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  طرح مصوب مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي □
 دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدانشكدة مركز تحقيقات دندانپزشكي و دانشيار گروه آموزشي پريودنتيكس، : نويسنده مسئول.  

    E-mail:ztabib@dent.sbmu.ac.ir 
 دانشكدة دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجاناستاديار گروه آموزشي پريودنتيكس ،.  

 □مقايسة تأثير دو روش جراحي پيوند آزاد لثه و آلودرم بر افزايش عرض لثة كراتينيزه
  مرجان سمسارهادكتر ، زاده نوري زهره طبيبدكتر 

  
  چكيده

الودرم در افزايش  ها در استفاده از برخي گزارش پيوند آزاد لثه و وجودبا توجه به مشكالت استفاده از روش جراحي : سابقه و هدف
ايسه دو روش پيوند آزاد لثه و الودرم در افزايش عرض لثه كراتينيزه در بيماران مراجعه كننده با هدف مقاين مطالعه ، عرض لثه كراتينيزه

  .شدانجام  1384-1385 شهيد بهشتي در سالدانشگاه علوم پزشكي به دانشكده دندانپزشكي 
بيمار نيازمند افزايش عرض لثه كراتينيزه بر  13روي بر  split mouthة اين مطالعه با طراحي كارآزمايي باليني كنترل شد :مواد و روشها
) شاهد(هاي مورد بررسي به طور تصادفي از پيوند آزاد لثه  در دندان. هاي قرينه فك پايين به صورت مارجينال انجام گرفت روي دندان

AlloDerm® )گيري و ثبت شد هاي اول و سوم بعد از جراحي اندازه عرض لثه كراتينيزه قبل از جراحي و در ماه. استفاده گرديد) مورد .
از بافت لثه ترميم  ،شت سه ماه از انجام پيونداز گذ بعد .ندمورد قضاوت آماري قرار گرفت paired t testهاي نتايج با روش آماري  داده

درصد به آزمايشگاه پاتولوژي  10بيوپسي حاصله در محلول فرمالين . شدمتر تهيه  ميلي 2×3 يافته در سمت شاهد و مورد بيوپسي به ابعاد
هاي به دست آمده از  يافته ،پس از طي مراحل آزمايشگاهي .شهيد بهشتي منتقل گرديددانشگاه علوم پزشكي دانشكده دندانپزشكي 

  . شاهد با يكديگر مقايسه شدند خصوصيات در سمت مورد واز نظر ميكروسكوپ نوري 
گـزارش   متر ميلي 3/3±8/0متر و در گروه الودرم  ميلي 1/6±9/0افزايش عرض لثه كراتينيزه سه ماه بعد از درمان  FGGدر گروه  :ها يافته
  ).p>05/0(بود   درصد 67±8/0درصد و در گروه الودرم  FGG  9/0±39پيوند در گروهميزان انقباض ). p>05/0( گرديد
پيوند آزاد لثه دارد ولي از نظر زيبـايي داراي نتـايج    نسبت به استفاده از آلودرم براي افزايش عرض لثه كراتينيزه تاثير كمتري  :گيري نتيجه

  .باشد تري مي قابل قبول
 لثه، اسلوالر درمال لثه، پيوند آزاد :كليد واژگان

  13/6/1389: تاريخ تأييد مقاله  31/5/1389: تاريخ اصالح نهايي  30/1/1389: تاريخ دريافت مقاله
  124-131 ،1389پاييز ، 3، شماره 28مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره 

  
  مقدمه

ناكافي بودن عرض لثة كراتينيزه يعني كم بودن فاصله لبه 
 (Mucogingival Line) اي لثه-مارجين لثه تا خط مخاطي

هاي داراي تحليل و بدون  يكي از مشكالت شايع در دندان
تحليل و نيازمند به اعمال ارتودنسي، پروتز و نيز در اطراف 

