنند که این خالء را با میزبانی مداوم جمعیت دندانپزشکانی 
که جویای آش��نایی با این رشته هستند، پر کنند. اگرچه این دوره های 
کوتاه از این که دندانپزش��کان قبل از گذاشتن ایمپلنت هیچ آموزشی 

دریافت نکنند، بهتر است، اما قطعا نقایص ذاتی دارد.
در درج��ه اول، فق��دان آموزش اصول��ی در زمینه ط��رح درمان 
ایمپلنت دندانی وجود دارد، موضوعی که اس��اس  نتایج موفق درمان 
می باش��د. درک قوی طراحی پروتز، توزیع نیرو و آماده سازی محل 
برای نتایج درمانی موفق با ایمپلنت های دندانی بس��یار مهم اس��ت. 
در درجه دوم، س��ازندگان تمایل دارند پروتکل های درمانی را بسیار 
ساده جلوه دهند که این مس��اله در جهت تالش برای جرات دادن به 
دندانپزشکان برای قرار دادن ایمپلنت در درمان های در پیش رویشان 
می باش��د. این حالت دندانپزش��ک را در موقعیتی قرار می دهد که از 
عوارض احتمالی که ممکن است حین درمان با آن ها روبه رو شوند و 

چگونگی مدیریت آن ها کامال  آگاه نباشد.

ایمپلنت هایی که در نواحی غیرایده ال قرار می گیرند
به دلیل فق��دان آموزش رس��می در ایمپلنتول��وژی جامع دهان، 
دندانپزشکان ممکن است فاقد درک قوی برای آماده سازی محل در 
رابطه با بافت های سخت و نرم باشند. بسیاری از نواحی بی دندانی و 
طرح های پروتزی نیازمند تغییر محل پیشنهادی ایمپلنت هستند. این 
تمایل در دندانپزش��کان )در ابتدای منحنی یادگیریشان( وجود دارد 
ک��ه طرح درمان هایی را ارائه دهند که از روندهایی اجتناب می کند که 
نسبت به آن آگاهی نداش��ته یا در انجام آن ها راحت نیستند. بنابراین 
ممکن اس��ت ایمپلنت ها در نواحی غیرمطلوب��ی قرار گیرند که منجر 
به عوارض منفی مختلفی از نظر زیبایی، پروتزی یا جراحی ش��ود. به 
دلیل تحلیل استخوان بعد از کش��یدن دندان، بسیاری از نواحی برای 
قرارگی��ری ایمپلنت )از نظر جراحی و پروتزی( ایده ال نیس��تند. اگر 
دندانپزش��ک از پیوند استخوان و آماده س��ازی محل ایمپلنت دانشی 
نداش��ته باش��د، می تواند منجر به انتخاب های درمانی دیگری مانند 
قراردهی زاویه دار ایمپلنت، ایمپلنت های بس��یار کوتاه و یا قراردهی 
تعداد بس��یار کم ایمپلنت نس��بت به ش��رایط نیرو در طرح پروتزی 
پیش��نهادی شود. تمام این روند های “میانبر” یا “غیرایده ال” می تواند 
منجر به افزایش ع��وارض، کاهش موفقیت و مس��ائل قانونی بعدی 

شود. 
انگیزه مالی نیز می تواند تصمیم گیری را در رابطه با آماده س��ازی 

محل متاثر کند. ممکن اس��ت دندانپزش��ک از نظر “ساده نگه داشتن 
روند درمان” احس��اس فش��ار کند که منجر به انحراف از طرح درمان 
مناسب می ش��ود، به ویژه اگر دندانپزشک مهارت یا دانش الزم برای 
پیوند اس��تخوان و  بافت نرم را نداش��ته باش��د. در نواحی از دهان که 
فقدان ارتفاع، عرض، تراکم استخوان یا بافت نرم کافی دیده می شود، 
انتظار می رود دندانپزش��ک آموزش، تجربه و مهارت بیش��تری برای 
یک طرح درمان مناس��ب از مراحل جراحی تا تکمی��ل پروتز نهایی 
داش��ته باش��د. مواردی با حجم بافتی ناکافی معموال قبل از قراردهی 
ایمپلنت به پیوند نیاز دارند ک��ه خود به مهارت جداگانه ای نیاز دارد. 
اگر دندانپزشک این مهارت ها را نداشته باشد و طرح درمان متفاوتی 
را ادامه دهد تا از مش��کالت ذاتی آناتومی بیمار دوری کند، عوارض 
بس��یاری می تواند در تمام مراحل درمان اتفاق بیفت��د. این امر نهایتا 

باعث شرمندگی، افزایش هزینه درمان و عواقب قانونی خواهد شد.

بیماران با مشكالت پزشكی
 با ظهور مداوم تکنولوژی، داروها و انتخاب های درمانی جدید، 
عمر بیماران طوالنی تر شده و سطح فعالیت اجتماعی باالتری دارند. 
با افزایش جمعیت همزمان با آگاهی از جلوگیری و درمان بیماری ها، 
این پدیده ادامه خواهد داش��ت. اثر این امر برای دندانپزش��ک مدرن 
وج��ود جمعیتی از بیماران مس��ن اس��ت که برای بازگش��ت به فرم، 
فانکشن و زیبایی مطلوب، فعاالنه به دنبال درمان دندانپزشکی جامع 

هستند.  
   همانطور که قبال گفته ش��د ایمپلنتول��وژی دهان در حال تبدیل 
ش��دن به بخش بزرگی از آگاهی بیماران می باشد و آن ها فعاالنه برای 
لذت بردن از رژیم غذایی بهتر، داش��تن زندگ��ی اجتماعی فعال تر و 
ظاهر جوان تر، به دنبال این درمان هستند. با این حال، این امر همچنین 
اهمیت بیش��تر آگاهی دندانپزشکان از مش��کالت پزشکی مرتبط با 
درمان این بیماران را نشان می دهد. بیماران دچار بیماری های متعدد، 
داروهای بس��یاری مصرف می کنند که ممکن است ترمیم ایمپلنت را 
متاثر کرده و نیز چالش بزرگی برای دندانپزشک حین مراحل جراحی 
ایجاد کند.)10( همچنین پیش��رفت های چشمگیر در پزشکی منجر به 
ظهور داروهای جدید برای بس��یاری از بیماری ها ش��ده است. با این 
حال، فع��ل و انفعاالت این داروها روی ترمی��م ایمپلنت های دندانی 
می تواند موجب عوارض و اثرات منفی بس��یاری ش��ود )مانند بیس 

فسفونات ها(.
یک مطالعه آماری نش��ان داد 81% بیماران در محدوده س��نی 57 
تا 85 س��ال روزانه حداق��ل یک دارو و 29% حداق��ل 5 دارو مصرف 
می کنند.)11( دندانپزش��کي که جراحي ایمپلنت را انجام مي دهد، باید 
تاریخچه پزش��کي بیمار را دانس��ته و درک عمیقي از هر دارو داشته 
باش��د. همچنین آگاهي داشته باش��د که هر یک از این داروها چگونه 
توانای��ي بیمار را براي مقابله با اس��ترس هاي جراح��ي و نیز ترمیم و 
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اینتگریش��ن پیوند اس��تخوان و ایمپلنت هاي دندان��ي متأثر مي کند. 
داروهایي که قبل و بعد از جراحي تجویز مي شوند، مي توانند با رژیم 
داروی��ي فعلي بیمار تداخل کنند. قبل از آغاز پروتکل درمان تمام این 
فاکتورها باید در نظر گرفته ش��وند. عدم آگاهي از تأثیر داروها روي 
درم��ان ایمپلنت دنداني مي تواند باعث مش��کالت پیش بیني نش��ده 

متعددي شود.
هنگام طرح ریزي براي آغاز درمان روي یک بیمار دارای مشکل 
پزش��کي، دندانپزش��ک باید بداند چگونه ش��رایط پزشکي مختلف 
مي تواند نتیجه نهای��ي را متأثر کند. بیماري قلبي-عروقي و تنفس��ي 
مي توان��د باعث پیچیده ش��دن جراحي ش��ود. دیابت کنترل نش��ده 
اثرات چش��مگیري روي ترمیم جراحي و اینتگریشن ایمپلنت دارد. 
درمان هاي ضد انعقاد مي تواند موجب خطر چشمگیر خونریزي هاي 
دوره اي حین درمان شود. استفاده طوالني مدت از استروئید مي تواند 
احتمال عفون��ت و ترمیم را متأثر کند. هر مورد مثبت در پرسش��نامه 
پزش��کی بیمار باید بررسي ش��ده و خطر احتمالي آن روي مشکالت 

جراحي ارزیابي گردد.

