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دانشكدة دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    پروتزهاي دندانيگروه استاد ، 
 دانشيار گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي: نويسنده مسئول.  

E-mail:a_saboury@yahoo.com  

  گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتياستاديار.  
 دانشيار گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.  

  گير و ثبات اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت درفك پايين رب بررسي اثر موقعيت ايمپلنت
   مينو مهشيددكتر  ،عليرضا هاديدكتر  ، ابوالفضل صبوريدكتر  ،دكتر سيد جليل صدر

  
  چكيده

و ثبات  اين تحقيق مقايسه گيراز هدف  .استاندارد درمان بي دنداني در آينده است با اوردنچر متكي بر ايمپلنتبي دنداني درمان  :سابقه و هدف
استخوان قدام فك پايين كه به پنج ستون مساوي بين ( ABDE(ها  مختلف از قرارگيري ايمپلنت  موقعيتدر سه اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت 

روي يك ) 6BD6 و) موقعيت اولين دندان مولر فك پايين است 6(6AE6 ،)شود تقسيم مي Eو  A ،B ،C ،Dهاي  اي با نام هاي چانه سوراخ
  .بود اوردنچر متكي بر ايمپلنتبي دنداني فك پايين با استفاده از  مدل

فك پايين با امكان قرارگيري ايمپلنت درشش محل در  آكريلي يك مدل آزمايشگاهيدر مطالعه تجربي آزمايشگاهي حاضر  :مواد و روشها
اول و دوم راست و  هاي پرمولر هاي لترال و كانين راست و چپ وحد فاصل دندان هاي مولر اول سمت راست و چپ، حد فاصل دندان موقعيت

 Ballاتچمنت از نوع  housingهر ايمپلنت يك  محلمقابل در ، يك اوردنچر فلزي منطبق ساختهبر روي اين مدل فك پايين . ساخته شدچپ 
 6BD6هاي  و در آزمايش سوم موقعيت 6AE6هاي  ، در آزمايش دوم موقعيتABDEهاي  به نحوي كه در آزمايش اول موقعيت ،ديگرد تعبيه 

 51با سرعت  Zwickتوسط ماشين هاي مختلف،  گيري گير و ثبات اوردنچر در حاالت و موقعيت ور اندازهبه منظ. باشندفعال  داراي اتچمنت
سپس . ديانجام گرد پنج بار هر آزمايش. شد وارد  به اوردنچر فلزي متر در دقيقه نيروي كششي در سه جهت عمودي، مايل و قدامي خلفي ميلي

Maximum Dislodging Force  هر نمونه توسط  از مدل جدا شود براي به طور كامل كند تا رويي كه اوردنچر تحمل مينيحد اكثر يعني
 Leveneآزمون توسط ها  و تساوي واريانس Shapiro-Wilk توسط آزمون آماري ها بودن توزيع داده نرمالبررسي . گيري شد دستگاه اندازه
مال نيرو و وضعيت بر متغير وابسته كمي ميزان نيرو از تحليل واريانس سه براي بررسي اثر سه عامل موقعيت ايمپلنت، نحوه اع .انجام گرفت

  . استفاده شد Tukey HSDهاي دو به دو از روش و براي مقايسه) Three-way ANOVA(عامله 
اما اثر متقابل معني ). P=821/0(دار نبود  تحليل واريانس سه طرفه اثر متقابل بين موقعيت ايمپلنت، نحوه اعمال كشش معنيبر اساس : ها يافته
دار  اثر موقعيت ايمپلنت و نحوه اعمال كشش نيرو اثر معني). >001/0P(بين موقعيت ايمپلنت با نحوه اعمال كشش وجود داشت  ordinalدار 

ميانگين (ده شد دي 6BD6و بيشترين ميزان نيرو در موقعيت  ABDEكمترين ميزان نيرو در موقعيت ). >001/0P(آماري بر ميزان نيرو داشتند 
). نيوتن 6BD6 =54/68نيوتن و ميانگين نيرو در موقعيت  6AE6 =06/66نيوتن، ميانگين نيرو در موقعيت  ABDE =51/64نيرو در موقعيت 

 10/48=نيوتن، نيروي مايل 95/87  =ميانگين نيروي عمودي(كمترين ميزان نيرو در كشش مايل و بيشترين نيرو در كشش عمودي ديده شد 
  ).نيوتن 06/63= خلفي- وتن و نيروي قداميني

بيشتر  6BD6تحقيق حاضر نشان داد ميزان گير اوردنچر همچنين ميزان ثبات طرفي اوردنچر در برابر نيروي مايل در موقعيت  :گيري نتيجه
با قرار دادن ايمپلنت ديستالي در . بيشتر است 6BD6خلفي در موقعيت  -از طرف ديگر ميزان ثبات طرفي اوردنچر در برابر نيروي قدامي. است

خلفي از ثبات طرفي بيشتر  - همچنين ميزان ثبات قدامي. ميزان گير اوردنچر بيشتر از ثبات آن است. شود تر گير و ثبات بيشتر مي موقعيت خلفي
  .است