متر  ميلي 1لثه كه  متري از ميلي 2عرض . ) 1(باشد ايمپلنت مي
سالمت تواند تضميني براي  مي ،استآن لثه چسبنده 
اما يك عرض باريك از لثه كراتينيزه  .)2(پريودنشيوم باشد

 همكاران و Han .)3 ،4(نداردنياز به مداخله جراحي  هم لزوماً
زاد بافت نرم باعث آنشان دادند كه استفاده از پيوند  )1995(

 .)5(نمايد از تحليل بيشتر ممانعت ميشده، پالك بهتر كنترل 

داراي مشكالت متعددي نظير ) F.G.G(روش پيوند آزاد لثه 
محدوديت مخاط در دسترس، خونريزي و درد و ناراحتي 
بيمار در محل دهندة پيوند و مشكل زيبايي به دليل عدم 

وجود چنين  .)6(باشد هماهنگي رنگ با لثه مجاور مي
هاي جايگزين را  هايي انگيزه استفاده از روش محدوديت

لودرم آها استفاده از ماده  يكي از اين روش. ايجاد نمود
از بين موجب اين ماده از بافت انساني تهيه شده كه . است

، شدهبردن ريسك التهاب يا پس زدن پيوند دسلوالريزه 
به  ،گيرد ميروي آن صورت  Freezed driedسپس عمل 

كالژن، االستين و (طوري كه عوامل اساسي ساختار بافت 
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مورد استفاده از  در. )7(شوند حفظ مي) پروتئوگليكان
لودرم به عنوان ماده پيوندي تاكنون مطالعات زيادي آ

هاي  صورت نگرفته و مطالعات انجام شده نيز حاوي يافته
  .هستندمتفاوتي 

Peinchiwei گزارش كردند كه استفاده از  )2000( همكاران و
تري در زمينه  بيني پيشداراي نتايج قابل  F.G.Gروش 

الودرم ، يزه نسبت به الودرم بودهافزايش عرض لثه كراتين
 %)16در برابر % 71(دارد F.G.Gانقباض بيشتري نسبت به 

)8( . Harris)2000(  سه روشF.G.G ،بافت  پيوندلودرم و آ
در هر سه روش نتايج ، همبندي را با هم مقايسه كرده

. )9(آوردعرض بافت كراتينيزه به دست  مشابهي از نظر
 وF.G.G در بررسي خود بر روي روش ) 2000(ايوبيان 

 47/6±62/1لودرم ميزان افزايش عرض لثه چسبنده را آ
. )10(متر به دست آورد ميلي 95/4±69/1 متر در مقابل ميلي

Scarano  در يك مطالعه كلينيكي بر روي  )2009(و همكاران
ميزان افزايش عرض لثه ، لودرم استفاده نمودهآبيمار از  10

ه دست ب متر ميلي 92/2±65/0اين تحقيق كراتينيزه در 
  .)11(آمد

لودرم آمقايسه بين روش استفاده از  هدف از مطالعه حاضر
زاد لثه به منظور افزايش عرض لثه كراتينيزه و آو پيوند 

 دو هر سپس بررسي هيستولوژيك بافت لثه ترميم يافته در
  .سمت بود

  
   واد و روشهام

 كارآزمايي باليني از نوعبه صورت حاضر مطالعه تجربي 
controlled randomized clinical trial  1384كه از سال بود 

زن  7 مرد و 6(بيمار مراجعه كننده  13. انجام گرفت 1385تا 
به بخش پريودانتيكس ) سال 41±8/3با ميانگين سني 

پزشكي شهيد بهشتي كه دانشكدة دندانپزشكي دانشگاه علوم 
جود عرض ناكافي لثه كراتينيزه در در بررسي باليني آنها و

در دو كوادرانت تشخيص  هاي قرينه سطح فاسيال دندان
 .گرديدندانتخاب ، به عنوان مورد مناسب ه بودداده شد

معيارهاي ورود بيماران به مطالعه  عدم مصرف 
هاي  دارو طي سه ماه گذشته، بيماري بيوتيك و آنتي

