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یفاطم یدکتر سید مصطف 
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دکتر ساینا مهدیزاده 
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علویجه یدکتر لیال زمان 
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کتر محمد خورسندد  
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آزاد اسالمی تهران  دانشگاه یواحد دندانپزشکدانشیار بخش پروتز متحرك  -1

  تهران یدانشگاه علوم پزشک ی, دانشکده دندانپزشک یتهران گروه مواد دندان یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده دندانپزشک یمواد دندان PHD يدانشجو -2

  ندانپزشکد -3

  دانشگاه آزاد اسالمی تهران یواحد دندانپزشک یدندان يپروتز ها یگروه آموزشدستیار تخصصی  -4

  دانشگاه آزاد اسالمی تهران یواحد دندانپزشک بخش پروتز متحرك یضو هیات علمع -5

  خالصه:  

با  بر میزان گیر و طول عمر اوردنچر مؤثر است. ،انحراف ایمپلنت و اتچمنت نسبت به مسیر نشست و برخاست پروتز و هدف: سابقه

ایمپلنت و اتچمنت  ستولبیالیدی درجه10درجه و 5دف تاثیر انحراف  تحقیق با ه این ستولبیالی،یتوجه به کاشت ایمپلنت با انحراف د

  بر میزان گیر و طول عمر اوردنچر انجام گرفت.

ها جفت ایمپلنتها و اتچمنتهایی  نمونه گروه انجام شد. 5در نمونه، 25بر روي  یشگاهیو آزما یتحقیق بصورت تجرب و روش ها: مواد

و  مپلنتیا (مورد) 5تا2 يها ایمپلنتها و اتچمنتها موازي وگروه (شاهد)شامل 1گرفتند.گروههاي آکریلی قرار  بودند ،که در بلوك

با دستگاه تست کشش  شدند. ها بوسیله بزاق  مصنوعی مرطوب بلوك بودند. یالیلب ستویدرجه د 10و  5انحراف  يها دارا اتچمنت

)Santamازمونها با داده اندازه گیري شد. )روز 750ر برابربا طول عم ( کلیس  3000اول تا    کلی) مقدار گیر آنها از س ANOVA  

  .دیبررسی گرد Paired  T-testو 

 همچنین .بود )9/6±28/0(، )8/6±3/0(. )6±66/0(، )6/5±27/0(، )8/3±34/0( به ترتیب 5تا1هاي گیر اولیه گروه میزان ها: افتهی

نشان  ANOVA آزمون.بود%36% و 38 ،% 31،% 32،%11ترتیب به 5تا1 گروههاي براي سیکل 3000 از پس گیر کاهش میزان

ین گروه شاهد و سایر اختالف ب. )> 2/0P(هاي مورد وجود ندارد داري بین میزان گیر اولیه و نهایی در گروهدادکه اختالف معنی

  )> 05/0P(معنی دار بود.ها  گروه

در کاهش  یمحسوس ریانحراف تاث زانیم نیا.شود یم هیاول ریگ شیفزاموجب ا یالیستولبیبا انحراف د مپلنتیا يجاگذار: يریگ جهینت

  طول عمر پروتز ندارد.

  
  .ریمپلنت،گیبر ا یو اتچمنت،اوردنچر متک مپلنتیانحراف اها: کلید واژه

18/6/90پذیرش مقاله:      26/5/90اصالح نهایی:  15/3/90  وصول مقاله:

  

  

  مقدمه:  

بـا   مپلنـت یبر ا یمتک ينچرهااوردمطالعات نشان داده است که 

 يبرا ژهیبو دندان کامل، یب مارانیدرمان ب ياتچمنت نوع بال برا

و مقرون بـه   زیآم تیدرمان موفق افتهی لیتحل جیبا ر نییفک پا

ــعل )1(اي اســت. صــرفه ــترده آن،   رغمی ــداول و گس ــتفاده مت اس

 یعنـ ی ر،یگ شکاه لیبه دل ستمیس نیا لیپس از تحو ينگهدار

متعـدد و   ،کشش يروین ایدور از نسج  يروهایبرابر ن مقاومت در

دور از  يروهـا یمقاومـت در برابـر ن   ایپروتز  ریگ )2-4(. است ادیز

از  مـار یب تیرضا زانیکننده در م نییفاکتور مهم و تع کینسج 

و عمـل   ییبایز، ماضغه، تکلم ستمیس ییدر کارا رایز پروتز است.
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عـات انجـام شـده در مـورد     مطال )5(.دارد دهکنن  نییبلع نقش تع

پروتز متحـرك نشـان داده    یاز انواع متفاوت درمان ماریب تیرضا

 مپلنت،یبر ا یاز پروتز کامل متک مارانیب تیرضا زانیاست که م

ــا     از ــراه ب ــارف هم ــل متع ــز کام ــارف و پروت ــل متع ــز کام پروت

 ریـ گ زانیـ آن م لیـ کـه دل  )7,6(. اسـت  شـتر یب یبولوپالستیوست

 الزم ریگ زانیدر ارتباط با م است. مپلنتیبر ا یپروتز متک شتریب

 وجـود دارد.  يماضـغه اطالعـات محـدود    سـتم یس ییکارا يبرا

Cald well  پروتـز   کیـ  يالزم بـرا  ریـ گ زانیـ نشان داد کـه م

 وتنیــن 20تــا  10دور از نســج  يروهــایآزاد در برابــر ن يانتهــا

 ریـ گ تیظرفو  رویفرض کرد که ن توان یاساس م نیبر ا )8(.است

باشـد   وتنیـ ن 20تا  10 نیب دیبا مپلنتیبر ا یانچمنت متک کی

دور از نسج حفظ کند. در مطالعـه   يروهایتا پروتز را در مقابل ن

 37تـا   27دور از نسـج   يهـا رویمقاومت در برابـر ن  زانیم گرید

مقاومـت در   تیـ در ارتبـاط بـا ظرف   )9(.گزارش شده است وتنین

 یاتچمنـت مطالعـات   يهـا  ستمیس ردور از نسج د يروهایبرابر ن

 ستمیس ریگ زانیدر مورد م يا مطالعه  )9-7(صورت گرفته است. 

External Resilience Attachment )ERA ( نشان داده

بـا زمـان سـه سـاله      کیکلیس يرویاست که پس از وارد آمدن ن

 یمـ  دایـ % کـاهش پ 85% تا 80آن ریگ زانیم ،شده يساز هیشب

مـورد   مپلنـت یا ستمیس 4 ریگ انزیم يگریدر مطالعه د )10(.کند

 مپلنـت یا ينشان داد در صورت توازنتایج قرار گرفت و  شیآزما

حـداقل   ،کیکلیسـ  يرویـ هزار بار ن 15با وارد آمدن  ریگ زانیم

مقاومـت در برابـر    تیـ در مورد ظرف نکهیبا ا )11( .کاهش را دارد

شده اسـت، امـا در مـورد     یدور از نسج مطالعات فراوان يروهاین

پروتـز مطالعـات    ریـ گ زانیـ بـر م  مپلنتیا هیزاو ایانحراف  ریتأث

   ریـ گ زانیـ و همکاران م  Michael انجام شده است. يمحدود

 ITI مپلنـت یا ستمیرا در س ومیتانیجنس طال و ت يها اتچمنت

اتچمنـت   بـا  ،ينسبت به محور عمـود  درجه 30،20،10 هیبا زاو

 وردنسـج) مـ   دور از يرویـ (ن یکششـ  يرویبال و با وارد آمدن ن

آنها متفاوت است  ریگ زانیکه م ندو نشان داد ندمطالعه قرار داد

 ریـ غ يدر مـورد اتچمنـت هـا    )12(اسـت.  يادیگستره ز يو دارا

ـ دار یکونیلیسـ  یبـات یترکبه طور عمده که  يفلز د و اسـتفاده  ن

 همقرون ب لید و به دلندار ومیتانینسبت به طال و ت يگسترده تر

. گرفتـه اسـت   رتصو اتیآن مطالع ضیوتع یصرفه بودن و راحت

 سـتم یاتچمنـت بـال بـا س    ستمیمطالعات عالوه بر س نیا )13،14(

صورت گرفته و نشان داده شـده اسـت کـه بـا      توریاتچمنت لوک

 دایـ کـاهش پ  ریـ گ زانیـ م ،کیکلیسـ  يروهـا ین زانیـ م شیافزا

 شـتر یکـاهش ب  نیباشد ا ادتریز مپلنتیا هیکند و هر قدر زاو یم

بـا   یستالیدانحراف به طور عمده  مطالعات نیدر ا )13-17(. است

درجه مورد مطالعه قرار گرفته اسـت   20،15،10،5 يایتباعد زوا

و  یالیـ و انحراف تـوام لب  یالیو انحراف لب یالیمز هیو انحراف زاو

ـ    . مورد مطالعه قرار نگرفته اسـت  یستالید  یبـا توجـه بـه فراوان

عـدم اسـتفاده از    لیـ بـا انحـراف بـه دل    مپلنـت یکاشت ا  شتریب

اسـتفاده   يبـرا  یاقبال عموم شیو نظر به افزا یجراح يراهنما

 رانحرافیبا هـدف تـاث   قیتحق نیا ،مپلنتیبر ا یمتک يازپروتزها

 زانیـ هـا بـر م   ها و اتچمنت مپلنتیا یالیلب ستویدرجه د 10و 5

در  آزمایشـگاهی بـه صـورت    مپلنتیبر ا یمتک ياوردنچرها ریگ

تهـران   یدانشگاه علـوم پزشـک   يکنولوژو تعلوم  قاتیمرکز تحق

  انجام شد. 1389-90در سال

  ها: مواد و روش

نمونـه   25 يبـر رو  یشـگاه یمازو آ یبه روش تجربـ  قیتحقاین 

و بـال   کسـان یبا طـول و قطـر    یهائ مپلنتیها ا نمونه شد.انجام 

سـتیکی  پال يهـا  و اتچمنت کسانیبا قطر و ارتفاع  یهائ آباتمنت

 يسـاز  هیو شـب  کسانیها کامال  در تمام گروه بودند که یکسانی

ـ    یقالب مکعب کی شده بودند.   یابعـاد داخلـ   ااز جـنس چـوب ب

 لیــدرون قالـب از آکر  شـد.  هیــمیلـی متـر ته   50×   20×  13 

 10 بیـ ترت نیآکروپارس ساخت ایـران انباشـته شـد. بـد     يفور

 شـد،  میگـروه تقسـ   5و بـه   هیـ ته کسـان یبا ابعاد  یبلوك مکعب

) قرار گرفت.گروه B, Aجفت بلوك( کیدر هر گروه که  يطور
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 چمنـت و ات مپلنـت یا 2(کنترل): 1:گروه موارد زیر بود ها شامل