  .ايمپلنت دنداني، گير، ثبات، اور دنچر متكي بر ايمپلنت :كليد واژگان
  4/8/1390:تاريخ تأييد مقاله    2/8/1390تاريخ اصالح نهايي  17/3/1390: مقاله اريخ دريافتت
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 1391 بهار، 1، شماره 30دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،

  مقدمه
امروزه درمان بيماران بي دندان كامل بخش مهمي از 

درماني كه به ). 1( دهد هاي پروتزي را تشكيل مي درمان
شود، استفاده از پروتز كامل  صورت غالب انجام مي

از ديدگاه بهداشت عمومي، هر چند اين درمان، ). 1( باشد مي
يك درمان ساده و كم هزينه است ولي با اين وجود، 

  .)1( باشد بيماران  تمامييك درمان عمومي براي تواند  نمي
درمان صورت اين نوع امروزه درك و پاسخ بيماران به 

گرفته، بخش مهمي از معيارهاي ارزيابي كلينيكي نتيجه 
با توجه به افزايش سطح توقع . شود درمان شناخته مي

بيماران و تجربيات كلينيكي، نارضايتي و ناسازگاري 
بيماران، تحليل تدريجي استخوان و ساير مشكالت، اجتناب 
و دوري بيماران از پروتزهاي كامل به سمت اوردنچر متكي 

 ).1(شود  بر ايمپلنت ديده مي

كامل با  اي مبني بر اينكه در آينده درمان پروتز نظريه
پروتزهاي اوردنچر متكي بر ايمپلنت جايگزين خواهد شد 

درمان با دو ايمپلنت در در نوع درمان اخير، ). 1( مطرح است
دندان مطرح  فك پايين به عنوان حداقل درمان بيماران بي

تا در آينده به تدريج با استفاده از ايمپلنت  ،)1( شده است
حتي از درمان پروتز ثابت يا بيشتر، گير و ثبات بهبود يافته 

  ).1و2( استفاده شود
دندان است، ثبات و  در بيماراني كه فك پايين آنان كامال بي

محققين  ).1( شود گير پروتز كامل يك مشكل محسوب مي
اند كه رابطه مستقيمي بين ميزان گير پروتز و  دريافته

نياز به مراجعه مكرر به ). 3و4( رضايت بيماران وجود دارد
تحليل استخوان مساله مهمي است كه سبب تشديد علت 

اين مشكل در فك پايين به  ).1( شود كاهش گير و ثبات مي
   ).1و2( علت بستر كمتر پروتز بيشتر از فك باال است

هاي  جهت حل مشكل كاهش گير و ثبات و حفظ استخوان راه
برخي شامل وستيبولوپالستي و . مختلفي پيشنهاد شده است

ها قرار  ترين راه يكي از مناسب). 5( باشد ن ميپيوند استخوا
   ).5( دادن ايمپلنت است

  :اوردنچر متكي بر ايمپلنت شامل سه جزء است
 (Fixture)ايمپلنت  .1

 (attachment)اتچمنت  .2

3. Supra structure 
ها از قديم بر روي ريشه هاي دنداني در  استفاده از اتچمنت

ها با  اربرد آنك ،اوردنچرهاي متكي بر دندان مرسوم بوده
   ).6-8( موفقيت توام بوده است

هاي دندان و  هاي داخل استخواني مانند ريشه امروزه ايمپلنت
با استفاده از اتچمنت جهت تامين گير و ثبات دنچر به كار 

امكان  آن است كه ها ايمپلنتاين مزيت اصلي  ).8( روند مي
ها از طريق انتخاب موقعيت  انتخاب موقعيت اتچمنت

كه در  وضعيت و كيفيتي ،)8(وجود دارد ها  ايمپلنت
هاي  دنداناين هاي متكي بر دندان وجود ندارد چرا كه  درمان

  .كنند محل را ديكته ميهستند كه موجود بيمار 
ها مطرح  هاي مختلفي براي قرارگيري ايمپلنت امروزه موقعيت

 Bone-drivenهاي گذشته بيشتر بر مبناي  درمان. دنباش مي
ها بر اساس محل استخوان  يعني تعيين موقعيت ايمپلنت

انتخاب محل  ،براساس اين فلسفه درمان ).9( موجود بودند
قراردهي ايمپلنت بيشتر بر پايه مقدار استخوان مطلوب و 

به در فك پايين غالبا ناحيه قدامي . باشد محل آن در فك مي
علت فقدان تداخالت آناتوميكي مورد استفاده قرار 

  ).2(گرفت مي
 ،ها و افزايش توقع بيماران و دندانپزشكان با پيشرفت تكنيك

يعني تعيين موقعيت  Prosthodontic – drivenهاي  درمان
بر اين ). 2(اند  براساس نيازهاي پروتزي مطرح شده ايمپلنت

خلف فك پايين هستند  هايي كه در اساس استفاده از موقعيت
از طرف ديگر امروزه . دنگير بيشتر مورد توجه قرار مي

تري تقاضاي  در سنين پاييندر مقايسه با قبل بيماران 
سازند،  را مطرح ميدرمان هاي پروتز متكي بر ايمپلنت 

ه ب). 2(است وضعيت استخوان باقيمانده غالبا بهتر  بنابراين
نواحي خلف را نيز مد نظر توان استفاده از  مي همين دليل
  .قرار داد