و لقي دندان  تروماي اكلوزالي مصرف سيگار و سيستميك،
سپس  توجيه طرح و. بود GI) و PI >2( و بهداشت مناسب

همكاري با طرح از سوي بيماران در زمينة اعالم موافقت 
طراحي مطالعه توسط كميته اخالقي دانشگاه  .پذيرفتانجام 

  .علوم پزشكي شهيد بهشتي مورد تاييد قرار گرفت

  به  آموزش بهداشت دهانقبل از جراحي و در صورت نياز، 
دستي و وسايل اولتراسونيك  modified stillmanروش 

و  PIبراي ارزيابي بهداشت دهان از شاخص . انجام گرديد
هاي مورد نظر از  وضعيت لثه در دندانبراي ارزيابي 

  .شداستفاده  GIشاخص 
، راديوگرافي تعيين ارتفاع استخوان آلوئول مجاور به منظور

همچنين، . انجام شد long cone parallelبا تكنيك  اپيكال پري
حين و بالفاصله بعد از ، فتوگرافي از ناحية مورد نظر قبل

. گرفتماه بعد از جراحي انجام  3ماه و  1، هفته 2جراحي، 
 انتخاب دندان به عنوان شاهد و مورد براي هر فرد به طور

فاصله بين ( عرض لثه كراتينيزه. تصادفي و تعيين گرديد
با پروب ويليامز  )وكوجينجيوالمارجين لثه و خط م

مخاط  و roll testخط موكوجينجيوال با  .گيري شد اندازه
  .مشخص گرديد كراتينيزه با محلول شيلر

جراحي ناحيه عمل با تزريق موضعي كارپول  در روز
در  .حس شد بي 1:  80000نفرين  درصد و اپي 2ليدوكائين 

  thicknessبستر گرفت به صورت ،هاي مورد بررسي دندان
partial 15 و با روش مارجينال توسط بيستوري شماره 

در سمت  .ماده گرديدآچين  AESCULAP ساخت كارخانه
پيوند آزاد لثه آماده و در ) 12(شاهد طبق روش كالسيك 

. )1 شكل(بخيه شد  5-0 بستر گرفت به وسيله نخ سيلك
عرض آن به دليل  طول براساس ناحيه مورد نظر و

 AlloDerm® (Life Cell corporation Newي با ساز يكسان

Jersey/ USA( متر در نظر گرفته شد يك سانتي.  
لودرم طبق دستور كارخانه سازنده و آ سمت مورد، در

ابعاد معمول . )2 شكل(رعايت نكات ذكر شده آماده گرديد 
  .باشد متر مي سانتي 1×1 و 1×2 لودرمآ

گرم براي  ميلي 325براي تمام بيماران قرص استامينوفن 
 8گرم هر  ميلي 500سيلين  و كپسول آموكسي كنترل درد

استفاده از كلرهگزيدين . ساعت به مدت يك هفته تجويز شد
. بار در روز به مدت يك ماه توصيه گرديد 2حداقل  2/0%

بعد از جراحي براي  12و  8، 6 ،4، 2هاي  بيماران در هفته
مورد پروفيالكسي  كنترل پالك و، همچنين، healingكنترل 
 12 و 4هاي  عرض لثه كراتينيزه در هفته. قرار گرفتندمعاينه 

بعد از ). 4 و 3 اشكال(گيري و ثبت شد  بعد از جراحي اندازه
ماه از انجام پيوند، از بافت لثه ترميم يافته در  3گذشت 

يك بيوپسي در ) ®AlloDerm( مورد و) F.G.G(سمت شاهد 
بيوپسي حاصله در محلول . گرديد تهيه متر ميلي 2×3ابعاد 