فقدان اجازه پزشك پیش از جراحي
گاهي کلید موفقیت در درمان بیمار با مش��کل پزش��کي، توسط 
دندانپزش��کان مورد غفلت قرار می گیرد که عبارت اس��ت از ارتباط 
کاري قوي با پزشک بیمار. هنگام ارزیابي بیماری با تاریخچه مشکل 
پزشکي، دندانپزشک باید زمان و تالش کافي براي مشاوره با پزشک 
بیمار در نظ��ر گیرد تا طرح درمان قبل و بع��د جراحي را برنامه ریزي 
کند. این طرح ش��امل پروت��کل دارویي و اطمین��ان از نتیجه عاري از 
تداخالت دارویي و عوارض پزش��کي براي بیمار اس��ت. همچنین 
براي به حداقل رساندن خطري که یک بیمار از نظر عوارض پزشکي 
و یا اورژانس هاي تهدی��د کننده حیات حین جراحي ایمپلنت ممکن 
اس��ت تجربه کند، باید اجازه جراحي تهیه ش��ود. )در صورت بروز 
مشکل( عدم تهیه این اجازه، دندانپزشک را در خطر مشکالت قانوني 

زیادی قرار مي دهد )فرم مشاور پزشکي در فصل 2 را ببینید(.

جراحي فوري ایمپلنت
در تاریخچه رش��ته ایمپلنتولوژي دهان، مطالعات تحقیقي انجام 
گرفته است تا به دندانپزش��کان در درک تمام جنبه هاي دندانپزشکي 
ایمپلنت و  تالش ب��رای فراهم کردن بهترین نتیجه موفقیت  آمیز براي 
بیم��ار کمک کند. این مطالعات درک ما را از چگونگي پاس��خ بدن به 
مواد ایمپلنتي و پیوندي مختلف، چگونگی عملکرد نیروهاي جویدن 
روي ای��ن مواد و تاثیر محیط میکروب��ي روی موفقیت طوالني مدت 
رستوریش��ن هاي ایمپلنتي، شکل داده اس��ت. با افزایش این آگاهي، 
طرح هایي براي ایمپلنت ایجاد شد، پروتکل هاي درماني و زمان هاي 
ترمیم مش��خص ش��د و رژیم هاي دارویي براي به حداکثر رس��اندن 

شانس موفقیت درمان در نظر گرفته شد.

با این ح��ال، با افزایش تقاض��ا براي درمان ایمپلن��ت رقابت در 
ب��ازار افزایش یافت. دندانپزش��کان براي جذب بیمار و س��ازندگان 
ایمپلنت های دنداني براي افزایش سهم خود در بازار رقابت مي کنند. 
این امر باعث ظهور درمانهای ایمپلنت دنداني بیش��تر و بیشتري شده 
اس��ت که از قوانین کلینیکي وضع ش��ده پیش��ین و تأیید شده توسط 
مطالعات قبل��ي فاصله گرفته اند. گرچه بس��یاري از ای��ن روندها و 
پروتکل هاي درماني در دس��تانی بامهارت کارب��رد دارند و اثربخش 
هس��تند، اما کسب مهارت هاي الزم براي برخی دندانپزشکان به ویژه 
در اوایل حرفه دندانپزشکي ش��ان امکان پذیر نیست. این مساله باعث 

عوارض جراحي و پروتزي متعددي مي شود.
در ت��الش براي کاهش زماني که بیمار ب��راي درمان پروتز نهایي 
بای��د صبر کند، روندی آغاز ش��د که نه تنها ایمپلنت ف��وراً و در زمان 
کش��یدن قرار داده ش��ود، بلکه ایمپلنت ها در هم��ان زمان بارگذاری 
ش��وند. در ش��رایط صحیح )حجم مناسب اس��تخوان، دانسیته براي 
اتصال سخت1 و عدم وجود عفونت(، این درمان به طور کلینیکی مؤثر 
نش��ان داده شده اس��ت. با این حال، با تأیید اینکه این درمان مي تواند 
مؤثر باشد، سواستفاده  اي از این پروتکل درمانی را دیده ایم که کاربرد 
آن را به طور روتین حمایت مي کند. این فشار روي دندانپزشک براي 
ایجاد دندان در یک روز مي تواند آنه��ا را در معرض میانبرهایي قرار 
داده و مش��کالت جراحي ایجاد کند که بیمار را در خطر بزرگي براي 
شکست جراحي/ پروتز قرار دهد. دندانپزش��ک ایمپلنت باید بداند 
ک��ه معیارهاي کلینیکي خاصي براي کارب��رد این روش وجود دارد و 
فاکتورهایي مثل وضعیت س��المتي، وجود عفونت و یا حجم ناکافي 

استخوان مانع تجویز چنین میانبرهایی مي شود.
براي کمک به جمعیت بزرگي از دندانپزش��کان که فاقد مهارت 
الزم براي ایجاد حجم کافي اس��تخوان با پیوند هس��تند، س��ازندگان 
نیز مرزه��ا را به هدف حذف موان��ع برای ورود به ح��وزه ایمپلنت، 
جابج��ا کرده اند. به عنوان مثال، براي اجتناب از مش��کل ایجاد حجم 
کافي استخوان در خلف ماگزیال براي اطمینان از بارگذاري محوري 
عم��ودي مناس��ب ایمپلنت ها، دندانپزش��کان روش های��ي را ابداع 
کرده اند که ش��امل قراردهي زاویه دار ایمپلنت ها ب��ا اینترفیس2 هاي 
اباتمنتی به ش��دت زاویه دار است. اگرچه این روش ها موفق بوده اند، 
تجرب��ه جراحي و انتخاب بیم��ار فاکتورهاي حیات��ي براي موفقیت 

طوالني مدت است.

