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تشخیص	و	طرح	درمان	مهمترین	اجزاء	کل	درمان	
ب��ا	ایمپلنت	می	باش��ند	ک��ه	در	نهای��ت	موفقیت	و	
شکست	درمان	را	تعیین	می	کنند.	انجام	ندادن	هر	
یک	از	مراحل	پیشنهاد	شده	در	فاز	طراحی	درمان،	

نتیجه	کل	درمان	را	به	خطر	خواهد	انداخت.

بررسی  های تشخیصی برای 
اوردنچر های متکی بر ایمپلنت

1-	بوسیله	رادیوگرافی	پانورامیک،	بیمار	را	ارزیابی
کنید.	میزان	بزرگنمایی	تصویر	حاصل	را	تعیین	
ک��رده	و	س��پس	ارتفاع	اس��تخوان	باقیمانده	را	

مشخص	نمایید.
2-	دنچر	ه��ای	کنون��ی	بیمار	را	ارزیاب��ی	نمایید	تا	
میزان	کارای��ی	آن	از	نظر	زیبای��ی،	عملکرد	و	

تکلم	با	آن	تعیین	شود.
3-	چنانچه	دنچر	از	نظر	موارد	گفته	شده،		رضایت
بخش	ب��ود	می	ت��وان	آن��را	با	آکریل	ش��فاف	
دوپلیکی��ت	کرد	و	ب��رای	مانت	تش��خیصی	و	

ساخت	گاید	جراحی	مورد	استفاده	قرار	داد.
4-	یک	رکورد	ثبت	بایت	در	رابطه	مرکزی	بگیرید
و	مانت	تشخیصی	را	بر	اساس	آن	انجام	دهید.
5-	کس��ت	دوپلیکت	ش��ده	از	دنچر	باال	و	پایین	را	

برروی	آرتیکوالتور	مانت	کنید.
6-	طول	و	قطر	مناسب	را	از	سیستم	ایمپلنت	مورد

نظر	انتخاب	کند.
7-	تعداد	و	محل	ایمپلنت	ها	را	بر	اساس	مجموعه

اتچمنت	انتخابی	مشخص	نمایید.

مزایای مانت تشخیصی
Ò		آن اساس	 بر	 مناسب	 جراحی	 الگوی	 یک	

ساخته	می	شود.
Ò		و	دنچر	های	دندان	بین	رابطه	مشاهده	امکان

موقعیت	احتمالی	ایمپلنت	را	فراهم	می	نماید.
Ò		ایده البراتوار،	 تکنسین	 و	 دندانپزشک	 به	

مناسبی	از	موقعیت	و	طراحی	نهایی	بار	می	دهد.
Ò		نهایی موقعیت	 از	 مناسب	 نشانگر	 یک	

دندان	های	اوردنچر	می	باشد.

در	بیمارانی	که	خط	لبخند	باال1	دارند،	اوردنچر	
متح��رک	بهتر	از	بری��ج	ثابت	متکی	ب��ر	ایمپلنت	
می	توان��د	نیاز	های	زیبایی	و	فانکش��نال	را	برآورده	
س��ازد.	چنانچه	س��اپورت	لب	باالی	بیم��ار	نیاز	به	
افزایش	داش��ته	باش��د،	ی��ک	اوردنچ��ر	متکی	بر	
ایمپلنت	که	دارای	فلنج	لبیال	است،	درمان	انتخابی	

خواهد	بود.
چنانچه	ارتباط	ماگریال	و	مندیل	نامناسب	باشد	
)مث��ال	در	بیماران	کالس	II	ی��ا	III(	و	یا	فضای	
زیادی	بین	دو	قوس	وجود	داش��ته	باش��د،	اوردنچر	
متح��رک	متکی	بر	ایمپلنت	نس��بت	به	پروتز	ثابت	

ارجحیت	دارد.