  كده ـوژي دانشـولـاتـگاه پـد به آزمايشـدرص 10ين ـالـرمـف
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  موردبخيه پيوند به بستر در ناحية  -2شكل          بخيه پيوند به بستر در ناحية شاهد -1شكل             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شاهد پس از درمانناحيه  -3شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پس از درمانمورد ناحيه  -4شكل 
  

پس از ثابت و . دندانپزشكي شهيد بهشتي منتقل گرديد
 H&E روش  باي لثه پسبيو ،هيدراته كردن و تهيه الم

هاي به دست آمده از  سپس يافته. آميزي شد رنگ
ميكروسكوپ نوري در مورد خصوصيات بافت ترميم يافته 
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 و 5اشكال (در سمت شاهد و مورد با يكديگر مقايسه شدند 
6(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اپيتليوم سنگفرشي مطبق : مرسمت آلود -5شكل 
پاراكراتينيزه با المينا پروپرياي فيبروزه و بافت همبندي 

كامالً كالژنه و بدون زيرين به صورت شل و چرب و 
  التهاب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تليوم مطبق سنگفرشي  اپي :سمت پيوند آزاد لثه -6شكل 
هاي طويل و آناستوموزينگ المينا  پگ رته پاراكراتينيزه با

پروپرياي ملتهب و التهاب دور عروقي در ناحيه زير 
 مخاطي و وجود اگزوسايتوز

  
استفاده  SPSS9افزار آماري  ها از نرم براي تحليل داده

هاي  با توجه به وجود شرايط استفاده از آزمون. گرديد
زمان و (پارامتري و با در نظر گرفتن دو سطح متغير مستقل 

براي  paired t testها از  و جفت بودن داده) نوع جراحي
مقايسه  . شدها استفاده  مقادير تكراري جهت تحليل داده

  خطاي . ورت گرفتـص LSDزوجي نيز با استفاده از آزمون 

α  در نظر گرفته شد 05/0برابر.  
  

  ها يافته
عرض لثه كراتينيزه پيش از شروع مداخله در هر دو سمت 

مقادير به دست . صفر گرديد (FGG)و شاهد ) لودرمآ(مورد 
آورده  1آمده يك ماه و سه ماه بعد از درمان در جدول 

عرض لثه ، (paired t-test)براساس آناليز آماري . اند شده
هاي مختلف با هم متفاوت  كراتينيزه بين دو گروه و در زمان

اين مقادير را در كنار هم نشان  1نمودار ). >05/0p( بود
  .دهد مي

از سمت  ،سه ماه بعد از عمل: نتايج ارزيابي هيستولوژيك
 2×3هاي بيوپسي در ابعاد  نمونهبيمار،  4شاهد و مورد 

در بررسي . هيستولوژيك تهيه گرديدمتر جهت مطالعه  ميلي
هاي تهيه شده از سمت مورد  هيستولوژيك نمونه

AlloDerm®) (stratified squamous Epithelivm 
پاراكراتينيزه با الميناپروپرياي فيبروز و بافت همبندي 

و كامالً  fatty connective tissue Looseزيرين به صورت 
  .كالژنه و بدون التهاب ديده شد

 stratified (squamous  Epithelivm( سمت شاهددر 
هاي طويل و آناستوموزينگ المينا  پگ پاراكراتينيزه با رته

  submucosaيهپروپرياي ملتهب، التهاب دور عروقي در ناح
هاي  ورود سلول(ها اگزوسايتوز  در تمامي نمونه. ديده شد

 .به اپيتليوم وجود داشت )التهابي مزمن

  
  بحث

لودرم و پيوند آزاد لثه در آمقايسه بين حاضر هدف مطالعه 
هر دو روش پيوند آزاد لثه . افزايش عرض لثه كراتينيزه بود

منجر لودرم به افزايش عرض لثه كراتينيزه آو استفاده از 
در پيوند آزاد لثه . دودار ب شدند كه از نظر آماري معني