  2گروه بودند.  بلوك یو عمود بر سطح افق يبا هم مواز شانیها

بلـوك   یعمـود بـر سـطح افقـ     مپلنـت یا 2): یالیستولبید0-5(

 انحـراف  الیسـتولب یدرجـه بـه سـمت د    5هـر کـدام    ونبودنـد 

 چیو هـ   بـوده  يآن هـا بـا هـم مـواز     يهـا  اما اتچمنـت  ،داشتند

-5(3.گروه بودنـد بلوك  یو عمود بر سطح افقنداشتند  یانحراف

عمـود نبودنـد    بلوك یبر سطح افق مپلنتیا 2): یالیلب ستوید 5

و  داشـتند انحـراف   الیـ لب سـتو یدرجه به سـمت د  5و هر کدام 

 بودنـد ها  مپلنتیا یمحور طول يدر راستا زیآنها ن يها اتچمنت

 الیـ لب سـتو یدرجـه بـه سـمت د    5 زیـ هـا ن  اتچمنت ی(به عبارت

عمـود   مپلنـت یا 2): یالیستولبید10-0(4گروه ).داشتندانحراف 

 ستویدرجه به سمت د 10و هرکدام  نبودندبلوك  یبر سطح افق

و هـر   يآن ها باهم مواز ياما اتچمنت ها ند.شتانحراف دا الیلب

ــی    ــطح افقـ ــر سـ ــود بـ ــوك دو عمـ ــدبلـ -10(5.گروه بودنـ

و  نبودندبلوك  یعمود بر سطح افق مپلنتیا 2): یالیستولبید10

و  داشـتند انحـراف   الیسـتولب یدرجـه بـه سـمت د    10هرکـدام  

 .بودنـد ها  مپلنتیا یمحور طول يدر راستا زیآنها ن ياتچمنت ها

درجــه بــه ســمت  10کــدام  زهــریهــا ن اتچمنــت ی(بــه عبــارت

هـا و   مپلنـت یقـرار دادن ا  يبـرا  ).داشـتند انحـراف   الیستولبید

  milling machineمـورد نظـراز    يایآن در زوا يها اتچمنت

NOVA   1(شکل . شد تهکمک گرف سیساخت کشور سوئ(  

  

  

     

  در حالت صفر درجه  milling machine-1شکل 

نگهدارنـده   کـامالً ممـاس بـر    A(کنترل) بلوك 1در گروه 

. نگهدارنـده کسـت   قرارداده شـد   milling machineکست

 یو تحتـان  یکه سطح فوقان يطور ،قرار داشتصفرتیدر موقع

 يو مـواز   milling machineیصفحه افقـ  يبلوك ها مواز

موقعیت محکم شد تـا   نیدر انگهدارنده کست چیافق بودند و پ

ثابـت شـد. دو    يا هیـ زاو چیبدون هـ  زیمدرج ن يبازو بماند. تثاب

میلی متر و بـه فاصـله     15میلی متر و به طول   6حفره به قطر 

 لیـ بلـوك در  یمیلی متر از هم و کامالٌ عمود بر سـطح افقـ   20

 متـــــر میلـــــی12 هـــــاي مپلنـــــتیو ا شـــــدند

)(Implantium,Dentium    متـر  و بـه    میلـی  8/3با قطر

میلی متر از  20بلوك و به فاصله  نیمیلی متر از طرف 15فاصله 

 مـار یب بلیها از هم در منـد  مپلنتیفاصله ا مشابه با باًیهم، (تقر

) کامالً عمـود بـر سـطح    مپلنتیبر ا یساخت اوردنچر متک يبرا

 لیـ در حفـره در دسـتگاه  زوریآنـال  لـه یم لهیبلوك به وس یفوقان

در محل مورد نظـر   يفور لیآکر لهیسشده  قرار داده شد و به و

(، بــال اباتمنــت لیــبعــد از ســخت شــدن آکر .دیــثابــت گرد

(BAB,352018 Implantium Seoul,Korea میلی متـر و   8/1با قطر

 نیـ هـا قـرار داده شـد و ا    مپلنـت یا يمتـر بـر رو   میلی 2ارتفاع 

 housing (Ballســپس .دیــمجموعـه کــامالٌ چــرب گرد 

socket BPF-3,Korea)  ها  اباتمنت يهم و بر رو يمواز

ـ  متـر یلیم 55که دو حفره بـه ابعـاد    Bبلوك قرار گرفت.  هو ب

در آن    housingقـرار دادن  ياز هم بـرا میلی متر  20فاصله 

قـرار   یسـطح صـاف   يبر رو  Aدر امتداد بلوك شده بود، لیدر

کـه تمـام اضـالع بلـوك هـا       دیـ حاصل گرد نانیداده شد و اطم

يفـور  لیـ آکر لهیسـپس بوسـ   .هسـتند کـامالٌ در امتـداد هـم    

housing در محل مناسب خودش در بلوكB دیـ ثابت گرد .

نگهدارنـده  )، یالیسـتولب ید5-0(2گـروه   يهـا  بلـوك  هیته يبرا

داده و در آن  یالیـ لب لـت یدرجـه ت  5 ومتریگون لهیرا بوسکست 

)2دستگاه محکم شد تا ثابت بماند(شکل چیپ تیوضع

  

  

  

  

درجه لبیالی 0میزك در حالت  -2شکل
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 millingمدرج  يتوسط بازو یستالیدرجه تیلت د 5

machine 3(شکل .شد میتنظ(  

درجه  5در حالت  milling machineبازوي مدرج  -3شکل 

دیستالی

درجه به سمت  5،که نگهدارنده کست يبر رو Aسپس بلوك 

حفره در  2انحراف داشت، قرار داده شد و مانند گروه قبل  الیلب

درجه  5 سیهندپ یکه محور طول يطور د،یگرد لیدر Aبلوك 

میلی متر از  15ها به فاصله  مپلنتیا .داشت یستالیانحراف د

 زوریآنال لهیم لهیبه وس میلی متر از هم، 20بلوك و  نیطرف

شده  قرار داده  لیدر حفره در  milling machineدستگاه 

 .دیدر محل مورد نظر ثابت گرد يفور لیآکر لهیشد و به وس

در  housingقرار داده شد و تنه ایمپلنت  ياباتمنت ها بر رو

و  يا هیگونه زاو چیبدون ه Bمناسب خودش در بلوك  محل

مانند ، صفر درجه تیدر موقعنگهدارنده کست  سطح افق يمواز

   هیته يبرا )18(.روش قبل قرار داده شد

  2مانند گروه  ):یالیستولبید5-5(3گروه  يها بلوك

تفاوت که بعد از قرار  نیبا ا ) عمل شد،یالیلب ستوید 5 -0(

 لتیانحراف و ت Bحفره در بلوك  جادیو ا ها مپلنتیدادن ا

   ،milling machineمدرج  يو بازو نگهدارنده کست

  يها بر رو مپلنتیا یمحور طول يها در راستا چمنتات

شده در  لیها در حفره در ها قرار داده شد و اتچمنت اباتمنت 

گروه  يها بلوك هیته يبرا .دیثابت گرد يفور لیبا آکر Bبلوك 

تفاوت  نیبا ا عمل شد، 2مانند گروه  زی): نیالیبستولید0-10(4

 milling machine  10مدرج  يو بازونگهدارنده کست که 

  5گروه  يها بلوك هیته يداده شد.برا لتیدرجه ت

 نیا با د،گردی عمل 3مانند گروه  زی): نیالیلب ستوید10-10(

 millingمدرج  يو بازو نگهدارنده کستتفاوت که 

machine 10  4داده شد (شکل  لتیتدرجه.(

  4و3آماده شده در گروهاي   Aبلوك هاي  - 4شکل 

 يبرا B, Aيهاي پنج گروه ( بلوك ها بعد از آماده کردن بلوك

در دستگاه  بیهم قرار گرفتند و به ترت يهر گروه) آن ها بر رو

مورد  santam,stm-20, Seoul , Koreaتست کشش 

 يساز هیشب يبود که برا یر حالد نیا قرارگرفتند. شیآزما

،ساخت  Bio Xtra یاز بزاق مصنوع )19(دهان طیبه مح شتریب

مرطوب  يبرا کیکشور بلژ ، BioXhealthcareکارخانه 

)5(شکل . دیکردن بلوك ها استفاده گرد

  

  

  

  

  

UTM (Santam,stm-20)دستگاه   - 5شکل                   
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 دسـتگاه تسـت کشـش،    يروبـر   B, Aپس از قرار دادن بلوك 

 از B, A يها جدا کردن بلوك يالزم برا يعمود يرویحداقل ن

هر گروه انـدازه گرفتـه    يبرا قهیبر دق متر یلیم 10هم با سرعت 

 A يسپس بلـوك هـا   ثبت شد. هیاول ریگ زانیعنوان مه شد و ب

 يزسـا  هیشـب  ي(بـرا  دسـت  لهیبار به وس 500از هر گروه  Bو 

هـم قـرار داده شـد و در     ي) بـر رو یکـ ینیکل طیبـه شـرا   شتریب

ـ  د،کـه یهـا جـدا گرد   عمود بر سطح بلـوك  يراستا هـر بـار    نیب

 يفرصــت بــرا هیــثان 10هــا از هــم، گذاشــتن و برداشــتن بلــوك

 elasticخود و  هیبه حالت اول یکیپالست يها o-ringبرگشت 

recovery نیـ ا .شـد  يریـ گ اندازه ریگ زانیداده شد و مجدداٌ م 

سیکل توسـط   -گروه انجام گرفت و نمودار نیرو 5هر  يعمل برا

santam,stm-20کشـش   يریـ گ نـرم افـزار دسـتگاه انـدازه    

Seoul , Korea  سـه یها با هـم مقا  اتچمنت ریگ زانیرسم و م 

یعنـی جـزء    بار این آزمایش تکـرار شـد.   5شد و براي هر گروه 

بـار گذاشـت و    3000 رگیر براي هـر گـروه بعـد ازهـ     پالستیکی

 يهـا  داده تکـرار شـد.   "بار تعویض و آزمایش مجددا 5 برداشت

ــع  ــده جمـ ــت آمـ ــا  يآور بدسـ ــارهو بـ و   ANOVAي  آمـ

 Paired T-test  شدند. سهیمقا  

  