ارزیابی  های رادیوگرافیک
رادیوگرافی پانورامیک

رادیوگراف��ی	پانورامی��ک	ش��ایعترین	گرافی	مورد	

1. High Smile Line
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استفاده	در	ارزیابی	بیماران	نیازمند	به	اوردنچر	متکی	
بر	ایمپلنت	می	باش��د.	این	گرافی	یک	عکس	تکی	
از	ماگزی��ال	و	مندییل	به	همراه	کلیه	لندمارک		های	
آناتومی��ک	آنها	در	صفحه	فرونت��ال	ارائه	می	دهد.	
این	گرافی	بس��یار	به	صرفه	و	کاربردی	اس��ت	زیرا	
در	اکثر	مطب		های	دندانپزش��کی	قابل	انجام	است.	
دندانپزشک	می	تواند	به	راحتی	آناتومی	کلی	فکین	
و	لندمارک		های	مقابل	هم	را	تشخیص	داده	و	یک	
ارزیابی	اولیه	از	ارتفاع	عمودی	اس��تخوان	بدس��ت		
آورد.	هرگون��ه	ضای��ع	پاتولوژی��ک	در	اس��تخوان	
ماگزیال	و	ی��ا	مندیل	قابل	تش��خیص	خواهد	بود.	
در	مقایس��ه	با	CT	اسکن	یا	توموگرام،	بیمار	اشعه	

نسبتا	کمی	دریافت	می	کند.
با	این	وجود	رادیوگرافی	پانورامیک	معایبی	نیز	
دارد.	از	جمله	اورلپ	ش��دن	تصاویر	،تغییر	ش��کل1	
روابط	فضایی	لندمارک	ه��ای	آناتومیک	و	ایرادات	
مربوط	به	بزرگنمایی.	همچنین	جزئیات	آناتومیکی	
ظریف	به	خوبی	CT	اس��کن	قابل	مشاهده	نیست.	
در	ای��ن	گرافی،	معموال	ابعاد	افقی	حدود	30	تا	70	
درصد	و	ابعاد	عمودی	حدود	20	تا	30	درص������د	

شکل 1-2

شکل 2-2

1. Distortion 

شکل 2-3

افزایش	می	یابد.
اس��تفاده	از	تمپلیت	تش��خیصی	هنگام	گرفتن	
گرافی	پانورامیک	به	طور	موثری	مش��کالت	ناشی	
از	بزرگنمایی	را	حذف	می	کند.	تمپلیت	تش��خیصی	
در	واقع	یک	بیس	آکریلی	اس��ت	که	روی	کس��ت	

تشخیصی	ساخته	می	شود.

شکل 2-4

	2)BB(	فلزی	گویچ��ه	بیش��تری	یا	یک	تعداد
بوس��یله	آکری��ل	نوری	داخ��ل	تمپلیت	ق��رار	داده	
می	شود.	گویچه	ها	را	تا	حد	امکان	نزدیک	به	محل	
مطلوب	قرارگیری	ایمپلنت	ها	قرار	می	دهیم.	)شکل	

)2-3

تعیین بزرگنمایی گرافی  های 
پانورامیک

1-	قطر	گویچه	ها	را	قبل	از	جای		گذاری	در	تمپلیت	
اندازه	بگیرید.	)شکل	2-2(

2-	گویچه		ه��ای	فل��زی	را	با	آکری��ل	نوری	داخل	
2. Ball Bearing 
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تمپلیت	قرار	دهید.
3-	تمپلی��ت	آکریلی	را	در	ده��ان	بیمار	قرار	دهید.	

)شکل	2-1(
4-	عکس	را	بگیرید	)شکل	2-4(

5-	از	روی	گرافی	اندازه	گویچه	ها	را	اندازه	بگیرید.
6-	از	روی	فرم��ول	زی��ر	ارتفاع	زائ��ده	آلوئوالر	را	

محاسبه	کنید.
d=	قطر	واقعی	گویچه	فلزی

D=	قطر	گویچه	فلزی	بر	روی	گرافی
H=	ارتفاع	استخوان	روی	گرافی

h=	ارتفاع	حقیقی	استخوان

شکل 2-5

d
D
	=1)ME(	بزرگنمایی	خطای	میزان

h ME H= ×

لندمارک های گرافی پانورامیک
Ò	ریج	کرست
Ò	متقابل	های	لندمارک
Ò		توجه	مندیل	روی	بر	متقابل	های	لندمارک	به