استفاده بیش از حد از “میني” ایمپلنت3 ها
اخیراً استفاده از "میني" ایمپلنت ها براي ساپورت پروتز متحرک 
و ثابت به طور چش��مگیري در دندانپزش��کي ایمپلنت افزایش یافته 
اس��ت. در ابتدا کاربرد اصلي میني ایمپلنت ها براي رستوریشن هاي 

1 )  Rigid fixation
2 )  Interface
3 )  Mini implant 
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موقتي حی��ن دوره ترمی��م ایمپلنت هاي داخل اس��تخواني معمولي 
)با قطر بیش از 3/3 میلیمتر( بود. س��پس اس��تفاده از میني ایمپلنت ها 
براي نگهداري پروت��ز متحرک و ثابت افزایش یاف��ت که تناقضات 
زیادی ایجاد کرد. از آن پس س��ازندگان ای��ن روند را در جهت ایجاد 
روش هاي با حداقل تهاجم تغییر دادند که ش��امل قراردهي ایمپلنت 
ب��دون فلپ داخل اس��تخوان مي ش��ود. ای��ن روش ها ب��ه صورت 
روندهاي س��ریع تر، راحت تر و با ترومای کمتر وارد بازار ش��دند. با 
این حال، این بازاریابي منجر به قراردهي بیش��تر میني ایمپلنت ها در 
محل هایي شده است که براي قراردهي ایمپلنت هاي داخل استخوان 
معمول��ي، اید ه آل تر هس��تند )از نظ��ر جراحي و پروت��زي(. این امر 
موجب قراردهي غیراید  ه آل ایمپلنت، آس��یب حسی � عصبی، پروتز 
ایمپلنت��ی غیرمعمول، ایمپلنت، امرجنس پروفایل1 ضعیف، مس��ائل 

بیومکانیکی و شکست ایمپلنت ها شده است.
در حال حاضر مطالعات بس��یار کمي موفقی��ت میني ایمپلنت ها 
تحت نیروهاي فانکش��نال و موفقیت طوالني م��دت آنها را ارزیابي 
کرده اس��ت. آنالیز اس��ترس اجزاي محدود2 میني ایمپلنت ها سطوح 
باالي خطر را به دلیل انتقال اس��ترس به استخوان و شکست خستگي 
نشان داده اس��ت.Vance و Bulard بیش از 1000 ایمپلنت را ارزیابي 
و میزان شکس��ت را 13/6% گزارش کرده اند.)Shatkin )12 شکس��ت 
بیش��تري در ماگزیال به میزان 17% در دنچر کامل گزارش کرده است.

)13(  مطالعات دیگر شکس��ت ناشي از خستگي را مسئول 5% و 20% از 

دست رفتن کل ایمپلنت ها حین فانکش��ن نشان داد ه اند.)14( بنابراین، 
میني ایمپلنت ها قطع��ًا در طرح درمان دندانپزش��کي ایمپلنت  جاي 
دارند، با این حال، در بیش��تر موارد نباید به ج��اي ایمپلنت ها با اندازه 

معمولي استفاده شود.

طرح درمان ضعیف
یکي از راحت تری��ن روش هاي کاهش عوارض که در عین حال 
بسیار مورد چشم پوشي از سوي دندانپزشکان ایمپلنت قرار می گیرد، 
توانایي طرح ریزی درمان دقیق و موثر مطابق اصول علمي است. هر 
بیمار یک چالش متفاوت براي دندانپزش��ک ایجاد مي کند که داشتن 
آگاهي کامل از آناتومي دنداني و نیز مهندس��ي موارد پروتزي را براي 

موفقیت حیاتي مي سازد.
بدون آگاهي کامل از آناتومي ماگزیلوفاشیال بیمار، دندانپزشک 
در موقعیت پرخطری قرار می گیرد. دندانپزشک باید حجم استخوان 
در محل پیش��نهادي ایمپلنت را بداند و از هر گونه اندرکات احتمالی 
آگاه باشد. وجود ساختارهاي حیاتي مانند سینوس ها و اعصاب باید 
به دقت شناسایي و ارزیابي ش��ود. بدون این اطالعات، دندانپزشک 
ممکن است ساختارهای استخوانی را سوراخ کرده و موجب آسیب 
حسی � عصبی اعصاب حس دهنده به صورت و ساختارهاي دهاني 
1 )  Emergence profile
2 )  Finite element analysis

ش��ده و یا باعث قطع ش��دن عروق خوني  ش��ود که ممکن اس��ت به 
مشکالت خونریزي دهنده تهدیدکننده حیات منجر شود.

بهانه براي این فقدان آگاهي از جزئیات غیرقابل قبول است، زیرا 
ابزارهاي رادیوگرافي مانند تصویرب��رداري توموگرافي کامپیوتري 
اش��عه مخروطي 3(CBCT) به س��رعت به اس��تاندارد درمان تبدیل 
مي شوند. داش��تن تصویر س��ه بعدي دقیق از آناتومي بیمار همراه با 
درک قوي از چگونگي خواندن و تفس��یر تصویر، دندانپزشک را در 

موقعیت بهتري براي اجتناب از عوارض مهم قرار مي دهد.
با داش��تن آگاهي و تصویر دقیق آناتومي بیمار، دندانپزشک باید 
از انتخاب محل و قراردهي ایمپلنت با توجه به نوع رستوریش��ن آگاه 
باشد. اگر دندانپزش��ک طرح و نیازهاي پروتز نهایي را در نظر نگیرد، 
احتمال باالیي ب��راي قراردهي ایمپلنت در موقعیت��ي وجود دارد که 
نیروهاي مخربي را حین لودینگ وارد  کند که باعث شکست پروتز یا 

اسئواینتگریشن  شود.
پروتکل هایی برای تعیین موقعیت ایمپلنت ها وضع ش��ده است 
تا به دندانپزشک در انتخاب مناس��ب محل، از نظر اعمال نیرو هنگام 
بارگ��ذاري و نیز حفظ فاصله بین ایمپلنت ه��ا و یا دندان هاي مجاور 
کمک کند. با پیروی از این قوانین، دندانپزش��ک  محل مطلوب براي 
قراردهي ایمپلنت را ش��ناخته و محل دقی��ق آن را در ارتباط با نیاز به 
پیوند اس��تخوان براي داشتن حجم بیشتر اس��تخوان ارزیابي مي کند. 
چشم پوش��ي از این قوانین مي تواند بیمار را در خطر از دس��ت دادن 
ایمپلنت، دندان مجاور یا شکست پروتز قرار دهد )فصل 6 را ببینید(.

ارتباط ضعیف با بیماران
دندانپزش��ک باید نیازهای بیم��ار را با توجه به ش��رایط دهان و 
انتظ��ارات آنان را براي انتخاب هاي پروت��زي درک کند. بیماراني که 
پارافانکش��ن دارند، به تعداد بیشتر ایمپلنت و یا ایمپلنت هایی با ابعاد 
بزرگ تر نی��از دارند. بیماري که دندان هاي بیش��تري را هنگام لبخند 
نشان مي دهد، به نیازهای زیبایی متفاوتی نسبت به بیماری با موقعیت 
پایین لب4 دارد. بیماران ب��ا بیوتایپ5 نازک بافت لثه در ناحیه زیبایي، 
ممکن اس��ت قبل از قرارده��ي ایمپلنت به افزایش حج��م بافت نیاز 
داشته باشند. تمام این فاکتورها را باید قبل از آغاز درمان دانست تا از 

مشکالت اجتناب شود.
به کمک دانش طرح درمان ایمپلنت، کلینیسین مي تواند و باید به 
طور مؤثر با بیمار در زمینه انتظارات و تقاضایش صحبت کند. بسیاري 
از شاغلین حرفه هاي مراقبت س��المت از جمله دندانپزشکان، وقتي 
در مقاب��ل تقاضاي بیمار براي انجام درمانی س��وال برانگیز3 رضایت 
نشان مي دهد، با معضالتي روبرو مي شوند. با دانستن تمام جوانب هر 
انتخاب درمان��ي و توانایي در میان نهادن آن ها با بیمار، مي توان از این 

3 )  Cone Beam Computed Tomography
4 )  Low lip line
5 )  Biotype3 Questionable 
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مش��کالت اجتناب کرد. بیمار باید از تمام انتخاب هاي احتمالي آگاه 
شده و نقاط قوت/ محدودیت هر یک را بداند. آن ها باید  ازهزینه هاي 
درمان آگاه ش��ده و بدانند این مس��أله چگونه نتیجه درم��ان را متأثر 
مي کن��د. یک مث��ال مندیبل بي دندان اس��ت که تع��داد ایمپلنت هاي 
گذاش��ته ش��ده نوع و ثبات پروتز نهایي را دیکته مي کند. اگر از ابتدا 
بیم��ار بداند که انتخ��اب دو ایمپلنت  براي س��اپورت دنچر بس��یار 
بي ثبات تر از حالت چهار ایمپلنت است، شانس ناراحتي )پایان کار( 
کاهش مي یابد. معرفي واضح انتخاب هاي درماني و انتظارات واقعي 

مي تواند عوارض متعدد از جمله مشکالت حقوقي را کاهش دهد.