ها  ايمپلنت  بنابراين در اين پژوهش با بررسي تاثير موقعيت
در تامين گير و ثبات اوردنچر گامي در جهت انتخاب علمي و 

محل  Evidence Base Dentistry (EBD)مستند 
  .شود برداشته ميهاي اوردنچر  ايمپلنت
اين تحقيق مقايسه اثر سه موقعيت مختلف ايمپلنت از هدف 

در . بودهاي با ساپورت ايمپلنت  برگير و ثبات اوردنچر
و مايل ، گير و ثبات تحت نيروهاي عموديتحقيق حاضر 

 .گرديدخلفي در دو وضعيت بررسي  –قدامي 

  
  :مواد و روشها

در مطالعه تجربي آزمايشگاهي حاضر شش مرحله به شرح 
  :پذيرفتزير صورت 
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 1391 بهار، 1، شماره 30دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،

، انجام دريل و ساختن مدل آزمايشگاهي )1
  ها جايگذاري ايمپلنت

 over denture housingساختن  )2

 ها آماده سازي اتچمنت )3

  load cellساخت  )4
 گيري ماشين اندازه )5

 انجام آزمايش )6

حاضر بر روي يك  )مداخله اي( مطالعه تجربي آزمايشگاهي
ت شش ايمپلن. مدل آكريلي فك پايين بي دندان انجام شد

در هر آزمايش چهار ايمپلنت از . درون مدل قرار داده شدند
شش ايمپلنت به ترتيبي كه در زير خواهد آمد توسط اتصال 

  .ايمپلنت و اتچمنت فعال شدند
، انجام دريل و جايگذاري ساختن مدل آزمايشگاهي -1

سازي فك پايين از يك مدل فك پايين  براي شبيه: ها ايمپلنت
كه فاقد هرگونه  گرديداز جنس رزين اكريلي استفاده 

براي تهيه مدل از كست اصلي فك پايين متعلق . وداندركات ب
هاي خود را  كه حدوداٌ يك سال پيش دندان به يك بيمار

كشيده بود و تحليل كم و يكنواخت در ريج باقامانده خود 
ها با موم  به وسيله سرويورآندركات. گرديداستفاده  داشت،
پس از حذف آندركات ها با موم، در اطراف  .ندشدحذف 

كست، بردرها گسترش يافتند تا يك سطح صاف به اندازه 
. متر در اطراف كست ايجاد گردد يك تا دو سانتي

سپس كست داپليكيت تهيه  .ها نيز با موم پر شدند وستيبول
 – آلمان( Doubligel از آگار و در نهايت با استفادهگرديد 
مدل رزيني توسط رزين خود سخت شونده ) دنديران

orthocryl ) آلمانIspringer (سپس  .ساخته شد
هاي  جهت تعيين محل E ،D ،B ،A ،6، 6هاي  موقعيت

براي تعيين .  ها مشخص شدند قرارگيري ايمپلنت
ابتدا يك بيس توسط آكريل  E ،D ،B ،A ،6، 6هاي  موقعيت

VLC (Megadenta-Germany)  روي كست ساخته شد .
با اندازه نرمال روي ) ايران- ايده آل ماكو(هايي  سپس دندان

، E ،D، 6هاي  ها، موقعيت پس از چيدن دندان. آن چيده شدند
B ،A ،6 موقعيت  .مشخص شدندA  يك ناحيه پرمولر اول

هاي لترال و  ناحيه حد فاصل بين دندان Bموقعيت سمت، 
ناحيه سمفير فك  Cموقعيت ، كانين فك پايين يك سمت

هاي لترال و  ناحيه حد فاصل بين دندان Dموقعيت ، پايين
ناحيه پرمولر اول  Eموقعيت ، كانين فك پايين سمت مقابل

در حقيقت ناحيه قدام فك پايين در حد فاصل (، سمت مقابل
دو طرف به پنج ستون مساوي تقسيم هاي منتال  سوراخ

لر اول وموقعيت قرارگيري دندان م 6موقعيت و  )شود مي
در سمت چپ و  Bو  Aدر اين مطالعه ناحيه . است فك پايين

دريل . در سمت راست در نظر گرفته شدند Eو  Dناحيه 
استفاده با  ITIهاي  ها توسط سري دريل كردن محل ايمپلنت
 ,paraskop M (Germany, Bremenازميلينگ ماشين 

Bego) شش ايمپلنت از  .جهت حصول توازي انجام شد
 1/4به قطر  ITI (Straumann- Switzerland)سيستم 

متر به طور موازي با استفاده از  ميلي 10متر و طول  ميلي
 ,paraskop M (Germany, Bremenميلينگ ماشين 

Bego)  6در نواحي ،E ،D ،B ،A ،6 جهت  .ددنقرار داده ش
هاي تهيه شده، پس  حصول اطمينان از موقعيت درست حفره

هاي تعيين شده بر اساس  از ايجاد سوراخ اوليه، در محل
ها توسط كوليس  هاي چيده شده، فاصله بين سوراخ دندان

(Fowler- Canada)  ميليمتر اندازه گيري شد 1/0با دقت .
 Eبا  Dو  Dبا  C ،Cبا  B ،Bبا  Aهاي  اين فاصله بين محل