کنید:	)شکل	5-2(
Ò	سمفیز	تحتانی	بوردر	قدام:
Ò	منتال	فورامن	مولر:	نیش/پره	دندان	ناحیه
Ò	مندیبوالر	کانال	عصب	خلف:
Ò		توجه	ماگزیال	روی	بر	متقابل	های	لندمارک	به

کنید:	)شکل	6-2(
Ò	بینی	حفره	تحتانی	بوردر	قدام:

1. Magnification Error 

Ò		حفره	لترالی ناحیه	نیش/پره	مولر:	دیواره		های	
بینی	و	بوردر	قدامی	سینوس	ماگزیال

Ò	ماگزیال	سینوس	کف	خلف:
در	طراحی	درمان	اوردنچ��ر	متکی	بر	ایمپلنت	
در	مندییل،	ای��ن	رادیوگرافی	تخمین	مناس��بی	از	
موقعیت	خلفی	ترین	ایمپلنت		های	ساپورت	کننده	به	

شکل 2-6

دست	می	دهد.	موقعیت	عصب	منتال،	مسیر	عصب	
و	کان��ال	مندیبوالر	و	ارتفاع	ریج	آلوئول	بیش��ترین	
تاثیر	را	بر	موقعیت	خلفی	ترین	ایمپلنت	ها	می	گذارد.
کانال	عصب	مندیب��والر،	عموما	3	تا	4	میلیمتر	
در	قدام	فورامن	منتال	گسترش	می	یابد.	با	این	وجود	
ممکن	اس��ت	عصب	مندیبوالر	در	بعضی	بیماران	تا	
7	میلیمتر	هم	در	قدام	فورامن	منتال	ادامه	پیدا	کرده	
باشد.	پیشنهاد	می	شود	که	مرکز	خلفی	ترین	ایمپلنت	
7	میلیمتر	مزیال	تر	از	فورامن	منتال	قرار	داده	شود	تا	
امکان	آسیب	به	عصب	به	حداقل	برسد.	توجه	داشته	
باش��ید	که	تمامی	تفاوت	ه��ای	آناتومیکی	در	بیمار،	

خاص	همان	بیمار	می	باشد.

رادیوگرافی اکلوزال
رادیوگرافی	اکلوزال	برای	ارزایبی	پهنای	استخوان	
در	ناحیه	س��مفیز	مندییل	بسیار	کمک	کننده	است.	
بایس��تی	تکنیک	صحیح	از	جمله	قراردهی	متقارن	
اشعه	مرکزی	و	فیلم	رعایت	شود.	یک	بیس	آکریلی	
روی	کست	پایین	ساخته	شده	و	یک	گویچه	فلزی	

با	قطر	5	میلیمتر	به	کناره	آن	در	ناحیه	سمفیز	
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شکل 2-7

چس��بانده	می	ش��ود.	در	حین	گرف���ت��ن	گرافی،	
ای��ن	تمپلیت	آکریلی	بایس��تی	در	دهان	بیمار	قرار	
داده	ش��ده	باش��د.	تغییرات	ابعاد	این	گویچه	فلزی	
ب��ه	دندانپزش��ک	در	تخمین	میزان	خطای	ناش��ی	

ازبزرگنمایی	گرافی	کمک	می	کند.

توموگرافی کامپیوتری )CT اسکن(
از	آنجای��ی	ک��ه	فیلم		های	س��اده	امکان	بدس��ت	
آوردن	پهنا	و	تراکم	اس��تخوان	را	فراهم	نمی	کنند،	
دندانپزش��کان	برای	افزایش	توانایی	تش��خیص	و	
طرح	درمان	بهتر	ش��روع	به	اس��تفاده	از	تکنولوژی	

CT	اسکن	نمودند.	)شکل	2-7(
CT	اس��کن،	تصاویر	س��ه	بع��دی	در	فواصل	
1	میلیمت��ری	از	چ��پ	ب��ه	راس��ت	کل	قوس		های	
بی	دندان��ی	ماگزی��ال	و	مندیی��ل	را	ارائ��ه	می	دهد.	
تصاویر	)مقاطع1(	به	ترتیب	شماره		گذاری	می	شوند.	
دندانپزشک	بر	اساس	نیاز	خود	می	تواند	از	مقاط��ع		
ک��راس	سکش��نال،	پانورامیک	یا	اکل��وزال	که	از	
	توپوگرافی	حقیقی	اس��تخوان	بدست	آمده،	استفاده