درك ضعیف عوارض و عدم ارجاع
هیچ دندانپزشکی انتظار مواجه با مشکالت حین درمان را ندارد. 
علیرغم تم��ام آموزش، تجرب��ه و مهارتي که آن ه��ا دارند، در برخی 
شرایط دندانپزش��ک با یک عارضه روبه رو خواهد شد. همانقدر که 
پیشگیری از عوارض براي رشته ایمپلنتولوژي اهمیت  دارد، شناسایي 
سریع و درمان این مشکالت نیز مهم است. دندانپزشک باید خطرات 
بی شمار همراه با هر درمان را دانسته و بداند چگونه در صورت وقوع 
ب��ا آنها برخورد کند. حین جراحي، قطع کردن یک رگ خوني نیازمند 
واکنش فوری براي رفع سریع مشکل است. عدم تشخیص یا واکنش 
س��ریع به خونریزي مي تواند موجب بروز مشکل تهدیدکننده حیات 
ش��ود. اگر هنگام جراحي مش��کلي مانند قط��ع احتمالي یک عصب 
اتفاق افتد، دندانپزش��ک با اجتناب از شرایط به وجود آمده و" امید به 
اینکه مش��کل خود به خود حل ش��ود"، یک انتخاب وحشتناک براي 
بیمار انجام داده اس��ت. ارجاع فوري جه��ت تصویربرداري و درمان 
تخصص��ي ضروري  بوده و از وظایف دندانپزش��ک اس��ت تا امکان 

بهبودی کامل را به بیمار دهد.
حتي پس از یک جراحي به ظاهر موفق، بیمار باید برای عوارض 
پس از جراحي ارزیابي شود. بازش��دگي خط برش که از شایع  ترین 
مشکالت جراحي اس��ت، به ویژه هنگام انجام پیوند، نتیجه موفق را 
در خطر قرار می دهد. امکان عفونت ش��دید پس از عمل وجود دارد 
که نیازمند آنتی بیوتیک تراپی س��ریع و احتماال بستری در بیمارستان 
می باش��د. قبل از آغاز درمان تمام این شرایط باید توسط دندانپزشک 
ایمپلن��ت پیش  بیني ش��ده و از قبل برنامه اي در نظر گرفته ش��ود تا به 
طور مطمئني این مش��کالت کاهش یابد. کلینیسین باید بداند چگونه 
هر مش��کل را شناسایي کند و براي کنترل شرایط چه راهي را در پیش 

گیرد، حتي اگر به معني ارجاع به پزشک دیگر باشد.

طبقه بندي عوارض
اگرچه ام��روزه ارزیابي کیفیت در دندانپزش��کي ایمپلنت مورد 
توجه بیش��تري قرار می گیرد، هیچ اجماعي روي چگونگي توصیف 
و اندازه  گیري عوارض وجود ندارد. به دلیل فقدان اجماع، پیوستگی 
 Clavien ،اندکي در متون در زمینه عوارض وجود دارد. در پزش��کي

و همکارانش  یک طبقه بندي براي عوارض پیش��نهاد دادند که متعاقبا 
در متون پزش��کي براي ارزیابي نتیجه استفاده شده است. با این حال، 
این طبقه بن��دي براي ارزیابي مش��کالت ایمپلنتولوژي دهان چندان 

کاربردي نیست. )15(
·     درجه 1: هر گونه انحراف از مس��یر طبیعي پس از جراحي که 

نیازي به مداخله دارویي ندارد )درد، تورم(
·     درجه 2: هر گونه انحراف از مسیر طبیعي پس از جراحي که به 

مداخله دارویي نیاز دارد )عفونت(
·     درج��ه 3: انحرافی که نیازمند تداخل جراحي اس��ت )برش و 

درناژ(
·     درجه 4: مشکالت تهدیدکننده حیات که نیازبه بستري شدن 

دارد )هماتوم ساب لینگوال(
به دلیل تنوع وس��یع حوزه ایمپلنتولوژي دهان، نویسندگان طبقه 
 بندي هاي مختلف ارائ��ه کرده اند که به نوع و مرحله درمان وابس��ته 

است.

مینور در مقابل ماژور
یک عارضه کوچک )مینور(1 خود محدود شونده بوده و معموالً 
دوره کوتاه��ي دارد و نق��ص دائمي یا طوالني م��دت ایجاد نمي کند 

)مانند تورم و کبودي(.
ی��ک عارضه بزرگ )ماژور(2 مش��کل جدي  تری ب��وده که دوام 
بیش��تري داش��ته، احتماالً همیشگي است و آس��یب هاي دیگري هم 

ایجاد مي کند )مانند عفونت، آسیب به عصب(.

اجتناب ناپذیر در مقابل اجتناب پذیر
یک عارضه اجتناب پذیر، مشکلي مانند آسیب به عصب است که 
 CBCT با قراردهي ایمپلنت در کانال مندیبل بدون اس��تفاده از اسکن
ایجاد مي شود. اسکن CBCT نشان دهنده دقیق محل صحیح عصب 

به کلینیسین مي باشد.
یک عارضه اجتناب ناپذیر، مش��کلي اس��ت که در بیشتر موارد 
نمي توان مانع وقوع آن ش��د و مس��تقیمًا نتیجه غفلت دندانپزش��ک 
نیس��ت. یک مش��کل اجتناب ناپذیر به معني ح��ذف تبعات قانوني 
نیس��ت. با این حال، با توجه به اینکه عارضه ای است که احتماال قابل 
اجتناب نیست )مانند آس��یب به عصب ثانویه به تزریق بالک عصب 

آلوئوالر تحتاني(، به نفع دندانپزشک است.

قابل برگشت در مقابل غیرقابل برگشت
عوارض قابل برگشت، مشکالتي هس��تند که معموالً به خودي 
خود برطرف شده و هیچگونه آس��یب طوالني مدتي ایجاد نمي کنند 
)مانند زاویه نامناسب قراردهي ایمپلنت پس از استفاده از اولین دریل 

1 )  Minor
2 )  Major
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استئوتومی که مي تواند به سادگی تصحیح شود(.
عوارض غیرقابل برگش��ت، مشکالتي هس��تند که دائمي بوده و 
برگشت پذیر نیس��تند، بنابراین شدت و عواقب بیشتری دارند )مانند 

شکستگی مندیبل پس از قراردهي ایمپلنت(.