  ها:  افتهی

 گذاشت و برداشت کلیس 7انحراف و در  هیزاو 5در  قیتحق

 ریگ زانیم تکرار انجام گرفت. 175بار و جمعاً  5و در هر گروه 

 یالیستولبیانحراف د زانیم کیه تفکو ب کلیبر حسب س

)، 0-0که در گروه شاهد ( دادها و اتچمنتها  نشان  مپلنتیا

، به  1500کلسی تا و بوده نیوتن 8/3±34/0  ریگ هیاول زانیم

به  زانیم نیکرده است.که ا رتغیی نیوتن 8/3±17/0 زانیم

 6/0 زانیبه م 2000 کلیمعنا دار نبوده،و در س يلحاظ آمار

که در آزمون افتیدرصد کاهش  16حدود  ای واحد و

Paired T-test بودمعنادار  يبه لحاظ آمار ریکاهش گ نیا 

کاهش  زانیم 3000 کلیدر س یعنیکل،یس نیدر آخر نیهمچن

با  2در گروه ) > 001/0P(معنا دار بود يلحاظ آمار به ر،یگ

 500کلیها تا س مپلنتیا یالیستولبیدرجه انحراف د 5 هیزاو

و آزمون افتیدرصد کاهش  21ایواحد  2/1زانیبه م ری،گ

Paired  T-test ،معنادار  يآمار ظبه لحا ریگ کاهش نشان داد

 شیافزا کاهش، نیا زانیم يبعد يها کلیاست و در تمام س

واحد  8/1 ای نیوتن 8/3±3/0 زانیبه م 3000 کلیتا در س افتهی

 يها وهگر ریدر سا)> 001/0P(.افتیدرصد کاهش  32 ایو 

 يبه لحاظ آمار ریگ زانیم کل،کاهشیس شیمورد مطالعه با افزا

درجه انحراف  10با  5که در گروه  يبه طور معناداربود،

 9/6±28/0 هیاول ریگ ها، ها و اتچمنت مپلنتیا یالیستولبید

 بود  افتهی کاهش نیوتن 4/4±1/0، به 3000کلسی در و نیوتن

که به لحاظ  دادنشان درصد را  36 ایواحد  5/2که اختالف 

نسبت  ریگدرصد کاهش زانیم) > 001/0P.(معنا داربود يآمار

گذاشت و برداشت و  يها کلیحسب س رو ب هیپا ریبه مقاد

  نشان  زیآن ن يها ها و اتچمنت مپلنتیا یالیستولبیانحراف د

از  ریبا لحاظ کردن انحراف،کاهش گ یکلیس چی،که اوالً در هداد

درصد کاهش  40ذشته است (حداکثر تا درصد نگ 50حد مجاز 

مربوط به  ریدرصد کاهش گ نیکمتر اًیوجود داشت) و ثان ریگ

 .بود 4مربوط به گروه  ریدرصد کاهش گ نیشتریشاهد و ب هگرو

در مجموع تفاوت  نشان داد،  ANOVAضمناً آزمون

گذاشت و  يها کلیبر حسب س مورد، يها در گروه ریگ زانیم

ها و  مپلنتیا یالیستولبیانحراف د کیبرداشت و به تفک

وجود نداشته  يمعنادار ياختالف آمار آن،ي ها اتچمنت

  )> 2/0P(.است

.   

 هیاول ریگ زانیم انحراف، شیبا افزا ها، گروه سهیدر مقا

 ریگ زانی) م0- 0که در گروه شاهد ( يطور به افت،ی شیافزا

 10با  5در گروه  اختالف، نیشتربی و بود 8/3±34/0برابر 

برابر  ها و اتچمنت ها، مپلنتیا یالیستولبیدرجه انحراف د

از گروه شاهد  شتریدرصد ب 81 ایواحد و  1/3 ای و 28/0±9/6

 يبه لحاظ آمار ریگ شیافزا نینشان داد،ا T-test  و آزمون بود

  )p  >001/0. (معنادار بود

 يدارا يها گروه 3000و  هیاول ریگ زانیدر م سهیمقا نیا

 يبه طور ،ها وجود داشت کلیدر همه س یالیلبستویانحراف د

مربوط  بیو به ترت) p >001/0( بود معنادار يکه به لحاظ آمار

 نشان داد، T-testو آزمون بود 1،  2،  3،  4،  5 يها به گروه
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  )p  >001/0. (دار استعنام يبه لحاظ آمار ریگ شیافزا نیا

 زیا است و نه گروه هیتفاوت گروه اول با بق انگریب 1 نمودار

ها به درجات مختلف  در تمام گروه ریگ ینزول رینشان دهنده س

 500بعد از  ریگ ینمودار کاهش ناگهان نیبا توجه به ا است.

است که  یدر حال نیا مشخص است. يبه طور بارز هیاول کلیس

 باًینواخت تر و تقر کی ورکاهش به ط زانیم نیدر گروه شاهد ا

  ) 1شد. (نمودار  مشاهده یخط

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

سیکل گذاشت و برداشت 7بی نیرو در میانگین ارزیا - 1نمودار 

  

  ث:بح

و  مپلنتیمختلف ا هیزاو 5 سهیبه مقا قیتحق نیدر ا

 مپلنتیبر ا  یمتک ياوردنچرها ریگ زانیآن در م ياتچمنت ها

ها  مپلنتیکه ا یزمان جینتا پرداخته شد.آزمایشگاهی به صورت

و با  وتنین 20يرویتحت  ن UTMستگاهو اتچمنت ها در د

 کلیسدرجه در  10، 5، 0 يایزوا و قهیبردق متریلیم 10سرعت 

که، معادل  3000، 2500،  2000، 1500، 500،1000 يها

   ماریسال گذاشت و برداشت پروتز از دهان ب 3 باٌیتقر

ي آماري ها قرارگرفتند و داده یکشش يرویتحت ن باشد، یم

) 0-0( شاهدبه گروه  مربوط ر،یگ زانیم نیترنشان داد اوالً کم

راستا و  کیآن در  يها و اتچمنت مپلنتیکه ا یهنگام یعنی

مربوط به  ریگ زانیم نیشتریهستند و ب يو مواز هیبدون زاو

آن در  يها و اتچمنت مپلنتیکه ا یهنگام یعنی10-10گروه 

قرار  یستالیدرجه د 10 تالیراستا و نسبت به محور ساژ کی

مربوط به گروه  ریگ اهشدرصد ک نیکمتر اًیثان است. ند،دار

بوده است.  4مربوط به گروه  ریگ درصد کاهش نیشتریشاهد و ب

 به افت،ی شیافزا هیاول ریگ زانیم انحراف، شیافزا با ن،یهمچن

درجه انحراف  10با  5در گروه  اختالف، نیشتریکه ب يطور

از گروه شاهد  ترشیدرصد ب 81 ایآن و  يها و اتچمنت مپلنتیا

  750 یعنیبار  3000گیر بعد از  میزان هشکه کائیاز آنجا بود.

درصد  50سال) سیکل گذاشت و برداشت به  2از  شتریروز (ب

طول عمر  يدارا ها، همه گروه نشان داد، اولیه نرسید، گیر  میزان

با  کرد. ضیها را تعو اتچمنت نیسال ا 2توان هر  یهستند و م

 ههشش ما ي پیگیري و بازدید پروتزها، دوره توجه به اینکه

دهد که اتچمنت از گیر و طول عمر  این نشان می باشد، می

 یدر هیچکدام از تحقیقات گذشته بررس مناسب برخوردار است.

 ریگ زانیآن بر م ریها و تأث ایمپلنت یستولبیالیانحراف د يبر رو

و  مپلنتیا يریصورت نگرفته که در این تحقیق با قرارگ

 ریگ زانیآن بر م راث یالیستولبیآن به صورت د يها اتچمنت

  .بررسی شد

 Sergio Mتوسط 2009تحقیق انجام شده در سال  یط

زاویه  5و همکارانش در دانشگاه تگزاس که در آن تاثیر 

را در ایمپلنت  15-15، 15-0، 10-10،  10-0، 0-0دیستالی 

بر ایمپلنت به  ها بر میزان گیر اوردنچرهاي متکی و اتچمنت

 کیکلیسا يرویها تحت ن نمونهآزمایشگاهی انجام شد،  صورت

حاصل  یجینتا شد، یبررس UTMدستگاه ط)توس3500(

حاضر است. بیشترین میزان  قیبا تحق سهیکه قابل مقا دیگرد

 N):3/21(0- 0مربوط به گروه  Sergio Mگیر در تحقیق

 N):3/17(15-15گیر مربوط به گروه نیوتن و کمترین میزان

حاضر بیشترین  قیاست که در تحق یدر حال نیا )15(.نیوتن بود

گیر مربوط  و کمترین میزان 10- 10به گروه  ربوطمیزان گیر م

  تواند مربوط به  یامر م نیکه علت ابود  0-0به گروه 
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ها و  مپلنتیا يریقرارگ بعد باشد. 3ها در مپلنتیا يریقرارگ

را  ریتواند گ یبعد) م 3(در  یلایستولبیها به صورت د اتچمنت

 ایو  هیوها بدون زا ها و اتچمنت مپلنتیا يرینسبت به قرار گ

 دهد. شیافزا یستالید ای یالیبعد مز 2انحراف در  يدارا یحت

نسبت  Sergioنیروها در تحقیق یباال بودن گستردگ نیهمچن

عدم استفاده از بزاق  تواند به علت، یبه تحقیق حاضر م

حذف  رایز اي ایجاد شرایطی مشابه با دهان باشد.مصنوعی بر

 ریشتر شدن مقدار گیباعث ب لوبریکنتی دارد، تیبزاق که خاص

  ها  اتچمنت شیسرعت سا شیبه دنبال آن افزا و

هاي به کار رفته در تحقیق او نوع اتچمنت نیهمچن شود. یم

(Preci Clix; Preat Crop) وPatrix (Astra-Tech) 