1. Cross Sections 

شکل 2-8

نماید.	در	ای��ن	تکنولوژی	تصویرب��رداری،	خطای	
بزرگنمای��ی	وج��ود	ندارد	و	تمام��ی	تصاویر	از	نظر	
ابعاد	دقیقا	مش��ابه	س��اختار	های	آناتومیک	متناظر	
خود	هس��تند.	بنابراین	این	اس��کن،	ام��کان	اندازه	
گیری	دقیق	ساختار	استخوانی	در	موقعیت	دلخواه	

ایمپلنت	را	در	هر	سه	بعد	فضایی	می	دهد.
روش	های	مورد	اس��تفاده	ب��رای	ایجاد	تصاویر	
کاربردی	از	CT،	با	توجه	به	تجهیزات	مورد	استفاده	
متفاوت	است.	با	این	حال،	بدون	در	نظرگرفتن	نوع	
تجهی��زات،	ضخامت	هر	برش	بای��د	1	میلیمتر	یا	

کمتر	باشد.
قرار	دادن	یک	ماده	رادیواپک	مثل	دندان	های	
مصنوعی	از	جنس	س��ولفات	باریم،	بعنوان	نشانگر،	
در	راهنم��ای	تش��خیصی2	می	تواند	در	تش��خیص	
محل	مناسب	برای	جایگذاری	ایمپلنت	مفید	باشد.	
)شکل	8-2(	این	کار	به	دندانپزشک	کمک	می	کند	
ت��ا	به	نش��انگر	روی	تصویر	نگاه	کرده	و	س��اختار	

استخوانی	زیرین	را	بررسی	نماید.
از	آنجایی	که	تهیه	CT	از	فکین	بس��یار	گران	
تمام	می	شود،	این	روش	عموما	در	مواردی	استفاده	
می	ش��ود	که	بعل��ت	پیچیدگی		ه��ای	آناتومیکی	یا	
مش��کالت	تش��خیصی	دیگ��ر	نیاز	ب��ه	اطالعات	

تشخیصی	بیشتری	وجود	داشته	باشد.
نی��از	ب��ه	ارزیابی	دقی��ق	محل	کان��ال	عصب	

2. Diagnostic Guide
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آلوئ��والر	تحتانی،	منت��ال	فورامن،	کانتور	س��طح	
لینگوال	مندییل	و	کف	سینوسها،	اندیکاسیون		های	
ابتدایی	اس��تفاده	از	CT	اس��کن	در	طراحی	درمان	
برای	اوردنچر	متکی	بر	ایمپلنت	می	باش��د.	مزایای	
تهیه	CT	اسکن	برای	قراردهی	ایمپلنت	در	محل	
مناس��ب	بایس��تی	با	معایب	آن	از	جمل��ه	قیمت	و	

میزان	اشعه	دریافتی	سنجیده	شود.

تیم طراحی درمان
مرحله	بعدی	در	طراحی	درمان	شامل	تشکیل	یک	
جلس��ه	گروهی	با	حضور	کلیه	تیم	ایمپلنت	شامل	
متخصص	پروتز،	جراح	و	تکنس��ین	البراتوار	همراه	
با	سایر	افراد	ش��امل	بهداشت	کار	دهان	و	نماینده	

شرکت	ایمپلنت	می	باشد.
فاکت��ور	اساس��ی	در	ایجاد	یک	جلس��ه	موثر،	
تش��کیل	تیمی	از	افراد	است	به	نحوی	که	هر	فرد	
نقش	خود	در	درمان	را	به	خوبی	دانسته	و	آنرا	انجام	
	ده��د.	هر	ک��دام	از	اعضای	تیم	بایس��تی	به	خوبی	
به	نظرات	س��ایرین	گوش	فرا	داده	و	مش��اهدات	و	
ایده		های	خ��ود	را	نیز	مطرح	نماید.	به	طور	ایده	آل،	
بایستی	جلس��ه	طراحی	درمان	به	صورت	حضوری	
برگ��زار	گردد،	هر	چند	می	ت��وان	از	طریق	تلفنی	یا	