عواقب قانوني
در گذشته، مس��ائل قانوني دندانپزش��کي ایمپلنت بسیار کم بود 
ولی اکنون این مسئله گسترش یافته و جدی  ترشده است. درسال هاي 
گذشته اکثر مش��کالت به عنوان خطر روند کار در نظر گرفته مي شد. 
امروزه از نظر بس��یاري این عوارض به عن��وان انحراف از درمان هاي 
اس��تاندارد در نظر گرفته مي شود. درست اس��ت که امروزه نسبت به 
گذش��ته تعداد موارد قانوني کمتري به دادگاه کشانده مي شود، اما اگر 
ش��اکي موفق ش��ود، تبعات بس��یار بزرگي را به دنبال دارد. به عالوه، 
بس��یاري از موارد به عل��ت هزینه هاي دعوي قضای��ي، در خارج از 
دادگاه مورد توافق طرفین قرار می گیرد. امروزه مواردی مانند آسیب 
به عصب به علت غفلت، مي تواند منجر به هزینه های ش��ش تا هفت 

رقمی شود. 
 به ع��الوه با ظهور تکنولوژي CBCT، حوزه ایمپلنتولوژي دهان 
بیش��تر به س��مت »حد کمال« پیش مي رود. براي مثال، اگر ایمپلنت 
دچار شکست شود، دالیل احتمالي بس��یاری مي تواند براي توضیح 
علت آن داده ش��ود. بس��یاری از پزش��کان معتقدند که یک رضایت 
آگاهانه این مش��کالت را کاهش مي دهد؛ ولی این همیش��ه درست 
نیست. اگر ثابت ش��ود که سهل انگاری از س��مت دندانپزشک بوده 
اس��ت، رضایت آگاهانه ارزش��ي ندارد، زیرا بیمار نمي تواند به سهل 
ان��گاری رضایت دهد. احتماال در آینده ح��ق بیمه برای این درمان ها 
مي تواند آن قدر زیاد ش��ود که اس��تفاده از ایمپلنت  توسط بسیاری از 
دندانپزش��کان را محدود کند. براي دندانپزشکاني که درمان ایمپلنت 
را ادامه مي دهند، هوش��یاری براي جلوگی��ري از عوارض و رفع آنها 

الزامي است.

پیشگیری از عوارض
در تمام جنبه هاي مراقبت س��المت، پزش��کان با بیماران درباره 
اهمیت پیش��گیری از بیماري صحبت مي کند. در حوزه دندانپزشکي 
ایمپلنت نیز الزم است دندانپزشک همین فلسفه را در مورد پیشگیری 
از عوارض به کار بندد. بهترین راه براي درمان عوارض، "جلوگیري" 

از آن هاست.

افزایش آموزش
اولین روش براي اجتناب از مش��کل، دنبال کردن آموزش است. 
دندانپزش��کان باید درک عمیق و قوي از طیف وسیعي از موضوعات 
شامل تفس��یر و تش��خیص CBCT، طرح درمان، درمان بافت نرم و 

سخت، طراحی پروتز، ایجاد زیبایي، فارماکولوژي، اصول جراحي و 
س��ایر موضوعات داشته باشد. دندانپزشکان و عالقمندان به ایمپلنت 
باید س��طحي از تخصص را در تمام زمینه ها کسب کنند. اگرچه زمان 
و تالش��ي که صرف آموزش ایمپلنت مي ش��ود، در دانش��کده هاي 
دندانپزشکي در حال افزایش اس��ت، ولی دندانپزشک ایمپلنت باید 
اطالع��ات خود را در زمینه ه��ای پروتزي و جراح��ي ایمپلنتولوژي 

افزایش دهد. 
دوره هاي جامع آموزش تخصصی براي دندانپزش��کان جویاي 
درک عمی��ق ت��ر از ایمپلنتولوژي وجود دارد که ترکیبی از جلس��ات 
فشرده آموزشي و البراتوري است. دوره هاي مربوطه فرصتي را براي 
دندانپزش��ک فراهم مي  س��ازد تا درکی قوي از تشخیص، جراحي، 
فارماکولوژي و علم پروتز به دس��ت آورند. برخی دوره ها همچنین 
داراي یک بخش عملي براي کمک به دندانپزشکان تازه کار در زمینه 

درمان هایي مي باشند که قباًل انجام نداده اند . 

مجوز
اکیداً  توصیه مي ش��ود که دندانپزش��کان به دنبال کس��ب مجوز 
بورده��اي ایمپلنت1 و گروه ه��اي مختلف باش��ند. گروه هایي مانند 
ABOI/) 2ب��ورد ایمپلنتولوژي دهان/ دندانپزش��کي ایملپنت آمریکا

ID)، کنگره بین المللي ایمپلنتولوژیست های دهان3 (ICOI)، آکادمي 
دندانپزش��کي ایمپلنت آمریکا4 (AAID)، مدارک فلوش��یپ و دیپلم 
را به دندانپزش��کاني اعطا مي کنند که آزمون هاي آموزش��ي مختلف 
را گذرانده باش��ند. هم چنین این گروه ها کیس ها و مطالعات خود را 
نیز ارائه می دهد. این مجوزها س��طح باال براي دندانپزش��ک ایمپلنت 
الزم اس��ت، زیرا کمک مي کند درک عمیق  تر و مهارت بیش��تري در 
جنبه هاي مختلف ایمپلنتولوژي ایجاد ش��ود. سطح مهارت و اعتبار 
پس از س��اعات زیاد مطالعه و آمادگي الزم ب��راي تکمیل روند اخذ 
مجوز، باعث آگاه شدن بیشتر دندانپزش��ک در این زمینه مي شود که 

براي اجتناب از مشکالت، قدمي حیاتي است.

تازه هاي مقاالت
راه دیگر جهت پیشگیری از عوارض ایمپلنت، آشنا شدن با روند 
مرور مقاالت علمي است. با پیشرفت در زمینه ایمپلنتولوژي، رقابت 
بیشتري ایجاد مي شود که خود موجب پیشرفت هاي جدیدي در این 
حوزه مي  گردد. در حالي که برخی از این پیشرفت ها به معیاری برای 
موفقیت کلینیکي و مطالعات تبدیل می ش��وند، بس��یاري از ایده های 
جدید درمانی و تجهیزاتی محدودیت ها و ادعاهاي بی اساسی ایجاد 
مي کنند. یک توصی��ه خوب براي اجتناب از عوارض این اس��ت که 
نسبت به روش ها  و ایده های جدید "نه اولین نفر باشید و نه آخرین". 
1 )  Implant boards
2 )  American Board of Oral Implantology/Implant Dentistry
3 )  International Congress of Oral Implantologists
4 )  American Academy of Implant Dentistry
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قبل از اس��تفاده از یک درمان یا تکنولوژي، عاقالنه اس��ت که تحقیق 
جامعی در آن زمینه انجام ش��ود تا اعتبار آن س��نجیده شود. نسبت به 
مطالعات انجام شده توسط سازندگان مش��کوک باشید، زیرا ممکن 
اس��ت تعصب زیادي به نفع مواد ی��ا روش هایي که ب��ه بازار عرضه 
مي کنند، نشان دهند. تا زمان انجام مطالعه بدون تعصب و اثبات اعتبار 
آن در طول زمان، نس��بت به پذیرش هرگونه ادعاي شرکتي یا نماینده 

آن مشکوک باشید.

اطالعات بیمار
جهت پیشگیری از مشکالت ناشي از ارتباط با بیمار، دندانپزشک 
باید تمام طرح درمان ه��ا و انتخاب هاي ممکن را به بیمار عرضه کند. 
این مس��أله کاماًل حیاتي اس��ت، زیرا انتظارات و اطالعات زمینه ای 
براي بیمار و دندانپزش��ک ایجاد مي کند. مثال آن بازسازي یک ناحیه 
بی دندانی منفرد اس��ت. باید به بیمار طی��ف انتخاب ها از عدم انجام 
درمان )این انتخاب همیش��ه باید مطرح شود(، پروتز متحرک، پروتز 
ثابت و یا پروتز نگهداري ش��ونده با ایمپلنت داده ش��ود. بیمار باید از 
مزایا، معایب، خطرات و مش��کالت احتمالي هر انتخاب درماني آگاه 
ش��ود. با این کار آرامش ذهني بیمار بیشتر مي شود زیرا به طور فعاالنه 
در انتخاب درمان مشارکت مي کند. هم چنین باعث راحت شدن کار 
دندانپزش��ک مي ش��ود، زیرا بیمار به دقت را براي درمان بعدي آماده 
شده است. همکاری موردنیاز براي هر انتخاب درماني نیز باید بحث 
و مستندسازي گردد. تمام درمان هاي پزشکي یک مسیر دو طرفه بین 

بیمار و پزشک هستند و بیمار باید مسئولیت همکاری را بپذیرد.