که با مورد استفاده  ،بودمتر  میلی 25/2اندازه به  قطر آنکه 

و قطر  یکیپالست چمنت(ات متفاوت است قیتحق نیشده در ا

کاربرد بزاق مصنوعی و  بوده است).متر میلی5/1بال اباتمنت

ایجاد شرایط مرطوب در تحقیق حاضر از جمله نکات مثبت آن 

  .باشد می

  Suhail  Ali Al-Ghafliکه توسط يگریه دعمطال در

در دانشگاه 2009در سال آزمایشگاهی و همکاران، به صورت

Tufts،درجه  20، 15، 10، 5،  0اثر انحراف  انجام شده است

ها در میزان گیر اوردنچرهاي متکی بر ایمپلنت  مزیالی ایمپلنت

هاي حاصل از سیکل گذاشت و  نتایج داده )2( .دیبررسی گرد

او  ر قابل مقایسه بود.ه با تحقیق حاضعبرداشت در این مطال

 نیهمچن .افتیمؤثر  ریگ سرعت کاهش ها را در مپلنتیانحراف ا

گیر اولیه را  درجه بیشترین میزان 10و  5هاي با انحراف  گروه

از آنجایی  نیوتن بود. 104تا  80نیروها بین  یداشتند.گستردگ

که حداقل نیروي الزم براي جابجایی اوردنچر از دهان بیماران 

 قرار داد،  وتنین 20معیار کاهش نیرو را، تن می باشد،نیو 20

به  ازیدرجه مزیالی دیرتر از سایرین ن 5و  0هاي  که در گروه

بنابراین  (چهار تا پنج سال). کرد دایها را پ اتچمنت ضیتعو

اوردنچرها با این زوایا از طول عمر بیشتري برخوردار بودند و 

پس از یک سال و شش درجه سریع تر( 20انحراف  رايگروه دا

کرد،که این گروه داراي  دایاتچمنت ها را پ ضیبه تعو ازین ماه)،

 Suhail  Aliمطالعه جیبه هر حال نتا طول عمر کمتري بود.

Al-Ghafli ها در هر  مپلنتیو همکاران نشان داد،که انحراف ا

از  شتریشود و ب یم ریگ شیموجب افزا ،یمشخص زانیبعد،تا م

 زانیم یگستردگهعمطال ایندر گردد. یم ریگ آن موجب کاهش

 قیاز تحق شتریها ب در همه گروه ران د و درصد کاهش ریگ

تواند تفاوت نوع سیستم ایمپلنت بکار  یحاضر بود،که علت آن م

در تحقیق حاضر، سیستم اتچمنت مورد استفاده بال  رفته باشد.

 Locator, Suhail Ali Al-Ghafliي و در مطالعه باتمنتآ

جدا کردن و  یعنی سرعت گذاشت و برداشت،  نیهمچن د.بو

 يها در سرعت باالتر ها از درون اتچمنت خارج ساختن اباتمنت

 زانیسرعت بر م نیحاضر صورت گرفته،که ا قینسبت به تحق

جهت ماها مؤثر است.در تحقیق  وارد بر اتچمنت يرویو ن ریگ

ه طریق سیکل گذاشت و برداشت ب سازي با دهان بیمار، مشابه

جهت انباشته  ثانیه  فرصت، 10ي  دستی انجام شد و فاصله

هاي پالستیکی درهر سیکل  O-Ringاسترس در نشدن

  Suhailدرحالیکه در مطالعه گذاشت و برداشت داده شد.

Ali Al-Ghafliسیکل در  10ها با فرکانس  و همکاران سیکل

در  یطیشرا نیکه معموال ً چن دقیقه و بی وقفه انجام شد،

الی 3اوردنچرخود را بیماران، رایز دهد. یرخ نم یعیحالت طب

این سرعت موجب  کنند. بار در روز از دهان خود خارج می 4

ها شده و سرعت ریکاوري را از آنها  افزایش استرس در اتچمنت

متر بر ثانیه  میلی 2گرفته (سرعت استاندارد گذاشت و برداشت 

  .ایش نیروي گیر شده بودتجمع استرس موجب افز نیاست) و ا

Fromentin  میزان گیر اولیه   و همکارانش طی آزمایشی

سیکل گذاشت و برداشت (معادل  2100و ثانویه پس از 

متکی بر دو  يسال  ) در اوردنچرها5/1استفاده یک هفته تا 

ایمپلنت موازي و عمود بر پالن اکلوزال به کمک دو دستگاه 

 -1از : ندگاه ها عبارت بوددست تست کشش را بررسی نمودند.

-2و  (Instron)استاندارد IMADA ( که بیست بار سبک تر

دو  )16(.از نوع استاندارد و قابل حمل درالبراتوارو کلینیک بود

از جمله آنکه در  تحقیق از جهاتی با هم قابل مقایسه بودند،

که  سیکل گذاشت و برداشت به طریق دستی انجام شد، هردو،

بود و نیز در شرایط شرایط طبیعی  دقیقی با سازي  مشابه

 10مرطوب (کاربرد بزاق مصنوعی ) و با فرکانس هر سیکل 
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ثانیه صورت گرفت،که به این طریق از تجمع استرس در بخش 

 گیر، ها و در نتیجه افزایش میزان O-Ringپالستیکی

جلوگیري نموده بود و نیز همچون تحقیق حاضر بیشترین 

 بوده است. 1200سیکل  زکاهش نیرو تا قبل اتغییرات عمده و 

گیر اولیه و کاهش گیر در دو دستگاه بیشتر از تحقیق  میزان

در  حاضر بوده است که به علت استفاده از سیستم لوکیتور

  .است Feromentinتحقیق 

Gulizio  در تحقیقی میزان  2005و همکارانش در سال

  ههاي طال و تیتانیوم و اثر زاوی گیر اتچمنت

درجه را در ایمپلنت ها بررسی کردند.آنها  30و  20، 10، 0 

بیشتر از  هاي بدون انحراف، گیر ایمپلنت دریافتند که میزان

 نهمچنی )12(.دمیباشدرجه  20و  10ایمپلنت هاي با انحراف 

به طور قابل توجهی بیشتر از  ها، میزان گیر ایمپلنت یگستردگ

تواند به این  تالف میتوجیه این اخ تحقیق حاضر دیده شد.

صورت باشد،که اتچمنت مورد استفاده در تحقیق آنها از جنس 

طال و تیتانیوم بوده است.در حالیکه در این تحقیق از جنس 

تواند  بیشتري می یرگ پالستیک بوده،که نوع طال یا تیتانیوم

  .داشته باشد

Van Kampen  در  2002و همکارانش از اتریش در سال

میزان گیر سه نوع اتچمنت In vivoوتجربی اي  طی مطالعه

Magnet  ،Bar-clips ،Ball  را در اوردنچرهاي متکی بر

هر بیمار  نمودند،کهبیمار طی سه ماه بررسی  18در  ایمپلنت،

 (Friedrich Gemany)138/3یا  متر میلی 15دو ایمپلنت

 منتال دریافت نمود،که نتایج نشان هاي ناي بین فورام در ناحیه

 )6(.گیر اولیه برخوردار بودند از بیشترین میزان Ballو Barداد

کمتر بود که میزان آن به اعداد  Magnetمیزان گیر نیهمچن

  .ما نزدیک تر بوده است

که توسط مولف و همکاران در سال  يگرید قیتحق در

و  5انحراف  ریتاث نییبا هدف تع یدر دانشگاه آزاد اسالم 1389

و طول عمر  ریگ زانیو اتچمنت بر م مپلنتیا یالیدرجه لب 10

حاصل شد که  یجیانجام گرفت نتا مپلنتیبر ا یاوردنچر متک

  بیبه ترت هیاول ریگ زانیم نیو کمتر نیشتریآن ب یط

 3/0 ±54/5  يها گروهکه مربوط به  نیوتن 88/3± 19/0و  

 نیب ریگ زانیدر م يدار یبود و اختالف معندرجه  5و درجه 15

 مقدار  )p  >3/0(. مشاهده نشده بودمورد مطالعه  يها گروه

دار  یو گروه کنترل معن ي مورد مطالعهگروه ها نیبگیر 

   )20(.بود

بعد  2ها در  مپلنتیا يریاختالف قرارگ نیا هیتوج

ها در  مپلنتیحاضر ا قیکه در تحق یاست، در حال ینگوالیولیلب

در  ریگ شیقرار دارند که موجب افزا یالیلب ستویبعد د 3

  .شود یم 4و  5گروه  یعنی شتریب هیبا زاو يها مپلنتیا

 جینتا قیتحق يانجام شد،که رو یداتیمطالعه تمه نیا در

مدل  کیدر هر نمونه از  يساز کسانی يبرا داشت یمثبت

  قرار دادن و اتچمنت استفاده شد. مپلنتیا ستمیس

به با فاصله مشا باًیتقر يا در فاصله یلیها در بلوك آکر مپلنتیا 

در دهان (حدود  مپلنتیبر ا یمتک يها در اوردنچرها مپلنتیا

 يبرا یبزاق مصنوع يازاسپر استفاده ن،ی) و همچنمتریلیم 20

گذاشت و  کلیس 3000 ینمونه ها در ط يساز مرطوب

 دهان کرد. طبیعی طیرا مشابه مح شیآزما طیمح برداشت،

ریق دستی و به ط قیتحق نیگذاشت و برداشت درا يها سیکل

 شد. انجام ماریهم جهت با گذاشت و برداشت اوردنچر توسط ب

  جهت انباشته نشدن استرس در اصلهثانیه ف 10 نیهمچن

O-Ring  یکیاز گرم شدن قسمت پالست يریو جهت جلوگ 

  اتچمنت در نظر گرفته شد. 