ویدئو	کنفرانس	هم	آن	را	برگزار	نمود.
رهبر	این	گروه،	متخص��ص	پروتز	خواهد	بود.	
وی	بایس��تی	ارتباط	با	بیمار	را	آغاز	کرده	و	شکایت	
اصلی	وی	را	جویا	ش��ده	و	در	طول	درمان	و	بعد	از	

آن	به	این	ارتباط	ادامه	دهد.

مالحظات آناتومیک در مرحله 
تشخیص و طراحی درمان

کمیت استخوانی در دسترس
کمی��ت	اس��تخوان	یکی	از	مهمتری��ن	فاکتور	های	
تعیی��ن	کننده	طرح	درمان	می	باش��د.	ارتفاع،	پهنا،	
طول	و	شکل	استخوان	در	دسترس	بایستی	ارزیابی	

شود.
ارتفاع	استخوان:	فاصله	بین	کرست	ریج	آلوئول	
و	لندمارک	آناتومیک	مقابل	)مثال:	در	ماگزیال	کف	

س��ینوس	و	حفره	بینی،	در	مندیی��ل	کانال	عصب	
مندیبوالر،	فورامن	منتال	و	بوردر	تحتانی	سینوس(	
تعیین	کننده	ارتفاع	اس��تخوان	می	باش��د.	پیشنهاد	
می	ش��ود	ک��ه	2	میلیمتر	بین	انت	ه��ای	ایمپلنت	و	
ب��وردر	لندمارک	مقابل	آن	فاصله	قرار	داده	ش��ود.	
ارتفاع	اس��تخوان	ب��ه	راحتی	ب��ر	روی	یک	گرافی	

پانورامیک	قابل	ارزیابی	می	باشد.
پهنای	استخوان:	فاصله	بین	دیواره		های	باکالی	
و	لینگوال��ی	زائ��ده	آلوئوالر،	تعیی��ن	کننده	پهنای	
اس��تخوان	می	باش��د.	پیشنهاد	می	ش��ود	حداقل	1	
میلیمتر	از	اس��تخوان	در	باکال	و	لینگوال	ایمپلنت		
باقی	گذارده	شود.	نازک	بودن	بیش	از	حد	استخوان	
باق��ی	مان��ده	در	باکال	ی��ا	لینگ��وال	بدلیل	کمبود	
خونرس��انی،	احتمال	تحلیل	اس��تخوان	را	افزایش	
می	ده��د.	پهنای	اس��تخوان	را	نمی	ت��وان	از	روی	
گرافی	پانورامی��ک	تعیین	کرد.	با	این	وجود	گرافی	
اکلوزال	یا	CT	اسکن،	تصاویر	مناسب	برای	اندازه	
گیری	پهنای	استخوان	را	در	اختیار	قرار	می	دهد.

شکل	استخوان:	شکل	اس��تخوان	ریج	آلوئول	
بر	روی	انتخاب	ش��کل	تنه	ایمپلنت	اثر	می	گذارد.	
)یعن��ی	انتخاب	ایمپلنت	تیپرش��ونده	ی��ا	ایمپلنت	
ب��ا	دیواره		های	موازی(	ش��کل	اس��تخوان	بر	زاویه	
قرارگیری	ایمپلنت	نیز	اثر	می	گذارد	که	همیش��ه	با	
مسیر	نشست	و	برخاس��ت	اوردنچر	موازی	نیست.	
این	مش��کل	می	تواند	منجر	به	وارد	آمدن	نیرو	های	
مخرب	بر	ایمپلنت		های	ساپورت	کننده	گردد.	شکل	
استخوانی	را	می	توان	با	روش	های	پیوند	استخوان	