براي شروع درمان عجله نكنید
حین درمان، دندانپزش��ک مي تواند با اجتن��اب از عجله در روند 
درمان و زمان بندي درمان ایمپلنت، از مش��کالت اساسي جلوگیري 
کند. ایمپلنتولوژي دهان مش��ابه سایر رشته هاي دندانپزشکي نیست، 
زیرا غالبًا بیمار باید با مشکالت پروتز متحرک انتقالی1، گسترش هاي 
پري موکوزال2، بخیه ها و سایر مواردي که موجب ناراحتي مي شود، 
کنار بیایند. دندانپزش��ک ممکن است براي کاهش زمان ترمیم پیوند، 
اینتگریشن ایمپلنت یا بارگذاري پیشرونده، تحت فشار باشد تا بیمار 
را خوش��نود سازد. دندانپزشک باید به بیمار توضیح دهد که این زمان 
بندي براي درمان صحیح الزم است و نمي توان براي کاهش این زمان 

کار زیادي کرد و از طرفي انتظار نتیجه مطلوب داشت. 

براي طوالني مدت درمان کنید، نه کوتاه مدت
دندانپزشک همچنین ممکن است با یک نتیجه غیرایده  آل )مانند 
تحلیل اس��تخوان بعد از انجام جراحي دوم، تماس اکلوزالی باز، عدم 
تطابق مارجین( روبرو ش��ود. اگرچه این مي تواند باعث ش��رمندگی 

1 )  Transitional
2 )  perimucosal extensions

دندانپزش��ک و اس��ترس بیمار ش��ود، ولی باید توضیح داد که براي 
موفقیت طوالني مدت ممکن است نیاز به اصالح شرایط باشد. گرچه 
فشار انجام این کار شدید به نظر مي رسد، دندانپزشک نباید به قیمت 
به خطر انداختن بیمار نظر خود را تغییر دهد. اکثر مش��کالت وابسته 
به زمان و فشارهای از جانب بیمار در رابطه با درمان گسترده ایمپلنت 
مي تواند در آغاز درمان و به روش مذکور رفع ش��ود. بیماري که براي 
آنچه پیش رو دارد آماده ش��ده است، احتماال مشکلي نخواهد داشت 

و دندانپزشک را براي تسریع روند درمان تحت فشار قرار نمي دهد.

مراقبت پس از درمان
آخرین جنبه پیش��گیری از عوارض، داشتن برنامه فالوآپ جدی 
اس��ت. حفظ ارتباط با بیم��ار در تمام فازهاي درمان ب��راي احاطه بر 
مش��کالت الزم اس��ت. باید بیمار را راهنمایي کرد تا دندانپزشک را 
از بروز هر گونه مش��کل اعم از باز شدن خط برش، مشکالت عصبي 
� حس��ي یا عفونت احتمالي فوراً آگاه کند. ارزیاب��ي بعد از عمل این 
فرصت را نیز به دندانپزش��ک مي دهد تا ترمیم، تطابق پروتز انتقالی، 
بسته ش��دن خط برش، وجود عفونت و هم چنین فاز پس  از تحویل 
پروتز را بررس��ي کند. برقراري ارتب��اط قوي با بیم��اران نتیجه یک 
پروتکل فالوآپ خوب اس��ت. همچنین این شانس را به دندانپزشک 

مي دهد تا بالفاصله انواع مشکالت را شناسایي و رفع کند.

خالصه
ایمپلنتولوژي دهان یک رش��ته سرشار از پیچیدگی است. در این 
رش��ته الزم است دندانپزشک س��طح مهارت باالیي در موارد درماني 
بسیاري داشته باش��د که بیشتر آنها با س��رعت زیادي در حال تکامل 
اس��ت. دهان محیطی دینامیک اس��ت و ش��رایط ترمیم عالي همیشه 
ممکن نیس��ت. عوارض به طور اجتناب ناپذی��ري اتفاق مي افتند، اما 
مي ت��وان براي اجتناب از آنها قدم برداش��ت. این قدم ها ش��امل تهیه 
تاریخچه پزشکي در دندانپزشکي جامع، ارزیابي رادیوگرافي شامل 
CBCT، آگاهي از آناتومي س��ر و گردن و همچنی��ن موارد جراحي، 
پروتز، فارماکولوژي و فالوآپ اس��ت. همچنین توانایي شناس��ایي و 

درمان بسیاری از مشکالت که احتمال وقوع دارند.
 تمام دندانپزش��کانی که ایمپلنت و یا پروت��ز آن را قرار می دهند، 
بای��د از این مش��کالت آگاه باش��ند و بدانند چگونه آنه��ا را برطرف 
کنند. برخی از این مسائل دخالت اندکي را مي طلبد. در حالي که بقیه 
نیازمند درمان هایي در س��ایر حوزه هاي تخصصي هستند. این وظیفه 
دندانپزش��ک است که تمام این ش��رایط را بشناس��د و پروتکل هاي 
مناس��ب براي اطمینان از به حداکثر رسیدن ش��انس موفقیت درمان 

بیمار را دنبال  کند.
 مطاب��ق مطالعات تحقیقي متعدد ش��رکتي، آین��ده ایمپلنت هاي 
دنداني بس��یار روش��ن اس��ت. با عدم وج��ود درمان دیگ��ري براي 
جایگزین��ي دندان هاي از دس��ت رفته در افق نزدیک، دندانپزش��ک 
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12 CHAPTER 1 Classification of Dental Implant Complications

phase. A good follow-up care protocol builds strong  
bonds with patients and also allows the implant dentist the 
chance to identify and quickly respond to numerous 
complications.

SUMMARY
Oral implantology is a discipline filled with complexity. The 
field demands its practitioners to have a high level of exper-
tise in a vast array of areas, many of which evolve at a fast 
rate. The oral environment is dynamic, and perfect healing 
conditions are not always possible. Complications will inevi-
tably happen, but steps can be taken to prevent them. These 
include a thorough and comprehensive medical/dental 
history; radiographic survey including CBCT; a strong 
working knowledge of head and neck anatomy as well as 
surgical, prosthetic, pharmacologic, and follow-up care prin-
ciples; and the ability to identify and treat a wide array of 
complications should they occur.

Every dentist who places or restores implants should be 
aware of these complications and know how to manage  
them. Some of the issues will require little intervention, while 
others may require the services of professionals in other areas 
of expertise. It is the duty of the implant dentist to recognize 
all of these situations and know the proper protocols to 
follow to ensure that the patient’s chances of success are 
maximized.

According to numerous market research studies, the future 
of dental implants seems to be extremely bright. With no 
other full-tooth replacement therapy on the immediate 
horizon, the implant dentist enjoys the ability to provide the 
ideal solution for the restoration of missing teeth. The clini-
cians who provide this service can enjoy a good lifestyle while 
providing patients with a second chance at regaining ideal 
form, function, and esthetics.

With the many opportunities that implant dentistry pro-
vides comes a distinct responsibility and a sobering reality. 
Oral implantology is a difficult field to master, and the con-
sequences of failure can be catastrophic. Patients may be at 
risk for life-threatening complications. The stresses of surgery 
during anesthesia pose a life risk for some patients. The 
various types of neurosensory impairments that patients have 
suffered as a complication of implant treatment are tragic, 
life changing, and have proven to be costly to the implant 
clinician. The professional and financial ramifications of 
some of these complications for the implant dentist are 
staggering.