هاي این تحقیق وارد شدن نیرو در جهت  از محدودیت

ست که به دلیل ویژگی محدود عمودي (دور از نسج) بوده ا

شود در صورت وجود  می توصیهلذا  بودگیري  دستگاه اندازه

 وارددر تمام جهات را نیروهاي دینامیکی  ،پیشرفته ايه دستگاه

  دهند. مورد بررسی قرارشده 
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 ریگ زانیم نکهیتوجه به ا با دات،یتمه نیبا وجود تمام ا

و در دهان  یاقعو طیدر شرا مپلنتیبر ا یمتک ياوردنچر ها

  ها  ها و اتچمنت مپلنتیا ریتنها وابسته به گ ماریب

ها را در  و اتچمنت مپلنتیتوان تنها انحراف ا ینم باشد، ینم

   مپلنتیبر ا یمتک ياوردنچرها ریگ زانیم مؤثر دانست. ریگ زانیم

چون؛ الگوهاي  يگریدعوامل  ریتحت تأث ماریدر دهان ب

دهان  یپروتز با سطح مخاط یفتتطابق سطح با  ،جویدن  سیکل

   لیس موجود، يها آندرکات تیوضع مار،یب

 نیکشش بین سطحی ب يرویو ن یبزاق لیس پروتز، يها لبه

در  بته(ال یو دهان یصورت یعضالن ستمیس دنچر و بافت،

و سطوح  رندیقرار بگ یکه دندان ها در منطقه خنث یصورت

ها  مپلنتیاصله اف فرم داده شده باشد)، یدنچر به خوب یقلیص

 ينشست و برخاست اتچمنت ها با راستا ریانحراف مس از هم،

  )1 -4( .باشد یجدا کننده پروتز از محل خود م يروهاین

کاهش  رالزم به ذکر است که از عوامل مؤثر ب نیهمچن

گیر اوردنچرهاي متکی بر ایمپلنت عالوه بر نیروي  میزان

یا  قلیایی طیسیکلیک،عوامل دیگري همچون مح

  نیروي فانکشن و حاصل از مواد غذایی، یحرارت راتییاسیدي،تغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حاصل از ي ها يمجموعه و دبر نیپارافانکشنال وارد بر ا

 یها بطور همزمان م سمیارگان کرویو م ییتجمع مواد غذا

با شرایط  تحقیق حاضر و سایر تحقیقات، جیلذا نتا)7 -8(.باشد

  اند متفاوت باشد.تو یم یکینیواقعی و کل

  

  ي:ریگ جهینت

نشان داد که انحراف ایمپلنت و اتچمت باعث  قیتحق نیا 

و کاهش  500 کلیآن در س یو کاهش ناگهان هیاول ریگ شیافزا

 شیافزا هیاول ریهر چند گشود. یم 3000 کلیآن تا س وستهیپ

 یاما کاهش ناگهان شود، ماریب تیتواند باعث رضا یدارد و م

.است زیبرانگ بهاما ماریب ياوردنچر برااتچمنت  ریگ

ها و مپلنتیا در ر،یگ کنواختیتوجه به کاهش کم و  با

 هیتوص مپلنت،یبر ا یمتک يدر اوردنچرها يمواز يها اتچمنت

باشند و  گریکدیبا  يها مواز ها و اتچمنت مپلنتیشود که ا یم

این نکته با ارزشی است که همکاران جراح اعم از جراح فک و 

  .این انحراف را به حداقل برسانند رت و پریودونتیست،صو

.
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تأثیرانحراف دیستولبیالی ایمپلنتها و اتچمنتها بر میزان گیر و طول عمراوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

دکتر پارسا آتش رزم# 1 دکتر سيد مصطفی فاطمی2 دکتر ساينا مهديزاده3 دکتر ليلا زمانی علويجه4  دکتر محمد خورسند5

1- دانشيار بخش پروتز متحرک واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامي تهران 

2- دانشجوی PHD مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه مواد دندانی , دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3- دندانپزشک

4- دستیار تخصصی گروه آموزشی پروتز های دندانی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامي تهران

5- عضو هيات علمی بخش پروتز متحرک واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامي تهران


خلاصه: 

سابقه و هدف: انحراف ايمپلنت و اتچمنت نسبت به مسير نشست و برخاست پروتز، بر ميزان گير و طول عمر اوردنچر مؤثر است. با توجه به کاشت ايمپلنت با انحراف دیستولبيالي، اين تحقيق با هدف تاثير انحراف  5 درجه و10درجه دیستولبيالي ايمپلنت و اتچمنت بر ميزان گير و طول عمر اوردنچر انجام گرفت.

مواد و روش ها: تحقيق بصورت تجربی و آزمایشگاهی بر روي 25 نمونه، در5 گروه انجام شد. نمونهها جفت ايمپلنتها و اتچمنتهايي بودند ،كه در بلوكهاي آكريلي قرار گرفتند.گروه1 (شاهد)شامل ايمپلنتها و اتچمنتها موازي وگروههای 2تا5 (مورد) ایمپلنت و اتچمنتها دارای انحراف 5 و 10 درجه دیستو لبیالی بودند. بلوكها بوسيله بزاق  مصنوعي مرطوب شدند. با دستگاه تست كشش (Santam) مقدار گير آنها از سیکل اول تا   3000  سیکل ( طول عمر برابربا 750 روز) اندازه گيري شد. دادهها باازمون ANOVA  و Paired  T-test بررسي گردید.

یافتهها: ميزانگير اوليه گروههاي1تا5 به ترتيب (34/0±8/3) ،(27/0±6/5) ،(66/0±6). (3/0±8/6) ،(28/0±9/6) بود. همچنين ميزان كاهش گير پس از 3000 سيكل براي گروههاي 1تا5 به ترتيب11%،32% ،31 %، 38% و 36%بود. آزمون ANOVA نشان دادكه اختلاف معني داري بين ميزان گير اوليه و نهايي در گروههاي مورد وجود ندارد (2/0P <). اختلاف بين گروه شاهد و ساير گروهها معني دار بود. (05/0P <)

نتیجه گیری: جاگذاری ایمپلنت با انحراف دیستولبیالی موجب افزایش گیر اولیه میشود. این میزان انحراف تاثیر محسوسی در کاهش طول عمر پروتز ندارد.

کلید واژهها: انحراف ایمپلنت و اتچمنت،اوردنچر متکی بر ایمپلنت،گیر.
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مقدمه: 


مطالعات نشان داده است كه اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت با اتچمنت نوع بال برای درمان بیماران بیدندان کامل، بویژه برای فک پایین با ریج تحلیل یافته درمان موفقیت آمیز و مقرون به صرفهاي است.(1) علیرغم استفاده متداول و گسترده آن، نگهداری پس از تحویل این سیستم به دلیل کاهش گیر، یعنی مقاومت در برابر نیروهای دور از نسج یا نیروی کشش، متعدد و زیاد است. (4-2) گیر پروتز یا مقاومت در برابر نیروهای دور از نسج یک فاکتور مهم و تعیین کننده در میزان رضایت بیمار از پروتز است. زیرا در کارایی سیستم ماضغه، تکلم، زیبایی و عمل بلع نقش تعیین کننده دارد.(5) مطالعات انجام شده در مورد رضایت بیمار از انواع متفاوت درمانی پروتز متحرک نشان داده است که میزان رضایت بیماران از پروتز کامل متکی بر ایمپلنت، از پروتز کامل متعارف و پروتز کامل متعارف همراه با وستیبولوپلاستی بیشتر است. (7,6) که دلیل آن میزان گیر بیشتر پروتز متکی بر ایمپلنت است. در ارتباط با میزانگیر لازم برای کارایی سیستم ماضغه اطلاعات محدودی وجود دارد. Cald well نشان داد که میزان گیر لازم برای یک پروتز انتهای آزاد در برابر نیروهای دور از نسج 10 تا 20 نیوتن است.(8) بر این اساس میتوان فرض کرد که نیرو و ظرفیت گیر یک انچمنت متکی بر ایمپلنت باید بین 10 تا 20 نیوتن باشد تا پروتز را در مقابل نیروهای دور از نسج حفظ کند. در مطالعه دیگر میزان مقاومت در برابر نیروهای دور از نسج 27 تا 37 نیوتن گزارش شده است.(9) در ارتباط با ظرفیت مقاومت در برابر نیروهای دور از نسج در سیستم های اتچمنت مطالعاتی صورت گرفته است. (7-9)  مطالعهای در مورد میزان گیر سیستم External Resilience Attachment (ERA )نشان داده است که پس از وارد آمدن نیروی سیکلیک با زمان سه ساله شبیه سازی شده، میزان گیر آن80% تا 85% کاهش پیدا می کند.(10) در مطالعه دیگری میزانگیر 4 سیستم ایمپلنت مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج نشان داد در صورت توازی ایمپلنت میزان گیر با وارد آمدن 15 هزار بار نیروی سیکلیک، حداقل کاهش را دارد. (11) با اینکه در مورد ظرفیت مقاومت در برابر نیروهای دور از نسج مطالعات فراوانی شده است، اما در مورد تأثیر انحراف یا زاویه ایمپلنت بر میزان گیر پروتز مطالعات محدودی انجام شده است. Michael  و همكاران میزان گیر 
اتچمنتهای جنس طلا و تیتانیوم را در سیستم ایمپلنت ITI با زاویه 30،20،10 درجه نسبت به محور عمودی، با اتچمنت بال و با وارد آمدن نیروی کششی (نیروی دور از نسج) مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که میزان گیر آنها متفاوت است و دارای گستره زیادی است.(12) در مورد اتچمنت های غیر فلزی که به طور عمده ترکیباتی سیلیکونی دارند و استفاده گسترده تری نسبت به طلا و تیتانیوم دارند و به دلیل مقرون به صرفه بودن و راحتی تعویض آن مطالعاتي صورت گرفته است. (13،14) این مطالعات علاوه بر سیستم اتچمنت بال با سیستم اتچمنت لوکیتور صورت گرفته و نشان داده شده است که با افزایش میزان نیروهای سیکلیک، میزان گیر کاهش پیدا میکند و هر قدر زاویه ایمپلنت زیادتر باشد این کاهش بیشتر است. (17-13) در این مطالعات به طور عمده انحراف دیستالی با تباعد زوایای 20،15،10،5 درجه مورد مطالعه قرار گرفته است و انحراف زاویه مزیالی و انحراف لبیالی و انحراف توام لبیالی و دیستالی مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به فراوانی بیشتر  کاشت ایمپلنت با انحراف به دلیل عدم استفاده از راهنمای جراحی و نظر به افزایش اقبال عمومی برای استفاده ازپروتزهای متکی بر ایمپلنت، این تحقیق با هدف تاثیرانحراف 5 و10 درجه دیستو لبیالی ایمپلنتها و اتچمنتها بر میزان گیر اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت به صورت آزمايشگاهي در مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال90-1389 انجام شد.