و	یا	آلوئولوپالستی	اصالح	نمود.
ط��ول	اس��تخوان:	فاصل��ه	یک	نقط��ه	از	ریج	
آلوئ��ول	تا	نقطه	دیگر	در	بعد	مزیودیس��تالی،	طول	
اس��تخوان	را	تعیین	می	کند.	فاصله	مزیودیس��تالی	
بین	ایمپلنت		های	س��اپورت	کننده	بر	اس��اس	طرح	

انتخاب	مجموعه	کالسپ	تعیین	می	شود.
Misch	و	Judy	ب��ر	اس��اس	اس��تخوان	در	
دس��ترس	یک	طبقه	بن��دی	س��اده	و	عملی	برای	

فکین	بی	دندان	ارائه	کرده	اند.
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طبقه بندی ریج کاماًل بی دندان بر اس�اس کمیت 
استخوان

گ��روه	A:	در	این	حالت	تحلیل	اس��تخوان	حداقل	
اس��ت	که	ب��ه	معنی	فض��ای	بین	قوس��ی	حداقل	
می	باش��د.	به	ط��ور	میانگین،	ارتفاع	اس��تخوان	در	
قس��مت	قدام��ی	مندییل	بی��ش	از	20	میلی	متر	و	
پهنای	اس��تخوان	بیش	از	5	میلیمتر	است.	)شکل	
9-2(	ارتفاع	اس��تخوان	در	ق��دام	ماگزیال	معموال	
بی��ش	از	15	میلیمت��ر	و	در	اکثر	م��وارد	پهنای	آن	
بی��ش	از	5	میلیمتر	اس��ت.	بدلی��ل	فضای	کم	بین	
	ریج	ه��ا	بیم��اران	این	گروه	کاندی��دای	دریافت	بار

	

شکل 2-9

اتچم���نت	نیس��تند.	بدلیل	فضای	ناکافی،	امکان	
س��اختن	یک	اوردنچ��ر	دارای	بی��س		با	ضخامت	
کاف��ی	ب��ر	روی	یک	ب��ار	قابل	تمیز	ش��دن	وجود	
ن��دارد.	بیماران	در	این	دس��ته	کاندیدای	مناس��بی	
برای	پروتز	های	هیبری��د	و	اوردنچر	های	متکی	بر	

اتچمنت	stud	هستند.
گ��روه	B:	در	ای��ن	بیم��اران	ارتف��اع	و	پهنای	
اس��تخوان	کمتر	از	گروه	A	می	باش��د	و	در	نتیجه	
فضای	بین	قوس��ی	بیشتر	اس��ت.	به	طور	میانگین	
ارتف��اع	اس��تخوان	در	قدام	مندیل	بی��ن	15	تا	20	
میلیمت��ر	و	پهنا	بیش	از	5	میلیمتر	اس��ت.	)ش��کل	
10-2(	ارتفاع	استخوان	در	قدام	ماگزیال	تقریبا	12	

تا	15	میلیمتر	و	پهنا	بیش	از	5	میلیمتر	است.	برای	
بیم��اران	این	گروه	می	توان	هر	نوعی	از	اوردنچر	را	
تجویز	نمود.	کمیت	استخوان	و	فضای	بین	قوسی	
اجازه	کاربرد	هر	نوع	مجموعه	اتچمنت	را	می	دهد.
گ��روه	C:	بیماران	در	این	گروه	تحلیل	ش��دید	
استخوان	آلوئول	را	نشان	می	دهد.	ارتفاع	استخوان	
در	ق��دام	مندییل	تقریبا	10	تا	15	میلیمتر	و	پهنای	

آن	در	این	ناحیه	تقریبا	5	میلیمتر	است.	)شکل	

شکل 2-10

11-2(	ارتفاع	اس��تخوان	در	قدام	ماگزیال	کمتر	از	
10	میلیمت��ر	اس��ت	و	پهنای	اس��تخوان	کمتر	از	5	
میلیمتر	می	باش��د.	این	مس��ئله	بدان	معناس��ت	که	
بیم��اران	فضای	بین	قوس��ی	زی��ادی	دارند.	چنین	
افرادی	معموال	کاندیدای	مناس��بی	ب��رای	کاربرد	
stud	اتچمنت	ه��ا	نیس��تند	زیرا	فض��ای	بیش	از	
حد	بین	قوس��ی	به	معنای	بی��س	دنچر	ضخیم	تر	و	
دندان	های	طویل	تر	اس��ت	که	این	مسئله	احتمال	
جا	به	جایی	لترال	پروتز	را	در	صورتی	که	به	وسیله	
stud	اتچمنت		های	کوتاه	و	کوچک	ساپورت	شود،	