In the face of these scary realities, groups of well-trained 
and passionate professionals continue to provide this won-
derful service to thousands of grateful patients every single 
day. Oral implantology is a life-changing discipline, not only 
for the patients, but for the providers with the skill, knowl-
edge, and passion to provide the treatment with excellence. It 

is the mission of this textbook to provide all of those practi-
tioners with a comprehensive source material to reference 
should any form of complication arise.
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ایمپلنت از توانایی راه حل ایده آل براي بازس��ازي  این دندان ها لذت 
مي برد. دندانپزش��کاني که این درمان ها را انج��ام مي دهند، مي توانند 
در کن��ار لذت بردن از زندگي، ش��انس دیگري براي بازیابي ش��کل، 

فانکشن و زیبایي ایده  آل براي بیماران ایجاد کنند.
 در کنار فرصت هاي بس��یاري که دندانپزش��کي ایمپلنت ایجاد 
مي کند، مسئولیت مش��خص و واقعیت س��نگیني با آن همراه است. 
ایمپلنتولوژي دهان رش��ته مش��کلي برای یادگیری اس��ت و عواقب 
شکست آن مي تواند مخرب باش��د. بیماران ممکن است در معرض 
مشکالت تهدید کننده حیات باشند. استرس جراحي حین بي حسي، 
بعضي از آنها را در معرض خطر جدی قرار مي دهد. انواع آسیب هاي 
عصبي � حس��ي ک��ه بیماران ب��ه عنوان ع��وارض درم��ان ایمپلنت 
متحمل مي ش��وند، ناراحت کننده و تغییردهنده زندگي بوده و براي 
دندانپزش��ک هزینه بر اس��ت. توابع حرف��ه اي و مالي برخ��ی از این 

مشکالت براي دندانپزشک جدی است.
 در مقاب��ل ای��ن حقای��ق ه��راس آور، هم��ه روزه گروه هایي از 
دندانپزش��کان حرفه اي و آموزش دیده به ارائ��ه خدمات عالي خود 
براي ه��زاران بیماران ق��دردان ادامه مي دهن��د. ایمپلنتولوژي دهان 
یک رش��ته متحول کننده زندگي اس��ت. نه تنها براي بیمار بلکه براي 
دندانپزش��کان داراي مهارت، آگاه و با انگیزه که می خواهند درمانی 
عالي ارائه  دهند. هدف این کتاب این اس��ت که تمام دندانپزشکان را 
با منبع جامعي از رفرنس هاي مربوط به هر نوع مش��کل احتمالي آشنا 

کند.
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عوارض پزشکی/دارویی در ایمپلنتولوژی دهان

Randolph R. Resnik, Robert J. Resnik

ارزیابی کامل ش��رایط پزشکی بیماران تحت درمان ایمپلنت قبل از 
شروع کار برای دستیابی به نتایج موفق و پرهیز از عوارض قابل مالحظه 
حیاتی است. مطالعات نشان داده اند که شرایط پزشکی بیمار )تاریخچه 
پزش��کی، بخش جامعه هوش��بری آمریکا ]ASA[(1 رابطه مستقیمی با 
شکست درمان ایمپلنت اندوس��ئوس2 دارد.)1( نیاز به درمان ایمپلنت با 
افزایش سن بیمار بیش��تر می شود. در نتیجه، ایمپلنتولوژیست ها نسبت 
به س��ایر متخصصین، بیماران مسن تر با مش��کالت مرتبط بیشتری را 
درم��ان می کنند. تخمین زده ش��ده 12٪ از جمعیت آمریکا ۶۵ س��ال یا 
بیشتر س��ن دارند؛ انتظار می رود این عدد تا س��ال 2۰۳۰ به ٪21 )۶۴/۴ 
میلیون نفر( برسد.)2(  افزایش طول عمر جمعیت به طور مستقیم موجب 
ش��ده دندانپزش��کی ایمپلنت به یک��ی از رو به رش��دترین حوزه ها در 
دندانپزشکی تبدیل شود. به عالوه، مطالعات نشان داده اند 1۵٪ تا ٪2۵ 
از بیمارانی که به دندانپزش��کان مراجعه می کنن��د دچار پیچیدگی های 
پزشکی هستند، که ش��امل سابقه بیماری سیستمیک، مصرف داروهای 
متعدد، و مسائل مرتبط با سن می باشد.)۳( با توجه به اینکه تعداد بیماران 
دچار مشکالت پزشکی که به دنبال درمان ایمپلنت هستند رو به افزایش 
اس��ت، درک اثر بیماریهای سیستمیک و داروهای مربوطه بر درمانهای 
جراحی، که ارتباطی مس��تقیم با اسئواینتگریشن دارند، اهمیت ویژه ای 

دارد.

موارد عدم تجویز درمان
أساسا، برای تعیین این که آیا بیمار کاندید درمان ایمپلنت می باشد 
یا خیر، بای��د معاینات کامل پزش��کی و فیزیکی صورت گی��رد. با این 
اطالعات، موارد عدم تجویز احتمالی مشخص خواهد شد. در پزشکی، 
مورد عدم تجویز۳ به ش��رایط یا وضعیتی  اطالق می شود که روند مورد 
نظر را به ص��ورت بالقوه توصیه نمی کند. در ارتب��اط با درمان ایمپلنت 
دو ن��وع عدم تجویز وجود دارد، مطلق و نس��بی. ع��دم تجویز مطلق به 
شرایطی اطالق می ش��ود که روند را به طور کامل توصیه نمی کند. عدم 
تجویز نسبی وضعیتی است که احتیاط را ضروری می سازد و به شرطی 
که مزایا بر خطرات برتری داشته باش��ند، قابل قبول خواهند بود. برای 
روش��ن تر کردن موارد عدم تجویز در حوزه ایمپلنت، می توان آنها را به 
1 )  American Society of Anesthesiologists ]ASA[
2 )  endosseous implant
3 )  contraindication

سه دسته تقسیم کرد.
·     ع��دم تجوی��ز جراحی: وضعیتی ک��ه بیم��ار را حین جراحی 
در مع��رض خطر قرار می ده��د )مانند بیماری قلبی پیش��رفته( و بالقوه 
می تواند منجر به اورژانس پزش��کی ش��ود. اما، چنی��ن وضعیتی روی 

شکست یا موفقیت ایمپلنت اثری ندارد.
·     ع��دم تجویز ایمپلن��ت: وضعیتی ک��ه روند ترمی��م ایمپلنت 
اندوس��ئوس را با خط��ر مواجه می کن��د )مانند بیس فس��فونات های 
وریدی(، و منجر به کاهش میزان موفقیت و افزایش شکس��ت می شود. 
اما، این وضعیت ش��رایط پزشکی بیمار را حین جراحی تحت تاثیر قرار 

نمی دهد یا بیمار را در معرض خطر پزشکی قرار نمی دهد.
·     عدم تجویز جراحی/ ایمپلنت: ترکیبی از خطر درمان جراحی 

و خطر مربوط به موفقیت ترمیم یا دوام ایمپلنت.