مواد و روشها:

اين تحقیق به روش تجربی و آزمایشگاهی بر روی 25 نمونه انجام شد. نمونهها ایمپلنتهائی با طول و قطر یکسان و بال آباتمنتهائی با قطر و ارتفاع یکسان و اتچمنتهای پلاستيكي یکسانی بودند که در تمام گروهها کاملا یکسان و شبیه سازی شده بودند. یک قالب مکعبی از جنس چوب با ابعاد داخلی
 13 × 20 ×  50 ميلي متر تهیه شد. درون قالب از آکریل فوری آکروپارس ساخت ايران انباشته شد. بدین ترتیب 10 بلوک مکعبی با ابعاد یکسان تهیه و به 5 گروه تقسیم شد، طوری که در هر گروه یک جفت بلوک(B, A) قرار گرفت.گروه ها شامل موارد زير بود:گروه 1(کنترل): 2 ایمپلنت و اتچمنت هایشان با هم موازی و عمود بر سطح افقی بلوک بودند. گروه 2
(0-5 دیستولبیالی): 2 ایمپلنت عمود بر سطح افقی بلوک نبودند و هر کدام 5 درجه به سمت دیستولبیال انحراف داشتند، اما اتچمنتهای آن ها با هم موازی بوده و هیچ انحرافی نداشتند و عمود بر سطح افقی بلوک بودند.گروه 3(5-5 دیستو لبیالی): 2 ایمپلنت بر سطح افقی بلوک عمود نبودند و هر کدام 5 درجه به سمت دیستو لبیال انحراف داشتند و اتچمنتهای آنها نیز در راستای محور طولی ایمپلنت ها بودند (به عبارتی اتچمنتها نیز 5 درجه به سمت دیستو لبیال انحراف داشتند). گروه4(0-10دیستولبیالی): 2 ایمپلنت عمود بر سطح افقی بلوک نبودند و هرکدام 10 درجه به سمت دیستو لبیال انحراف داشتند. اما اتچمنت های آن ها باهم موازی و هر دو عمود بر سطح افقي بلوك بودند.گروه 5(10-10دیستولبیالی): 2 ایمپلنت عمود بر سطح افقی بلوک نبودند و هرکدام 10 درجه به سمت دیستولبیال انحراف داشتند و اتچمنت های آنها نیز در راستای محور طولی ایمپلنتها بودند. (به عبارتی اتچمنتها نیزهر کدام 10 درجه به سمت دیستولبیال انحراف داشتند). برای قرار دادن ایمپلنتها و اتچمنتهای آن در زوایای مورد نظراز milling machine  NOVA   ساخت کشور سوئیس کمک گرفته شد. (شکل 1)



شکل 1-milling machine  در حالت صفر درجه

در گروه 1 (کنترل) بلوک A کاملاً مماس بر نگهدارنده كست milling machine  قرارداده شد. نگهدارنده كست در موقعیت صفر قرار داشت، طوری که سطح فوقانی و تحتانی بلوک ها موازی صفحه افقی milling machine  و موازی افق بودند و پیچ نگهدارنده كست در این موقعيت محکم شد تا ثابت بماند. بازوی مدرج نیز بدون هیچ زاویهای ثابت شد. دو حفره به قطر 6 ميلي متر و به طول  15 ميلي متر و به فاصله  20 ميلي متر از هم و کاملاٌ عمود بر سطح افقی بلوک دریل شدند و ایمپلنتهاي 12ميليمتر  ((Implantium,Dentium   با قطر 8/3 ميليمتر  و به فاصله 15 ميلي متر از طرفین بلوک و به فاصله 20 ميلي متر از هم، (تقریباً مشابه با فاصله ایمپلنت ها از هم در مندیبل بیمار برای ساخت اوردنچر متکی بر ایمپلنت) کاملاً عمود بر سطح فوقانی بلوک به وسیله میله آنالیزور دستگاه در حفره دریل شده  قرار داده شد و به وسیله آکریل فوری در محل مورد نظر ثابت گردید. بعد از سخت شدن آکریل ، بال اباتمنت( (BAB,352018 Implantium Seoul,Korea با قطر 8/1 ميلي متر و ارتفاع 2 ميليمتر بر روی ایمپلنت ها قرار داده شد و این مجموعه کاملاٌ چرب گردید. سپس housing (Ball socket BPF-3,Korea)  موازی هم و بر روی اباتمنتها قرار گرفت. بلوک B که دو حفره به ابعاد 5×5 میلیمتر و به فاصله 20 ميلي متر از هم برای قرار دادنhousing   در آن دریل شده بود، در امتداد بلوک A  بر روی سطح صافی قرار داده شد و اطمینان حاصل گردید که تمام اضلاع بلوک ها کاملاٌ در امتداد هم هستند. سپس بوسیله آکریل فوری housing در محل مناسب خودش در بلوک B ثابت گردید. برای تهیه بلوکهای گروه 2 (0-5دیستولبیالی)، نگهدارنده كست را بوسیله گونیومتر 5 درجه تیلت لبیالی داده و در آن وضعیت پیچ دستگاه محکم شد تا ثابت بماند(شکل2)

شکل2- میزک در حالت 0 درجه لبیالی

5 درجه تيلت دیستالی توسط بازوی مدرج milling machine تنظیم شد. (شکل3)



شكل 3- بازوی مدرج milling machine در حالت 5 درجه دیستالی

سپس بلوك A بر روی نگهدارنده كست،که 5 درجه به سمت لبیال انحراف داشت، قرار داده شد و مانند گروه قبل 2 حفره در بلوک A دریل گردید، طوری که محور طولی هندپیس 5 درجه انحراف دیستالی داشت. ایمپلنت ها به فاصله 15 ميلي متر از طرفین بلوک و 20 ميلي متر از هم، به وسیله میله آنالیزور دستگاه milling machine  در حفره دریل شده  قرار داده شد و به وسیله آکریل فوری در محل مورد نظر ثابت گردید. اباتمنت ها بر روی تنه ايمپلنت قرار داده شد و housing در محل مناسب خودش در بلوک B بدون هیچ گونه زاویه ای و موازی سطح افق نگهدارنده كست در موقعیت صفر درجه، مانند روش قبل قرار داده شد.(18) برای تهیه 
بلوکهای گروه 3(5-5دیستولبیالی): مانند گروه 2
(0- 5 دیستو لبیالی) عمل شد، با این تفاوت که بعد از قرار دادن ایمپلنتها و ایجاد حفره در بلوک B انحراف و تیلت نگهدارنده كست و بازوی مدرج milling machine، 
اتچمنتها در راستای محور طولی ایمپلنتها بر روی
 اباتمنتها قرار داده شد و اتچمنتها در حفره دریل شده در بلوک B با آکریل فوری ثابت گردید. برای تهیه بلوکهای گروه 4(0-10دیستولبیالی): نیز مانند گروه 2 عمل شد، با این تفاوت که نگهدارنده کست و بازوی مدرج milling machine  10 درجه تیلت داده شد.برای تهیه بلوکهای گروه 5
(10-10دیستو لبیالی): نیز مانند گروه 3 عمل گردید، با این تفاوت که نگهدارنده كست و بازوی مدرج milling machine 10 درجه تیلت داده شد (شکل 4).



شکل 4- بلوک های A  آماده شده در گروهای 3و4

بعد از آماده کردن بلوکهاي پنج گروه ( بلوک هایB, A برای هر گروه) آن ها بر روی هم قرار گرفتند و به ترتیب در دستگاه تست کشش santam,stm-20, Seoul , Korea مورد آزمایش قرارگرفتند. این در حالی بود که برای شبیه سازی بیشتر به محیط دهان(19) از بزاق مصنوعی Bio Xtra ،ساخت کارخانه BioXhealthcare ، کشور بلژیک برای مرطوب کردن بلوک ها استفاده گردید. (شکل 5)



                  شکل 5-  دستگاه UTM (Santam,stm-20)

پس از قرار دادن بلوک B, A بر روی دستگاه تست کشش، حداقل نیروی عمودی لازم برای جدا کردن بلوکهای B, A از هم با سرعت 10 میلیمتر بر دقیقه برای هر گروه اندازه گرفته شد و به عنوان میزان گیر اولیه ثبت شد. سپس بلوک های A و B از هر گروه 500 بار به وسیله دست (برای شبیه سازی بیشتر به شرایط کلینیکی) بر روی هم قرار داده شد و در راستای عمود بر سطح بلوکها جدا گردید،که بین هر بار گذاشتن و برداشتن بلوکها از هم،10 ثانیه فرصت برای برگشت o-ring های پلاستیکی به حالت اولیه خود و elastic recovery داده شد و مجدداٌ میزانگیر اندازهگیری شد. این عمل برای هر 5 گروه انجام گرفت و نمودار نيرو- سيكل توسط نرم افزار دستگاه اندازهگیری کشش santam,stm-20 Seoul , Korea  رسم و میزانگیر اتچمنتها با هم مقایسه شد و براي هر گروه 5 بار اين آزمايش تكرار شد. يعني جزء پلاستيكيگير براي هر گروه بعد ازهر 3000 بار گذاشت و برداشت 5 بار تعويض و آزمايش مجددا" تكرار شد. دادههای بدست آمده جمعآوری و با آمارهي ANOVA   و
 Paired T-test  مقایسه شدند.