ه ما 3ميزان انقباض كمتري بعد از گذشت مقايسه با آلودرم 
  . نشان داد

ميزان افزايش عرض لثه ) 2000(و همكاران  Weiدر مطالعه 
 75/5±44/0(لودرم آكراتينيزه در گروه پيوند آزاد لثه و 

و ميزان انقباض ) متر ميلي 59/2±92/0در مقابل  متر ميلي
كه ) 8(به دست آمد %) 71±10در مقابل % 16±12(پيوند 

و  Weiنتايج مطالعه حاضر تا حدودي مشابه مطالعه 
  . باشد مي) 2000( همكاران

Harris )2001 (داري بين پيوند آزاد لثه،  تفاوت آماري معني
لودرم در افزايش عرض لثه كراتينيزه آ بافت همبندي و
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) متر ميلي 1/4متر و  ميلي 6/3متر،  ميلي 1/4(گزارش ننمود 
)9 .(  

  

  

   FGGو  مدر دو گروه استفاده كننده از آلودر) متر ميلي(تغييرات عرض لثه كراتينيزه  -1جدول 
  يك ماه و سه ماه بعد از درمان جراحي

 FGGسمت          ®AlloDermسمت                   

 دامنه تغييرات ميانه μISD دامنه تغييراتميانه μISD زمان

 0/5-0/8 0/7 0/7±9/0 0/3- 5/5 0/4 2/4±9/0 يك ماه بعد

 5/4-0/7 5/6 1/6±9/0 0/2- 0/5 0/3 3/3±8/0 سه ماه بعد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لودرم آمقايسه تغييرات عرض لثه كراتينيزه در دو سمت  - 1نمودار 
  پيوند آزاد لثه در مقاطع زماني سه گانه و

  
تواند به دليل اختالف در  اختالف در نتايج مطالعات فوق مي

گيري  بيماران انتخاب شده يا معيارهاي اندازهتكنيك جراحي، 
 و همكاران Weiبيماران انتخاب شده در تحقيق . باشد

تواند با  كه مي) 8(داراي تحليل پيشرونده لثه بودند) 2000(
  . باشدهمراه عمق كم وستيبول و كشش عضالني زياد 

بيمار داراي عمق كم  13بيمار از   10در مطالعه حاضر نيز 
، ودند و از اين نظر اين دو تحقيق مشابه بودهستيبول بو

 Harrisدر مطالعه . اند تري را گزارش كرده نتايج نزديك
 Periostealلودرم اقدام بهآدر سمت تنها  )2001(

Fenestration اين عمل كشش عضالت را كاهش . كرده بود
لودرم باشد كه آاين امر شايد علت انقباض كمتر . دهد مي

در مطالعه حاضر ). 9(ده استتوسط وي گزارش ش
Periosteal fenestration  در هر دو گروهFGG  لودرم به آو

طور يكسان استفاده شد و اين شايد يكي از علل اختالف 
ميزان . باشد) Harris )2001تكنيكي اين تحقيق و مطالعه 

ها در مقاالت بيشتر گزارش  لوگرفتآلودرم از ديگر آانقباض 
  . شده است

Yukna در مقايسه ) 1977(مكاران و هFreezed dried skin 
(FDS)  باFGG  را در مقابل  %6/34ميزان انقباض پيوند

تفاوتي بين دو روش جراحي ده، به دست آور 2/29%
در مطالعه كلينيكال ديگري كه توسط ). 13(كردندمشاهده ن

Schoo  وCoppes )1976 (تفاوت مهمي در  ،صورت گرفت
و پيوند آزاد لثه ديده شد  lyoplilized dura motterانقباض 

در مطالعه حاضر  ،عالوه بر اين). 14) (%20در مقابل  63%(
بصري و بعد از ة كيفيت بافت ترميم يافته پيوند در مشاهد

شبيه مخاط آلوئوالر  Schillers IKIآميزي با محلول  رنگ
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) Peinchiwei)2000) (8 موكوزا بود كه مشابه مطالعه 
  . باشد مي
رغم اينكه در مورد  لودرم در مطالعه حاضر عليآستفاده از ا