	افزایش	می	دهد.
ب��ار	اتچمنت	قوی��ا	برای	این	بیم��اران	توصیه	
می	شود.	با	این	وجود،	موقعیت		های	خاصی	استفاده	
از	stud	اتچمنت	ها	را	الزامی	می	سازد.	)رجوع	کنید	
به	فص��ل	5	مبح��ث	stud	اتچمنت	ها(	در	بعضی	
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موارد	پیوند	استخوان	آلوئول،	گسترش	دادن	ریج1	
یا	پیوند	سینوس	الزم	است.

گ��روه	D:	بیماران	در	این	گ��روه	دچار	تحلیل	
کامل	استخوان	آلوئول	و	حتی	استخ�����وان	بازال	

شکل 2-11

هس��تند.	به	طول	کلی،		ارتفاع	اس��تخوان	در	قدام	
مندییل	کمت��ر	از	10	میلیمتر	و	پهنای	اس��تخوان	
کمت��ر	از	5	میلیمتر	اس��ت.	)ش��کل	12-2(	ارتفاع	
و	پهنای	اس��تخوان	در	قدام	ماگزیال	به	ش��دت	کم	
اس��ت.	هرگونه	درمان	با	اوردنچ��ر	دراین	بیماران	
نیازمن��د	پروس��ه		های	پیوند	پیش��رفته	اس��تخوان	
برای	جایگ��ذاری	ایمپلنت		های	با	حداقل	طول	10	
میلیمتر	و	قطر	4	میلیمتر	می	باشد.	راه	دیگر	درمان	
با	اوردنچر	دراین	بیماران،	اس��تفاده	از	ایمپلنت		های	
کوتاهتر	با	س��طح	وس��یع2	برای	اجتن��اب	از	انجام	

روش	های	پیشرفته	پیوند	بر	روی	بیمار	است.
ایمپلنت		های	endopore	با	س��طح	تیتانیومی	
متخلخل	طراحی	ش��ده	اند	و	تنه	آنها	بصورت	تیپر	
	D	گروه	بیماران	اکثر	در	ها	ایمپلنت	این	باش��د.	می
با	کمیت	ناکافی	استخوان	قابل	استفاده	اند.	)رجوع	

کنید	به	فصل	12(

1. Ridge Expansion 
2. Expanded Surface Area 

شکل 2-12

طبقه بندی ریج  های بی دندان بر اس�اس کیفیت 
استخوان

بین	ثبات	اولیه	ایمپلنت3	و	کیفیت	استخوان	ارتباط	
مستقیم	وجود	دارد.	این	فاکتور	چنانچه	در	طراحی	
درمان	اوردنچر	بخواهیم	از	بارگزاری	فوری	استفاده	

کنیم	بسیار	مهم	است.
از	آنجای��ی	که	اغلب	بیم��اران	نیازمند	اوردنچر	
متکی	بر	ایمپلنت،	بیش	از	50	س��ال	س��ن	دارند،	
مس��ئله	کیفیت	اس��تخوان	نقش	مهم��ی	در	پیش	
آگهی	درمان	دارد.	اکثر	بیماران	در	این	گروه	سنی	
و	خصوصا	بانوان،	درجاتی	از	اس��تئوپورز	را	تجربه	
می	کنند.	عموما	در	بیماران	اس��تئوپروتیک،	کاهش	
استخوان	ترابکوالر	مش��اهده	می	شود.	دقیق	ترین	
روش	ب��رای	تعیی��ن	کیفی��ت	اس��تخوان،	ارزیابی	
آن	حی��ن	مراح��ل	طراحی	یا	هن��گام	دریل	کردن	

استخوان	در	پروسه	استئوتومی	است.
Misch	ی��ک	طبق��ه	بن��دی	س��اده	ب��رای	
کیفیت		های	مختلف	اس��تخوان	ارائه	کرده	اس��ت	

)شکل	2-13(

شکل 2-13
3. Implant Primary Stability 
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Ò	ضخیم	متراکم	استخوام	:D1
Ò		همراه	متخلخل	و	ضخیم	متراکم	استخوام	:D2

با	یک	هسته	شدیدا	ترابکوالر
Ò		که متخلخل	 و	 نازک	 متراکم	 استخوان	 	:D3

احاطه	 را	 شل	 ساختار	 با	 اسفنجی	 استخوان	
کرده	است.