 16برابر با  E با  6و A با  6متر و بين محل  ميلي 8برابر با 
پس از اطمينان از فاصله و جهت مناسب . متر بود ميلي

ها در  در نهايت ايمپلنت. ها، دريل كردن انجام شد سوراخ
ها روي اين  گيري اندازه يتمام . محل مربوطه قرار گرفتند

از خارج نشدن جهت حصول اطمينان  .گرفتندمدل انجام 
ها حين آزمايش، حفره مربوطه با يك دريل كوچكتر  ايمپلنت

آماده گرديد و پس از يك بار بستن ايمپلنت در محل و 
اطمينان از وضعيت خوب قرارگيري، ايمپلنت مجددا خارج و 
هنگام جايگذاري مجدد از چسب قطره اي سيانĤكريالت 

ر در مراحل كا. استفاده شد) ايران – كارخانه رازي(
  .آمده است  2تا  1هاي  شكل

  
 يرو A,B,C,D,E,6,6 يمحلها كردن مشخص -1شكل 

  ها مپلنتيا محل كردن ليدر جهت جير قله
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 ميلينگ توسط يمواز صورت به ليدر انجام - 2شكل 
 )paraskop M (Germany, Bremen, Bego ماشين

ها و  گيرتنها از ناحيه اتچمنت ،آندركات عدم وجودبه علت 
اگرچه تحقيق از نوع . ها تامين خواهد شد ايمپلنت

تا حداكثر تشابه به  شده استسعي  ولي آزمايشگاهي است
به اين جهت فريم ورك . وضعيت كلينيكي وجود داشته باشد

 Biosil f (Densplyكبالت  –از جنس كروم 

Degudent,Germany)  ساخته شد تا به عنوان بيس عمل
مزيت استفاده از اوردنچر فلزي حداقل تغيير در همه . كند

ها و استفاده از يك فريم ورك براي كليه  آزمايش
براي ساخت فريم ورك فلزي ابتدا يك  .هاست آزمايش

دوپليكيت از مدل آكريلي ساخته شده، توسط گچ 
مدل  روي اين. ريخته شد) (Nanovest Germanyنسوز
گذاري به صورت تعبيه يك  موم. گذاري انجام گرفت موم

عدد قالب در  4و  housingتونل روي ريج جهت قرارگيري 
نقطه قدامي، مياني و طرفي راست و چپ روي يك مثلث  4

. گيرد، ايجاد شد را در بر مي housingمتساوي االضالع كه 
داخل اين جز تونل شكل قرار  housingپس از كستينگ، 

) كالن كمپاني ايران Meliodentآكريل (رفته، اكريل گذاري گ
  ).3شكل (انجام گرديد 

طرفي راست و  و دو حلقه در خلف و وسط دو حلقه در قدام
هاي پلي استري  از طريق نخد تا يگرد تعبيه  فريم ورك چپ

 ينماش و از آنجا به load cellبه ) كيانكورد، تهران، ايران(
تمامي  ،استفاده شده واحد بوده مدل. زوئيك متصل گردد

  .شد ها روي همين مدل انجام مي آزمايش
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يفوقان ينما از كست يرو شده آماده ورك ميفر - 3شكل 

 over denture housingساختن  .1

شود تا در  متحرك ساخته  تواند ، مياين جز اكريلي بوده
اين جزء درون فريم . هاي مختلف اتچمنت قرار گيرد وضعيت

پس از قرارگيري فريم ورك . شود ورك فلزي ساخته مي
 Titanium و گذاشتن Ball abutments (ITI)فلزي، بستن 

attachment (ITI) رويball abutment انجام بلوك  و
هاي الزم اطراف اتچمنت، در سه مرحله، پودر و منومر  اوت

آكريل ) (self cure(د سخت شونده اكريل شفاف خو
Meliodent با توجه به دستور سازنده ) كالن كمپاني ايران

در هر مرحله فريم . مخلوط و داخل فريم ورك ريخته شد
در نهايت كار . قرار داده شد Pressure pot ورك در 

براي كاهش ). 4شكل (پرداخت و جهت آزمايش آماده شد 
  . شد ساخته  housing خطا تنها يك 

  
 شده كامل  housing - 4شكل 

چنانچه اكريل اضافي در : ها سازي اتچمنت آماده .2
. گرديد نواحي اطراف اتچمنت وجود داشت، حذف مي

نشستن كامل فريم ورك روي كست آكريلي در قدام از 
 – Dentaives(ميكروني  50طريق كاغذ آرتيكوالسيون 
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Switzerland ( طريق وجود تماس بين فريم ورك از
گير كردن كاغذ (زير قالب قدامي و كست بررسي شد 

اين اطمينان از نشست ). بين فريم ورك و مدل آكريلي
 .در هر بار آزمايش انجام شد

هاي فريم ورك  متناظر با قالب: load cellساخت  .3
عدد  4فلزي، جزئي طراحي شد كه مانند فريم ورك 

الب در سمت ديگر جهت اتصال قالب در پايين و يك ق
  .گيري داشت به قالب ماشين اندازه

مدل  Zwick/ROELLاز ماشين : گيري ماشين اندازه .4
Z020  اين ماشين جهت جدا . استفاده شدساخت آلمان