عرض لثه كراتينيزه و انقباض بيشتر بافت پيوندي نسبت به 
F.G.G نتايج بهتري از ولي  ،تري را نشان داد نتايج ضعيف

هاي مجاور داشت كه  نظر زيبايي و هماهنگي پيوند با بافت
 Harrisو ) Wei )2000) (8هاي  اخير مطابق گزارشة يافت

  . باشد مي) 10) (2004( و ايوبيان) 9) (2001(
اين مسئله را در نظر گرفت كه تمامي به طور كلي، بايد 
devitalized graft ها مثلFreezed dried dura matter  و

Freezed dried skin  گيرند  قرار مي) سازي آماده(وقتي تحت
داربست مانند ردد، گ و ماتريكس خارج سلولي آنها حفظ مي

ها و عروق خوني  باعث تجمع مجدد فيبروبالست، عمل نموده
بعد از جراحي  . شوند تليوم از بافت ميزبان مجاور مي اپي و

، PDLمنابع تشكيل بافت گرانوليشن جديد شامل لثه، 
موكوزا  پريوستيوم و فضاهاي مغز استخوان ناحيه آلوئوالر

و لثه در تكامل  PDLاشي از د ولي تنها بافت همبند ننباش مي
كامالً واضح است كه  .)15(كراتينيزاسيون لثه موثر است

تحليل استخوان اندكي را به دنبال خواهد  ،برگرداندن فلپ
داشت كه در حضور استخوان آلوئول نازك، سبب آشكار 

به طور غيرمستقيم باعث بيشتر ، شده PDLشدن بيشتر 
چون يك بافت  F.G.Gاما . گردد شدن بافت كراتينيزه مي

به صورت اكتوپيك در لثه باقيمانده و  ،زنده است
نسبت به لثه مجاور  ،خصوصيات بافت پاالتال را حفظ نموده

در حالي كه . كند پيدا مي )patchlike(وصله مانند  حالت
 يابد تطابق بيشتري مي، آلودرم با بافت اطراف جايگزين شده

بر ) 1976( Schooو  Coppesنتايج مشابهي در مطالعه ). 16(
). 14(به دست آمده است lyophilized dura matterروي 

Wei از نظر لودرم آگزارش كردند كه ) 2000( و همكاران
نشان اي را  تأخير دو هفته F.G.G سرعت ترميم نسبت به

  ). 8(داد
لودرم، در آدر مطالعه حاضر نيز در بررسي روند ترميم 

در كه تأخير اندكي مشاهده شد  مقايسه با پيوند آزاد لثه
كند بودن . باشد مي) 2000( و همكاران Weiهاي  تاييد يافته

روند ترميم در آلودرم به دليل تفاوت در ساختار اين دو نوع 
در جريان ترميم . باشد ماده پيوندي و نحوه ترميم آنها مي
تغذيه ) روز 3صفر تا (پيوند آزاد لثه در مرحله اوليه ترميم 

باشد و بعد از آن طي  ، از طريق جريان پالسماتيك ميپيوند
 ،يابد ادامه مي 10تا  3مرحله ريواسكوالريزاسيون كه از روز 

بين عروق خوني بستر و عروق خوني پيوند  آناستاموز
شود و بدين وسيله گردش خون در پيوند برقرار  برقرار مي

  ). 17(گردد مي
ال بدون سلول لودرم در روز اول ماتريكس درمآدر مورد 

است كه به عنوان داربست بيولوژيك باعث ريمودلينگ 
ماتريكس خارج سلولي حاوي . گردد هاي نرمال مي بافت
هاي عروق خوني است كه به عنوان معبري براي  كانال

revascularization پروتئوگليكان و ، كالژن. كند عمل مي
ايجاد االستين اطالعات و ساختارهايي را براي تكثير سلولي 