سابقه پزشکی
برای اطمینان از رسیدن به تش��خیصی دقیق جهت تعیین الگوریتم 
طرح درمان موثر، اس��تفاده از روش��ی جامع جهت کسب و ثبت سابقه 
پزش��کی بیمار ضروری اس��ت. معاینه کامل بیمار بنیانی جهت تعیین 
خطر جراحی، بی حس��ی، و پروت��زی برای بیمار فراهم می س��ازد که 
مستقیما شکس��ت و عوارض مربوطه را تحت تاثیر قرار می دهد. مرور 
سابقه پزش��کی بیمار اولین فرصت برای دندانپزشک است تا مستقیما 
با بیمار صحبت کند. پزش��ک نباید مصاحبه پیرامون س��ابقه پزشکی را 
کم ارزش تلقی کند. پرس��یدن سواالتی که نش��ان دهنده درک شرایط 
پزشکی لیست شده، دارو درمانی ، و مشکالت شایع مربوطه باشد برای 

سالمت و تندرستی بیمار حیاتی است.
دو دسته اساس��ی اطالعات که طی مرور سابقه پزشکی مورد توجه 
قرار می گیرند عبارتند از بررس��ی ش��رایط سالمت سیس��تمیک بیمار 
و دارو درمانی اخیر و کنونی. این س��ابقه پزش��کی کام��ل و با جزئیات 
همچنی��ن باید آلرژی های احتمالی، س��ابقه خانوادگ��ی و اجتماعی را 
مورد توجه قرار دهد چرا که آنها نی��ز می توانند آینده درمان ایمپلنت را 
هم از نظر جراحی و هم پروتزی تحت تاثیر قرار دهند. هر پاس��خ مثبت 
در س��ابقه پزشکی می تواند روی مراقبت از بیمار و درمان پیشنهادی اثر 
مستقیم داشته باشد. دندانپزش��ک باید به هرگونه پاسخ مثبت در سابقه 

پزشکی توجه ویژه ای کند.
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سیستم قلبی عروقی
♦  آی��ا اخیرا به خاطر فش��ارخون باال تحت درمان ب��وده اید، یا 

پزشک به شما اطالع داده که دچار فشارخون یا هیپرتنشن هستید؟ 
بله

فش��ارخون بیماری بسیار ش��ایع قلبی عروقی اس��ت، که بیش 
از ۵۰ میلی��ون آمریکایی و 1 میلی��ارد از مردم کل دنی��ا را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. تخمین زده ش��ده که ۷/1 میلیون مرگ در هر س��ال، 
همراه ب��ا ۶2٪ از بیماری های قلب��ی عروق��ی و ۴۹٪ از بیماری های 
قلبی ایسکمیک به فش��ارخون مربوط می شود. حدود ۳۰٪ از بالغین 
دچار فش��ارخون از بیماری خود بی خبرند، و دو سوم بیماران درمان 
ش��ده به کنترل فش��ارخون زیر 1۴۰/۹۰ میلیمتر جیوه نرسیده اند.)۴( 
ش��یوع کلی فش��ارخون حدود ۳۰٪ تا ٪۴۵ جمعیت کلی است؛ اما، 
افزایش شدیدی با باال رفتن س��ن دیده می شود.)۵( امروزه فشارخون 
درمان نش��ده، تشخیص داده نش��ده، و کنترل نشده مشکلی جدی در 
جامعه است. از آنجا که دندانپزش��کان درصد باالیی از بیماران مسن 
را درم��ان می کنند، و ش��یوع باالی این مش��کل در جمعیت، احتمال 
درمان بیمارانی با فشارخون کنترل نشده یا تشخیص داده نشده بسیار 
باالس��ت. این مسئله کلینیس��ین را در معرض خطر قرار می دهد زیرا 
دوره های افزایش فشار خون حین کار می تواند منجر به آریتمی قلبی 
با احتمال ایس��کمی میوکارد ش��ود، که ممکن اس��ت باعث حمالت 

قلبی عروقی مانند سکته میوکارد1 و حوادث عروق مغزی2 شود.
 

طبقه بندی فشارخون
 ۳)JNC8) در فوری��ه 2۰1۴ اعضای کمیته ملی مش��ترک هش��تم
در مورد فش��ارخون باال، راهنمای جدیدی را ب��رای درمان و کنترل 
فشارخون باال در بالغین به تصویب رساند )جدول 2-1(. این گزارش 
اهداف درمانی و حد آستانه  برای آغاز درمان را مجددا تعریف کرد و 

1 )  myocardial infarction
2 )  cerebrovascular events
3 )  eighth Joint National Committee

نیز بسیاری از داروهای ش��ایع مورد استفاده جهت درمان فشارخون 
باال را مورد بازنگری قرار داد.)۶( برای س��الها، پزش��کان فشارخون را 
با هدف رس��یدن به 12۰/۸۰ میلیمتر جیوه طبق توصیه JNC7 درمان 
می کردن��د. JNC8 پنج آزمایش حیاتی فش��ارخون جدی��د را مورد 
ارزیابی ق��رار داد. قانع کننده تری��ن و تکرارپذیرترین نتیجه در تمام 
ارزیابی ها کاهش فشارخون دیاستولیک به کمتر از ۹۰ بود، که باعث 

حوادث قلبی کمتر و کاهش در مرگ و میر کلی شد.
عالوه بر این، JNC8 داروهای مورد استفاده در درمان فشارخون 
را مورد ارزیاب��ی قرار داد و به این نتیجه رس��ید که خ��ط اول درمان 
باید مح��دود به چهار کالس دارویی باش��د؛ بازدارن��ده آنزیم مبدل 
 ،)ARBs) مسدود کننده گیرنده آنژیوتانسین ،)ACEs) آنژیوتانسین
 ۴.)CCBs) ادرار آوره��ای تیازیدی، و مس��دود کننده کانال کلس��یم
دندانپزش��ک باید درک کاملی از نحوه اثر فش��ارخون روی موفقیت 

جراحی و دوام ایمپلنت داشته باشد.

مالحظات جراحی/ایمپلنت
افزایش فشارخون حین کار

دندانپزش��ک و همکارانش باید در مورد اندازه گیری، تشخیص، 
و درمان فشارخون کامال آگاه باش��ند. اندازه گیری دقیق فشارخون، 
و بررس��ی تمام داروهای مورد اس��تفاده ش��امل داروهای گیاهی و 
داروهای بدون نس��خه، باید بخش جدایی ناپذیر مشاوره و ارزیابی 
ایمپلنت باشند. این اطالعات باید قبل از جراحی به طور دقیق با بیمار 
مرور ش��وند. در صورت استفاده از سیس��تم اتوماتیک مانیتورینگ، 
باید یک فشارسنج۵ دستی جهت بررسی یافته های غیرعادی موجود 
باش��د. افزایش فش��ار خون )بیش از 1۶۰/1۰۰( باید به روش دستی 
ارزیابی ش��ده و روند کار تا زمان نزدیکتر ش��دن فشارخون به مقادیر 

اولیه یا محدوده قابل قبول تر متوقف شود.

4 )  angiotension-converting enzyme inhibitor )ACEs), angio-
tension receptor blockers )ARBs), thiazide-type diuretics, and 
calcium channel blockers )CCBs).
5 )  sphygmomanometer

جدول ۱-۲       راهنمای درمان فشارخون
فشار سیستولیکدسته

)mm Hg)
فشار دیاستولیک

)mm Hg)
درمان

حین جراحیقبل از جراحی
نداردندارد>۸۰>12۰ایده آل

ارزیابی مجدد، پروتکل کاهش استرسارزیابی مجدد، مشاوره پزشکی۸۰-12۰۸۹-1۳۹پره هایپرتانسیون
تحت نظر، پروتکل کاهش استرسارزیابی مجدد، مشاوره پزشکی، )نسبی(۹۰-1۴۰۹۹-1۵۹هایپرتانسیون مرحله 1
تحت نظر، توقف کار، ارجاع به ERارزیابی مجدد، مشاوره پزشکی، )مطلق(1۰۰-1۶۰1۰۹-1۷۹هایپرتانسیون مرحله 2
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