اين ماشين . ردك ها از مدل نيرو وارد مي كردن نمونه
  :بودداراي دو جز 

گيرد و  جز سخت افزاري كه در آن مدل قرار مي .1
 .كند نيروي كششي وارد مي

جز نرم افزاري كه در آن مشخصات نمونه،  .2
طول مربوطه  - نيرو سرعت عمل دستگاه و نمودار

 .گردد درج مي

دقيقه تنظيم شد كه ر متر ب ميلي 51سرعت عمل دستگاه 
 ).10( سرعتي معادل حركت دنچر از ريج هنگام جويدن است

به ه، ت شدزير ماشين ثاب صفخهمدل به وسيله كالمپ به 
نحوي قرار گرفت كه نيروهاي عمودي كامال در راستاي 

يك قالب  .دنو فريم ورك باش housingنشستن و برخاستن 
استري به  پلي نخبا يك متر  ميلي 5/15به طول  Sبه شكل 

 load cellبه مركز  متر مربع  ميلي 407/0سطح مقطع 
 درسمت ديگر. شد متصل) سمتي كه داراي يك قالب است(

load cell  رئوس و يك سوراخ در مركز  در سه سوراخ
 استري نخ پليها يك  اين سوراخاز از هركدام  قرارگرفت و
 نخبه اين ترتيب كه از سوراخ سمت چپ يك . خارج شد

براي حلقه سمت چپ روي فريم ورك، از سوراخ  استري پلي
براي حلقه سمت راست روي  استري نخ پليسمت راست يك 

براي حلقه  استري نخ پليفريم ورك، از سوراخ قدامي يك 
نخ پلي باكالي روي فريم ورك و از سوراخ مركزي يك 

  .گرديدبراي حلقه لينگوالي فريم ورك منظور  استري
 ،به فريم ورك متصل گردند استري نخ پليچنانچه هر چهار 

ن حلقه سمت راست با آزاد شد. شود نيروي عمودي وارد مي
، نيروي خلفيدو حلقه  با آزاد شدنيا چپ نيروي مايل و 

نيروي عمودي براي سنجش  .شود خلفي وارد مي –قدامي 
  .باشند ي ديگر براي سنجش ثبات ميهاگير و نيرو

Maximum Dislodging Force : حداكثر نيرويي است كه
به  اين جدايي. شود قبل از جدايي كامل از اتچمنت وارد مي

صورت كنده شدن مجموعه اوردنچر شامل فريم ورك و 
Housing ماشين زوئيك هم مقدار . گردد از مدل مشاهده مي

نيرو را ثبت خواهد كرد و به صورت نمودار ارائه خواهد 
) بر حسب نيوتن(بزرگترين عدد مربوط به نيرو . نمود

  .خواهد بود MDFمعرف شاخص تحقيق 
كلي براي هر حالت آزمايش، به طور : انجام آزمايش. 5

در   housingفريم ورك و. هاي مربوطه بسته شد اباتمنت
پس از كنترل نشست كامل توسط كاغذ . محل گذاشته شدند

هاي  كه توسط نخ load cell ميكروني 50آرتيكوالسيون 
استري به فريم ورك متصل شده از سمت ديگر توسط  پلي

م شده كشيده شد تا گيري با سرعت تنظي قالب ماشين اندازه
حالت مختلف و  21در مجموع . اوردنچر از كست جدا شود

 :آزمايش انجام گرفت كه شرح آن در زير آمده است 105

با نيروي عمودي  ):ABDE(انجام آزمايش در حالت اول . 1
هايي كه درموقعيت  ها روي ايمپلنت در اين حالت بال اباتمنت

A, B, D, E  قرار دارند، بسته شده، تاNcm 20  محكم
مدل آكريلي همراه با قالب نگهدارنده روي صفحه . شدند مي

ها  فنرهاي نو درون اتچمنت. گذاشته شد Zwickدستگاه 
 4استري به  قالب فريم ورك توسط نخ پلي 4. قرار گرفتند

قالب سمت ديگر . متصل شدند load cellقالب متناظر در 
load cell هاي واسطه به قالب ماشين  توسط قالبZwick 

متصل شده، از طريق كامپيوتر دستور آغاز كشش با 
كشش تا جدا شدن . متر در دقيقه داده شد ميلي 51سرعت 

نمودار نيروي . كامل اوردنچر از مدل اكريلي ادامه پيدا كرد
در نهايت . اعمال شده تا جدا شدن توسط كامپيوتر رسم شد

معرف ) بر حسب نيوتن(مربوط به نيرو  بزرگترين عدد
اين . ، كه در جدول ثبت گرديدبود MDFشاخص تحقيق 

هرآزمايش پس از پايان آزمايش . مرتبه تكرار شد 5آزمايش 
قبلي يعني جدا شدن كامل اوردنچر از مدل اكريلي با قرار 
دادن مجدد اوردنچر روي مدل اكريلي و اطمينان از نشست 

  ).5شكل (گرديد  يكوالسيون انجام ميكامل توسط كاغذ آرت
 :با نيروي مايل)  ABDE(انجام آزمايش در حالت اول . 2