هاي حفظ  ها و پروتئين كنند و از همه مهمتر پروتئوگليكان مي
سوق  revascularizationsهاي بيمار را به سمت  شده سلول

  . دهند مي
هاي فيبروبالست و عروق خوني  سلول 7-10در روز 
دهند  لودرم پاسخ ميآماتريكس  Transplantationميزبان به 

هاي  بافت remodelingو  revascularizationو شروع به 
و  revascularization، 45تا روز . دنماين نرمال مي

remodeling  با پيدايش بافت همبند نرمال به واسطه كالژن
در ناحيه قرارگيري   90يابد و در روز  ميزبان ادامه مي

به صورت يافته، هاي خود بيمار تجمع مجدد  لودرم، سلولآ
ها به تشكيل  فيبروبالست. آيند جزيي از بافت نرمال او در مي

ماه به صورت  6-8لودرم بعد از آ. دهند كالژن ادامه مي
التيام به همراه روند . آيد بافت طبيعي خود بيمار در مي

remodeling  بافت طبيعي بدون فيبروز به حداكثر خود
  ). 7(رسد مي

نكته مهمي كه توجه به آن ضروري است، ضخامت متفاوت 
ضخامت پيوند آزاد لثه در  .باشد رم ميلودآپيوند آزاد لثه و 

بوده، در ) moderate(متر  ميلي 1- 5/1اً اين مطالعه حدود
. باشد مي) thin(متر  ميلي 1لودرم زير آكه ضخامت  حالي

ميزان انقباض  تواند توجيه كننده تفاوت در همين امر مي
پيوند در دو ناحيه مورد و شاهد باشد كه در مطالعات قبلي 

  . به اين مسئله توجهي نشده است
هاي هيستولوژيك مطالعه  نتايج به دست آمده در نمونه

 تليوم پاراكراتينيزه با المينا لودرم اپيآحاضر در سمت 
 كامالً fatty loose connective tissue، پروپرياي فيبروزه

ها  در تمامي نمونه. ژنه و بدون التهاب ديده شدكال
مشاهده ) تليوم هاي التهابي به اپي ورود سلول(اگزوساتيوز 

نيز  )Harris )2001هاي هيستولوژيك مطالعه  نمونه. گرديد
چنين نتايجي را نشان دادند و تنها تفاوت در ميزان 

   .هاي التهابي بود سلول
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كم تا  ها تليوم در نمونه ضخامت اپي) Wei )2000در مطالعه 
هاي التهابي  هاي پهن و كوتاه با سلول پگ رته، متوسط بوده

تليوم و بافت همبند با درجه  مزمن در حد فاصل اپي
اورتوكراتينيزه تا غيركراتينيزه  كراتينيزاسيون متفاوت از

هاي مطالعه  كه ميزان التهاب بيش از نمونه) 18(ندديده شد
  .حاضر بود

  
  گيري نتيجه

لودرم به افزايش عرض لثه آنتايج اين مطالعه نشان داد كه 
شود كه از نظر كلينيكي قابل قبول ولي  ميمنجر كراتينيزه 

باشد ولي تطابق رنگ  زاد لثه ميآپيوند  انقباض آن بيشتر از
لودرم آ ،بنابراين. زاد لثه داردآبهتري نسبت به پيوند 

نيازمند افزايش  جايگزين قابل قبول براي بيماران تواند مي
عرض لثه كراتينيزه كه تمايلي به جراحي در نقطه ديگري از 

  .دهان خود ندارند، باشد
  

  سپاسگزاري
مركز تحقيقات علوم اين مطالعه، حاصل طرح مصوب 

ته فدانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و برگردندانپزشكي 
دكتر مرجان سمسارها، دستيار از رساله تخصصي 

نتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه ابخش پريودتخصصي 
كه  باشد ميزاده نوري  به راهنمايي دكتر زهره طبيبمزبور 

تقدير و تشكر  يهاي معاونت پژوهش از حمايت ،بدينوسيله
   .گردد مي
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