یافتهها: 

تحقیق در 5 زاویه انحراف و در 7 سیکل گذاشت و برداشت و در هر گروه 5 بار و جمعاً 175 تکرار انجام گرفت. میزان گیر بر حسب سیکل و به تفکیک میزان انحراف دیستولبیالی ایمپلنتها و اتچمنتها  نشان داد که در گروه شاهد (0-0)، میزان اولیهگیر  34/0±8/3 نيوتن بوده و تا سیکل1500 ، به میزان 17/0±8/3 نيوتن تغییر کرده است.که این میزان به لحاظ آماری معنا دار نبوده،و در سیکل 2000 به میزان 6/0 واحد و یا حدود 16 درصد کاهش یافت که در آزمون
 Paired T-test این کاهش گیر به لحاظ آماری معنادار بود همچنین در آخرین سیکل،یعنی در سیکل 3000 میزان کاهش گیر، به لحاظ آماری معنا دار بود (001/0P <) در گروه 2 با زاویه 5 درجه انحراف دیستولبیالی ایمپلنتها تا سیکل500 ،گیر به میزان2/1 واحد یا21 درصد کاهش یافت و آزمون Paired  T-test نشان داد، کاهشگیر به لحاظ آماری معنادار است و در تمام سیکل های بعدی میزان این کاهش، افزایش یافته تا در سیکل 3000 به میزان 3/0±8/3 نيوتن یا 8/1 واحد و یا 32 درصد کاهش یافت. (001/0P <) در سایر گروههای مورد مطالعه با افزایش سیکل،کاهش میزانگیر به لحاظ آماری معناداربود، به طوری که در گروه 5 با 10 درجه انحراف دیستولبیالی ایمپلنتها و اتچمنتها، گیر اولیه 28/0±9/6 نيوتن و در سیکل3000، به 1/0±4/4 نيوتن کاهش یافته بود  که اختلاف 5/2 واحد یا 36 درصد را نشان داد که به لحاظ آماری معنا داربود.(001/0P <) میزان درصد کاهش گیر نسبت به مقادیر پایه و بر حسب سیکلهای گذاشت و برداشت و انحراف دیستولبیالی ایمپلنتها و اتچمنتهای آن نیز نشان 
داد،که اولاً در هیچ سیکلی با لحاظ کردن انحراف،کاهش گیر از حد مجاز 50 درصد نگذشته است (حداکثر تا 40 درصد کاهش گیر وجود داشت) و ثانیاً کمترین درصد کاهش گیر مربوط به گروه شاهد و بیشترین درصد کاهش گیر مربوط به گروه 4 بود. ضمناً آزمون ANOVA  نشان داد، در مجموع تفاوت میزانگیر در گروههای مورد، بر حسب سیکلهای گذاشت و برداشت و به تفکیک انحراف دیستولبیالی ایمپلنتها و اتچمنتهای آن، اختلاف آماری معناداری وجود نداشته است.(2/0P <)

. 

در مقایسه گروهها، با افزایش انحراف، میزان گیر اولیه افزایش یافت، به طوری که در گروه شاهد (0-0) میزانگیر برابر 34/0±8/3 بود و بیشترین اختلاف، در گروه 5 با 10 درجه انحراف دیستولبیالی ایمپلنتها و اتچمنت ها، برابر 28/0±9/6 و یا 1/3 واحد و یا 81 درصد بیشتر از گروه شاهد بود و آزمون  T-test نشان داد،این افزایشگیر به لحاظ آماری معنادار بود. (001/0<  p)

این مقایسه در میزانگیر اولیه و 3000 گروههای دارای انحراف دیستولبیالی در همه سیکلها وجود داشت، به طوری که به لحاظ آماری معنادار بود (001/0< p) و به ترتیب مربوط به گروههای 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 بود و آزمون T-test نشان داد، این افزایشگیر به لحاظ آماری معنادار است. (001/0<  p)

نمودار 1 بیانگر تفاوت گروه اول با بقیه گروهها است و نیز نشان دهنده سیر نزولی گیر در تمام گروهها به درجات مختلف است. با توجه به این نمودار کاهش ناگهانی گیر بعد از 500 سیکل اولیه به طور بارزی مشخص است. این در حالی است که در گروه شاهد این میزان کاهش به طور یک نواخت تر و تقریباً خطی مشاهده شد. (نمودار 1) 

نمودار 1 - میانگین ارزیابی نیرو در 7 سیکل گذاشت و برداشت

بحث: 

در این تحقیق به مقایسه 5 زاویه مختلف ایمپلنت و اتچمنت های آن در میزان گیر اوردنچرهای متکی  بر ایمپلنت به صورت آزمايشگاهي پرداخته شد. نتایج زمانی که ایمپلنت ها و اتچمنت ها در دستگاه UTM تحت  نیروی20 نیوتن و با سرعت 10 میلیمتر بردقیقه و زوایای 0، 5 ،10 درجه در سیکل های 500،1000، 1500، 2000 ، 2500 ،3000 که، معادل تقریباٌ 3 سال گذاشت و برداشت پروتز از دهان بیمار 
میباشد، تحت نیروی کششی قرارگرفتند و دادههاي آماري نشان داد اولاً کمترین میزانگیر، مربوط به گروه شاهد (0-0) یعنی هنگامی که ایمپلنت و اتچمنتهای آن در یک راستا و بدون زاویه و موازی هستند و بیشترین میزان گیر مربوط به گروه 10-10یعنی هنگامی که ایمپلنت و اتچمنتهای آن در یک راستا و نسبت به محور ساژیتال 10 درجه دیستالی قرار دارند، است. ثانیاً کمترین درصد کاهش گیر مربوط به گروه شاهد و بیشترین درصد کاهشگیر مربوط به گروه 4 بوده است. همچنین، با افزایش انحراف، میزان گیر اولیه افزایش یافت، به طوری که بیشترین اختلاف، در گروه 5 با 10 درجه انحراف ایمپلنت و اتچمنتهای آن و یا 81 درصد بیشتر از گروه شاهد بود. از آنجائيكه كاهش ميزانگير بعد از 3000 بار یعنی 750  روز (بیشتر از 2 سال) سيكل گذاشت و برداشت به 50 درصد ميزان گير اوليه نرسيد، نشان داد، همه گروهها، دارای طول عمر هستند و میتوان هر 2 سال این اتچمنتها را تعویض کرد. با توجه به اينكه دورهي پيگيري و بازديد پروتزها، شش ماهه ميباشد، اين نشان ميدهد كه اتچمنت از گير و طول عمر مناسب برخوردار است. در هيچكدام از تحقيقات گذشته بررسی بر روی انحراف دیستولبيالی ايمپلنتها و تأثیر آن بر میزانگیر صورت نگرفته كه در اين تحقيق با قرارگیری ایمپلنت و اتچمنتهای آن به صورت دیستولبیالی اثر آن بر میزانگیر بررسي شد.

طی تحقيق انجام شده در سال 2009 توسط Sergio M و همكارانش در دانشگاه تگزاس که در آن تاثير 5 زاويه ديستالي 0-0 ،0-10 ، 10-10 ،0-15 ،15-15 را در ايمپلنت و اتچمنتها بر ميزان گير اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت به صورت  آزمايشگاهي انجام شد، نمونهها تحت نیروی سایکلیک (3500)توسط دستگاه UTM بررسی شد، نتایجی حاصل گردید كه قابل مقایسه با تحقیق حاضر است. بيشترين ميزان گير در تحقيق Sergio M مربوط به گروه 0-0(3/21:(N نيوتن و کمترين ميزانگير مربوط به گروه15-15 (3/17:(N نيوتن بود.(15) این در حالی است که در تحقیق حاضر بيشترين ميزان گير مربوط به گروه 10-10 و کمترين ميزانگير مربوط به گروه 0-0 بود که علت این امر میتواند مربوط به 
قرارگیری ایمپلنتها در3 بعد باشد. قرارگیری ایمپلنتها و اتچمنتها به صورت دیستولبیالی (در 3 بعد) می تواند گیر را نسبت به قرار گیری ایمپلنتها و اتچمنتها بدون زاویه و یا حتی دارای انحراف در 2 بعد مزیالی یا دیستالی افزایش دهد. همچنین بالا بودن گستردگی نيروها در تحقيق Sergio نسبت به تحقيق حاضر می تواند به علت، عدم استفاده از بزاق مصنوعي براي ايجاد شرايطي مشابه با دهان باشد. زیرا حذف بزاق که خاصیت لوبريكنتي دارد، باعث بیشتر شدن مقدار گیر و به دنبال آن افزایش سرعت سایش اتچمنتها 
میشود. همچنین نوع اتچمنتهاي به كار رفته در تحقيق او (Preci Clix; Preat Crop) و Patrix (Astra-Tech) كه قطر آن به اندازه 25/2 ميليمتر بود، که با مورد استفاده شده در این تحقیق متفاوت است (اتچمنت پلاستیکی و قطر بال اباتمنت 5/1ميليمتر بوده است). كاربرد بزاق مصنوعي و ايجاد شرايط مرطوب در تحقيق حاضر از جمله نكات مثبت آن ميباشد.