اين آزمايش مشابه آزمايش اول با همان مراحل انجام شد با 
 loadهاي طرفي راست يا چپ به  اين تفاوت كه يكي از قالب

cell به عبارت ديگر تنها سه قالب قدامي،. شد متصل نمي 
  .متصل بودند load cellهاي خلفي به  از قالبو يكي مياني 
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  شيآزما جهت دستگاه در نمونه يريقرارگ -  5شكل 

  
بودن تمام براي يكسان . بار انجام شد 5اين آزمايش نيز 

  .ها در هيچ آزمايشي قالب سمت راست متصل نشد آزمايش
- با نيروي قدامي)  ABDE(انجام آزمايش در حالت اول . 3

اين آزمايش مشابه آزمايش اول با همان مراحل انجام  :خلفي
دو قالب (هاي طرفي راست و چپ  شد با اين تفاوت كه قالب

رت ديگر تنها به عبا. شدند متصل نمي load cellبه ) خلفي
اين . متصل بودند load cellدو قالب قدامي و مياني به 

 .بار انجام گرفت 5آزمايش نيز 

 :با نيروي عمودي)  6AE6(انجام آزمايش در حالت دوم . 4
هايي كه در موقعيت  ها روي ايمپلنت دراين حالت بال اباتمنت

6,A,E,6  قرار داشتند، بسته و تاNcm 20 ساير  .محكم شد
بوده، تنها  3تا  1هاي  مشابه آزمايش 6آزمايش  حل تامرا

  .كرد ها فرق مي موقعيت ايمپلنت
 :با نيروي عمودي)  6BD6(انجام آزمايش در حالت سوم . 5

هايي كه در موقعيت  ها روي ايمپلنت در اين حالت بال اباتمنت
6,B,D,6  قرار داشتند، بسته و تاNcm 20 ساير  .محكم شد
تنها . بود 3تا  1هاي  مشابه آزمايش 9آزمايش  مراحل تا

  .كرد ها تفاوت مي موقعيت ايمپلنت
 ):ها عدم اتصال اتچمنت(انجام آزمايش براي گروه شاهد . 6

 . شد در اين حالت بال اباتمنتي روي مدل آكريلي بسته نمي

توزيع نرمال توسط آزمون  تبعيت ازحاصل از نظر  هاي داده
ها  و جهت بررسي تساوي واريانس Shapiro-Wilk آماري

براي بررسي  .گرفتندمورد بررسي قرار  Leveneبا آزمون 
اثر سه عامل موقعيت ايمپلنت، نحوه اعمال نيرو و وضعيت 

بر متغير وابسته كمي و ميزان نيرو از تحليل واريانس سه 
هاي دو به  و براي مقايسه) Three-way ANOVA(عامله 

خطاي نوع اول . تفاده شداس Tukey HSDدو از روش 
بنابراين . در نظر گرفته شد α=01/0آزمون در اين تحقيق 

مقادير كمتر از آن احتمال از نظر آماري معني دار تلقي 
  .گرديد

  
  :ها يافته
-Shapiro توسط آزمون آماري ها بودن توزيع داده نرمال

Wilk  توزيع 0/ 164بررسي شد و با حد اقل مقدار احتمال ،
 Leveneها با آزمون  تساوي واريانس. ها نرمال بود داده

اين تساوي  =P 041/0گرفت و با مقدارمورد بررسي قرار 
-Threeبنابراين از تحليل واريانس سه طرفه با . پذيرفته شد

way ANOVA ها استفاده شد براي تحليل داده  .  

گيري شده در حالت اعمال  سه ميان نيروي اندازهدر مقاي
نيروي عمودي بين سه موقعيت مختلف قرارگيري ايمپلنت 

)ABDE, 6AE6, 6BD6( بيشترين ميانگين ثبت شده ،
نيوتن  85/93± 69/1و برابر با 6BD6مربوط به موقعيت 

كمترين ميانگين ثبت شده نيز مربوط به موقعيت . بود
ABDE  اعداد به دست . نيوتن بود 70/81±1/3و برابر با

. در حد فاصل اين دو قرار داشت 6AE6آمده در موقعيت 
  . نيوتن بود 17/87±38/3اين مقادير برابر با 

گيري شده در حالت اعمال  در مقايسه بين نيروي اندازه
نيروي مايل بين سه موقعيت مختلف قرارگيري ايمپلنت 

)ABDE, 6AE6, 6BD6 ( بيشترين ميانگين ثبت شده
نيوتن  61/49±22/1و برابر با  6AE6مربوط به موقعيت 

كمترين ميانگين ثبت شده نيز مربوط به موقعيت . بود
6BD6  اعداد به دست . نيوتن بود  58/47±03/2و برابر با

نيز در حد فاصل اين دو قرار  ABDEآمده در موقعيت 
  ). نيوتن 02/48±22/1(داشت 

گيري شده در حالت اعمال  ه بين نيروي اندازهدر مقايس
خلفي بين سه موقعيت مختلف قرارگيري - نيروي قدامي

بيشترين ميانگين ثبت ) ABDE,6AE6,6BD6(ايمپلنت 
 94/65±26/2و برابر با  6BD6شده مربوط به موقعيت 