Ò	ag	و	نازک	اسفنجی	استخوان	:D4

D1:	استخوان	متراکم	ضخیم:	
این	نوع	از	اس��تخوان	معموال	در	ناحیه	سمفیز	

مندییل	یافت	می	شود.	)شکل	2-14(

مزایا:
Ò	ها	ایمپلنت	برای	مناسب	اولیه	ثبات	ایجاد
Ò	وسیع	ایمپلنت	–	استخوان	اینترفیس
Ò		وجود کوتاه	 ایمپلنت		های	 از	 استفاده	 امکان	

دارد.
Ò	.دارد	وجود	اوردنچر	فوری	بارگزاری	امکان

معایب:
Ò	یافته	کاهش	رسانی	خون
Ò		تواند	می	که	ایمپلنت	محل	تهیه	بودن	مشکل

منجر	به	بیش	از	حد	داغ	شدن1	استخوان	گردد.

شکل 2-14

1. Overheating 

Ò		برای	استخوان	اضافی	کردن	tap	مرحله	یک
اجتناب	از	نکروز	استخوان	بر	اثر	فشار2	اجباری	

است.

D2:	استخوام	متراکم	ضخیم	و	متخلخل	همراه	با	
یک	هسته	شدیدا	ترابکوالر:

	ای��ن	نوع	از	اس��تخوان	را	می	ت��وان	در	نواحی	
قدامی	و	خلفی	مندییل	و	همچنین	قسمت	پاالتالی	

قدام	ماگزیال	یافت.	)شکل	2-15(

مزایا:
Ò	ها	ایمپلنت	برای	مناسب	اولیه	ثبات	ایجاد
Ò	ایمپلنت	جایگذاری	محل	تهیه	بودن	ساده
Ò	.دارد	وجود	اوردنچر	فوری	بارگزاری	امکان
Ò		بهبودی	زمان	به	منجر	که	مناسب	رسانی	خون

کوتاهتر	و	استئوانینتگریشن	سریعتر	می	گردد.

شکل 2-15

معایب:
Ò	.ندارد

D3:	اس��تخوان	متراکم	نازک	و	متخلخل	که	یک	
اس��تخوان	اسفنجی	با	س��اختار	شل	را	احاطه	کرده	

است:

2. Pressure Necrosis 
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ای��ن	نوع	از	اس��تخوان	را	می	توان	در	قس��مت	
فاس��یالی	قدام	ماگزیال،	در	خل��ف	ماگزیال،	نواحی	
خلفی	مندییل	و	در	اس��تخوان	باق��ی	مانده	پس	از	
استئوپالستی	استخوان	D2	یافت.	)شکل	2-16(

مزایا:
Ò	مناسب	خونرسانی

معایب:
Ò		استئوتومی	سوراخ	ناخواسته	شدن	پهن	امکان

ضعیف	 اولیه	 ثبات	 به	 منجر	 که	 دارد	 وجود	
می	گردد.

Ò	ایمپلنت	–	استخوان	یافته	کاهش	اینترفیس

شکل 2-16

شکل 2-17

D4:	استخوان	اسفنجی	نازک	و	شل:	
این	نوع	از	استخوان	را	در	نواحی	خلفی	ماگزیال	
و	در	اس��تخوان	باقی	مانده	پس	از	استئوپالس��تی	

استخوان	D3	می	توان	یافت.	)شکل	2-17(

مزایا:
Ò	.ندارد

معایب:
Ò	ضعیف	اولیه	ثبات
Ò	ایمپلنت	–	استخوان	یافته	کاهش	اینترفیس
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منابع
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