در مطالعه دیگری كه توسط Suhail  Ali Al-Ghafli  و همكاران، به صورت آزمايشگاهي در سال 2009 در دانشگاه Tuftsانجام شده است، اثر انحراف 0 ، 5، 10، 15، 20 درجه مزيالي ايمپلنتها در ميزان گير اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت بررسي گردید. (2) نتايج دادههاي حاصل از سيكل گذاشت و برداشت در اين مطالعه با تحقيق حاضر قابل مقايسه بود. او انحراف ایمپلنتها را در سرعت کاهشگیر مؤثر یافت. همچنین گروههاي با انحراف 5 و 10 درجه بيشترين ميزانگير اوليه را داشتند.گستردگی نيروها بين 80 تا 104 نيوتن بود. از آنجايي كه حداقل نيروي لازم براي جابجايي اوردنچر از دهان بيماران 20 نيوتن مي باشد، معيار كاهش نيرو را،20 نیوتن  قرار داد، كه در گروههاي 0 و 5 درجه مزيالي ديرتر از سايرين نیاز به تعویض اتچمنتها را پیدا کرد (چهار تا پنج سال). بنابراين اوردنچرها با اين زوايا از طول عمر بيشتري برخوردار بودند و گروه داراي انحراف 20 درجه سريع تر(پس از يك سال و شش ماه)، نیاز به تعویض اتچمنت ها را پیدا کرد،كه اين گروه داراي طول عمر كمتري بود. به هر حال نتایج مطالعهSuhail  Ali Al-Ghafli و همكاران نشان داد،که انحراف ایمپلنتها در هر بعد،تا میزان مشخصی، موجب افزایش گیر میشود و بیشتر از آن موجب کاهشگیر میگردد. دراین مطالعه گستردگی میزان گیر و درصد کاهشان در در همه گروهها بیشتر از تحقیق حاضر بود،که علت آن میتواند تفاوت نوع سيستم ايمپلنت بکار رفته باشد. در تحقيق حاضر، سيستم اتچمنت مورد استفاده بال آباتمنت و در مطالعهيLocator, Suhail Ali Al-Ghafli بود. همچنین  سرعت گذاشت و برداشت، یعنی جدا کردن و خارج ساختن اباتمنتها از درون اتچمنتها در سرعت بالاتری نسبت به تحقیق حاضر صورت گرفته،که این سرعت بر میزان گیر و نیروی وارد بر اتچمنتها مؤثر است.در تحقيق ماجهت مشابهسازي با دهان بيمار، سيكل گذاشت و برداشت به طريق دستي انجام شد و فاصلهي 10 ثانيه  فرصت، جهت انباشته نشدن استرس در O-Ring هاي پلاستيكي درهر سيكل گذاشت و برداشت داده شد. درحاليكه در مطالعه Suhail  Ali Al-Ghafliو همكاران سيكلها با فركانس 10 سيكل در دقيقه و بي وقفه انجام شد، که معمولا ً چنین شرایطی در حالت طبیعی رخ نمیدهد. زیرا بيماران، اوردنچرخود را 3 الي 4 بار در روز از دهان خود خارج ميكنند. اين سرعت موجب افزايش استرس در اتچمنتها شده و سرعت ريكاوري را از آنها گرفته (سرعت استاندارد گذاشت و برداشت 2 ميليمتر بر ثانيه است) و این تجمع استرس موجب افزايش نيروي گير شده بود.

Fromentin  و همكارانش طي آزمايشي  ميزان گير اوليه و ثانويه پس از 2100 سيكل گذاشت و برداشت (معادل استفاده يك هفته تا 5/1سال  ) در اوردنچرهای متكي بر دو ايمپلنت موازي و عمود بر پلان اكلوزال به كمك دو دستگاه تست كشش را بررسي نمودند. دستگاه ها عبارت بودند از :1- استاندارد (Instron) و 2- IMADA (كه بيست بار سبك تر از نوع استاندارد و قابل حمل درلابراتوارو كلينيك بود.(16) دو تحقيق از جهاتي با هم قابل مقايسه بودند، از جمله آنكه در هردو، سيكل گذاشت و برداشت به طريق دستي انجام شد، كه مشابه سازي دقيقي با شرايط طبيعي بود و نيز در شرايط مرطوب (كاربرد بزاق مصنوعي ) و با فركانس هر سيكل 10 ثانيه صورت گرفت،كه به اين طريق از تجمع استرس در بخش پلاستيكي O-Ring ها و در نتيجه افزايش ميزانگير، جلوگيري نموده بود و نيز همچون تحقيق حاضر بيشترين تغييرات عمده و كاهش نيرو تا قبل از سيكل 1200 بوده است. ميزانگير اوليه و كاهش گير در دو دستگاه بيشتر از تحقيق حاضر بوده است كه به علت استفاده از سيستم لوكيتور در تحقيق Feromentin است.

Gulizio و همكارانش در سال 2005 در تحقيقي ميزان گير اتچمنتهاي طلا و تيتانيوم و اثر زاويه
 0 ،10 ،20 و 30 درجه را در ايمپلنت ها بررسي كردند.آنها دريافتند كه ميزانگير ايمپلنتهاي بدون انحراف، بيشتر از ايمپلنت هاي با انحراف 10 و 20 درجه میباشد.(12) همچنين گستردگی ميزان گير ايمپلنتها، به طور قابل توجهي بيشتر از تحقيق حاضر ديده شد. توجيه اين اختلاف ميتواند به اين صورت باشد،كه اتچمنت مورد استفاده در تحقيق آنها از جنس طلا و تيتانيوم بوده است.در حاليكه در اين تحقيق از جنس پلاستيك بوده،كه نوع طلا يا تيتانيومگير بيشتري ميتواند داشته باشد.

Van Kampen و همكارانش از اتريش در سال 2002 در طي مطالعهاي تجربي و In vivo ميزان گير سه نوع اتچمنت Magnet ، Bar-clips ،Ball را در اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت، در 18 بيمار طي سه ماه بررسي نمودند،كه هر بيمار دو ايمپلنت 15 ميليمتر يا 13×8/3 (Friedrich Gemany) در ناحيهاي بين فورامنهاي منتال دريافت نمود،که نتايج نشان داد Bar و Ball از بيشترين ميزانگير اوليه برخوردار بودند.(6) همچنین ميزان گير Magnet كمتر بود كه ميزان آن به اعداد ما نزديك تر بوده است.

در تحقیق دیگری که توسط مولف و همکاران در سال 1389 در دانشگاه آزاد اسلامی با هدف تعیین تاثیر انحراف 5 و 10 درجه لبیالی ایمپلنت و اتچمنت بر میزانگیر و طول عمر اوردنچر متکی بر ایمپلنت انجام گرفت نتایجی حاصل شد که طی آن بیشترین و کمترین میزان گیر اولیه به ترتیب
 3/0 ±54/5 و 19/0 ± 88/3 نیوتن که مربوط به گروههای  15درجه و 5 درجه بود و اختلاف معنیداری در میزانگیر بین گروههای مورد مطالعه مشاهده نشده بود. (3/0<  p) مقدار  گير بین گروه هاي مورد مطالعه و گروه کنترل معنی دار بود.(20) 

توجیه این اختلاف قرارگیری ایمپلنت ها در 2 بعد لبیولینگوالی است، در حالی که در تحقیق حاضر ایمپلنتها در 3 بعد دیستو لبیالی قرار دارند که موجب افزایشگیر در ایمپلنت های با زاویه بیشتر یعنی گروه 5 و 4 میشود.

در این مطالعه تمهیداتی انجام شد،که روی تحقیق نتایج مثبتی داشت برای یکسانسازی در هر نمونه از یک مدل سیستم ایمپلنت و اتچمنت استفاده شد. قرار دادن
 ایمپلنتها در بلوک آکریلی در فاصلهای تقریباً مشابه با فاصله ایمپلنتها در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در دهان (حدود 20 میلیمتر) و همچنین، استفاده ازاسپری بزاق مصنوعی برای مرطوبسازی نمونه ها در طی 3000 سیکل گذاشت و برداشت، محیط آزمایش را مشابه محیط طبيعي دهان کرد. سيكلهای گذاشت و برداشت دراین تحقیق به طريق دستي و هم جهت با گذاشت و برداشت اوردنچر توسط بیمار انجام شد. همچنین 10 ثانيه فاصله جهت انباشته نشدن استرس در
O-Ring  و جهت جلوگیری از گرم شدن قسمت پلاستیکی اتچمنت در نظر گرفته شد. 

از محدوديتهاي اين تحقيق وارد شدن نيرو در جهت عمودي (دور از نسج) بوده است كه به دليل ويژگي محدود دستگاه اندازهگيري بود لذا توصيه ميشود در صورت وجود دستگاههاي پيشرفته، نيروهاي ديناميكي را در تمام جهات وارد شده مورد بررسي قرار دهند. 

با وجود تمام این تمهیدات، با توجه به اینکه میزان گیر اوردنچر های متکی بر ایمپلنت در شرایط واقعی و در دهان بیمار تنها وابسته به گیر ایمپلنتها و اتچمنتها 
نمیباشد، نمیتوان تنها انحراف ایمپلنت و اتچمنتها را در میزانگیر مؤثر دانست. میزانگیر اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت 

در دهان بیمار تحت تأثیر عوامل دیگری چون؛ الگوهاي سيكل جويدن، تطابق سطح بافتی پروتز با سطح مخاطی دهان بیمار، وضعیت آندرکاتهای موجود، سیل 
لبههای پروتز، سیل بزاقی و نیروی كشش بين سطحي بین دنچر و بافت، سیستم عضلانی صورتی و دهانی (البته در صورتی که دندان ها در منطقه خنثی قرار بگیرند و سطوح صیقلی دنچر به خوبی فرم داده شده باشد)، فاصله ایمپلنت ها از هم، انحراف مسیر نشست و برخاست اتچمنت ها با راستای نیروهای جدا کننده پروتز از محل خود میباشد. (4- 1)

همچنین لازم به ذكر است كه از عوامل مؤثر بر کاهش ميزانگير اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت علاوه بر نيروي سيكليك،عوامل ديگري همچون محیط قليايي يا اسيدي،تغییرات حرارتی حاصل از مواد غذايي، نيروي فانكشن و

پارافانکشنال وارد بر این مجموعه و دبری های حاصل از تجمع مواد غذایی و میکرو ارگانیسم ها بطور همزمان می باشد.(8- 7) لذا نتایج تحقيق حاضر و ساير تحقيقات، با شرايط واقعي و کلینیکی می تواند متفاوت باشد.

نتیجه گیری:


 این تحقیق نشان داد كه انحراف ايمپلنت و اتچمت باعث افزایش گیر اولیه و کاهش ناگهانی آن در سیکل 500 و کاهش پیوسته آن تا سیکل 3000 می شود. هر چند گیر اولیه افزایش دارد و می تواند باعث رضایت بیمار شود، اما کاهش ناگهانی گیر اتچمنت اوردنچر برای بیمار ابهام برانگیز است.


با توجه به کاهش کم و یکنواخت گیر، در ایمپلنت ها و اتچمنتهای موازی در اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت، توصیه میشود که ایمپلنتها و اتچمنتها موازی با یکدیگر باشند و اين نكته با ارزشي است كه همكاران جراح اعم از جراح فك و صورت و پريودونتيست، اين انحراف را به حداقل برسانند.

.
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