كمترين ميانگين ثبت شده نيز مربوط به موقعيت . نيوتن بود
6AE6  اعداد به دست . نيوتن بود 74/60±35/0و برابر با

در حد فاصل اين دو قرار داشت  ABDEآمده در موقعيت 
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   .اند آمده 1شماره نتايج به صورت كامل در جدول ). نيوتن 96/0±86/63(
  

 براي سه حالت قرارگيري ايمپلنت 2و1شاخص هاي آماري نيروي كششي عمودي در وضعيت  - 1جدول 

  وضعيت

  نيرو         
  

  حالت
  ايمپلنت 

كمترين   انحراف معيار  ميانگين  تعداد نمونه  نوع كشش
  مقدار

بيشترين 
  مقدار

  1 وضعيت

ABDE 

  89/86  21/79  10804/3  7060/81  5  عمودي
  44/49  81/46  17343/1  0260/48  5  مايل
  39/65  83/62  96591/0  8640/63  5  خلفي-قدامي

6AE6 

  28/90  84/82  38724/3  1720/87  5  عمودي
  33/51  39/48  22181/1  6140/49  5  مايل
  18/61  38/60  35337/0  7480/60  5  خلفي-قدامي

6BD6 

  91/95  62/91  69490/1  8580/93  5  عمودي
  66/49  43/44  03284/2  5840/47  5  مايل
  54/69  35/63  26052/2  9460/65  5  خلفي-قدامي

  2 وضعيت

ABDE 

  33/85  83/79  42315/2  3180/82  5  عمودي
  91/49  69/46  20421/1  0760/48  5  مايل
  05/65  84/61  29451/1  1200/63  5  خلفي-قدامي

6AE6 

  44/90  91/87  09689/1  0380/89  5  عمودي
  41/50  95/48  65519/0  6220/49  5  مايل
  91/60  38/59  63234/0  2000/60  5  خلفي-قدامي

6BD6 

  84/95  94/91  44368/1  6620/93  5  عمودي
  12/47  91/44  94158/0  6920/45  5  مايل
  19/66  04/62  60196/1  5120/64  5  خلفي-قدامي

  91/95  43/44  89792/16  3754/66  90    جمع  
  

گيري شده در  در نهايت بيشترين ميانگين نيروي اندازه
گيري نيروي كششي در سه حالت  بار اندازه 15مجموع 

خلفي، مربوط به نيروي - نيروي عمودي، مايل و قدامي
نيرو در حالت . نيوتن بود 95/87±35/5عمودي و به ميزان 

نيوتن در رتبه  06/63±39/2خلفي با ميانگين -كشش قدامي
كمترين ميزان نيرو هم مربوط به نيروي . دوم قرار داشت
  . نيوتن بود 1/48±78/1مايل و برابر با 

تحليل واريانس سه طرفه اثر متقابل بين موقعيت بر اساس 
و نحوه اعمال كشش ) ABDE , 6AE6 , 6BD6( ايمپلنت 

نبود معني دار ) خلفي- نيروي عمودي، مايل يا قدامي(

)821/0=P .( اما اثر متقابل معني دارordinal  بين موقعيت
). >001/0P(ايمپلنت با نحوه اعمال كشش وجود داشت 

و نحوه اعمال كشش با  >001/0P موقعيت ايمپلنت با
001/0P<  001/0و نحوه اعمال كشش باP<  بر ميزان نيرو

  .دار آماري داشتند اثر معني
 ,ABDE, 6AE6(ت ايمپلنت در مقايسه متقابل بين موقعي 

6BD6 ( با استفاده از روشTukey HSD  كمترين ميزان
و بيشترين ميزان نيرو در موقعيت  ABDEنيرو در موقعيت 

6BD6 دار  ديده شد و هر سه موقعيت با هم اختالف معني
ميانگين نيرو ( ).>001/0Pدر هر سه مورد (آماري داشتند 
ين نيرو در ، ميانگABDE=22/14±51/64در موقعيت 
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و ميانگين نيرو در موقعيت  6AE6=55/16±06/66موقعيت 
6BD6 =78/19±54/68 .( همچنين مقايسه ميزان نيرو در

- نيروي عمودي، مايل يا قدامي(هاي مختلف  اعمال كشش
در هر سه مورد (دار آماري داشتند  اختالف معني) خلفي
001/0P< .( به اين صورت كه كمترين ميزان نيرو در كشش

ميانگين (مايل و بيشترين نيرو در كشش عمودي ديده شد 

و  10/48±78/1= ، نيروي مايل95/87±35/5=نيروي عمودي
  .)06/63±39/2= خلفي-نيروي قدامي

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نيروي عمودي، (و نحوه اعمال كشش ) 6BD6 ،6AE6 ،ABDE(ميزان نيرو برحسب دو فاكتور موقعيت ايمپلنت  - 1نمودار 
)خلفي -مايل يا قدامي

  
  :بحث

گير و ثبات اوردنچر در اين مطالعه از ديدگاه دندانپزشك و 
مورد بررسي قرار  MDFبه صورت عددي با اندازه گيري 

و همكاران  Petropoulosاين شاخص ابتدا توسط . گرفت
اين شاخص كمك كرد تا ). 7(معرفي گرديد  2002در سال 
تر شده، امكان مقايسه بهتر نتايج فراهم  ها علمي بررسي
اوردنچرهنگام جويدن در دهان در جهات مختلفي  .شود

راين جهت باشند بناب اين حركات پيچيده مي. كند حركت مي
تسهيل بررسي آنها، در اين مطالعه به سه جهت عمودي 

جهت بررسي (خلفي -، مايل و قدامي)جهت بررسي گير(
و  Petropoulosاين مساله در مطالعه . تفكيك شدند) ثبات

نيز ) 2010(و طباطباييان و همكاران ) 2002(همكاران 
رو براي ارزيابي هرسه ني). 7و10(استفاده و تاييد شده بود 
كشش عمودي مترادف با جويدن . از كشش استفاده گرديد

غذاي چسبنده است كه نيرويي در خالف مسير نشستن وارد 
كشش مايل مترادف با جويدن يك طرفه غذاست و . كند مي

خلفي مترادف با حالتي است كه غذا در ناحيه - نيروي قدامي
هاي خلفي در حال جويده شدن است يا توسط  دندان
در اين مطالعه با . شود جلو چيزي گاز گرفته مي هاي دندان

ها اثر اين تغيير محل در تغيير ميزان  تغيير موقعيت ايمپلنت
  .نيروها مورد بررسي قرار گرفت

هاي  بررسي در حاالت مختلف با تغيير در نحوه اتصال قالب
جهت بررسي . صورت گرفت Load cellاوردنچر نسبت به 

 4استري به  رك توسط نخ پليقالب فريم و 4نيروي عمودي 
جهت بررسي . متصل شدند load cellقالب متناظر در 

 loadهاي طرفي راست يا چپ به  نيروي مايل يكي از قالب

cell به عبارت ديگر تنها سه قالب قدامي، مياني . متصل نشد
جهت . متصل بودند load cellهاي خلفي به  و يكي از قالب

هاي طرفي راست و چپ  بخلفي قال-بررسي نيروي قدامي
به عبارت ديگر . متصل شدند load cellبه ) دو قالب خلفي(

. متصل بودند load cellتنها دو قالب قدامي و مياني به 
و ) 2002(و همكاران  Petropoulosمورد آخر با مطالعه 
متفاوت است زيرا در مطالعه )  2010(طباطباييان و همكاران 

 ).7و10(متصل بودند  load cellآنها تنها دو قالب خلفي به 

علت اين تفاوت آن است كه هنگام كشيدن دو قالب خلفي به 
تنهايي، لبه قدامي فريم ورك به مدل آكريلي گير كرده، 

  .تواند در نتيجه موثر باشد مي
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ها، سرعت دستگاه جهت اعمال كشش در  براي انجام بررسي
اين ميزان بر اساس . قيقه تنظيم شدمتر در د ميلي 51حد 

محاسبه متوسط سرعت حركت دنچر در دهان حين حركات 
  ).7و10(فانكشنال درنظر گرفته شد 

ها  در اين آزمايش از بيس فلزي جهت نگهداري ماتريكس
شود حداقل تغييرات در موقعيت  استفاده شد كه سبب مي

له در اين مسا. ها و حداقل خطا وجود داشته باشد ماتريكس
 2002و 1997و همكاران در سال  Petropoulosدو مطالعه 

تاييد شده است  2010و طباطباييان و همكاران در سال 
   ).6و7و10(

هر آزمايش نيز پنج مرتبه تكرار شد كه اين ميزان نمونه با 
و 1997و همكاران در سال  Petropoulos(مطالعات قبلي 

همخواني ) 2010و طباطباييان و همكاران در سال  2002
  ).6و7و10(دارد 

و طباطباييان و ) 2002(و همكاران  Petropoulosدر مطالعه 
و  load cellاز زنجير فلزي جهت اتصال ) 2010(همكاران 

استفاده از زنجير فلزي  ).7و10(اوردنچر استفاده شده است 
توزيع يكنواخت نيرو را مشكل كرده، به تنظيم مكرر جهت 

در ضمن ممكن است . ا نياز داردهم طول بودن زنجيره
توانند سبب  همه اين عوامل مي. زنجيرها هم وزن نيز نباشند

به همين دليل دراين مطالعه از نخ به جاي . ايجاد خطا شوند
نخ به تنظيم كمتري نياز داشته، هنگام . زنجير استفاده شد

شوند، سپس كشش اعمال  اعمال كشش ابتدا همه هم طول مي
استر با سطح  هايي از جنس پلي ستفاده شده نخنخ ا. گردد مي

هاي به هم  متر مربع و به صورت رشته ميلي 407/0مقطع 
  .تابيده بودند

ها بر گير و  اي كه تاثير فاصله بين ايمپلنت تاكنون مطالعه
اين فاصله در . ثبات را بررسي كند، صورت نگرفته است

است  كارهاي كلينيكي بر اساس تعداد ايمپلنتي كه قرار
استفاده شود، نوع اتچمنت مورد استفاده، ميزان تحليل 

حداقل فاصله بين  ).11(گردد  تعيين مي... استخوان و 
با اين فاصله امكان ). 2(متر باشد  ميلي 3ها بايد  ايمپلنت

در حالي كه اگر قصد  ).9(استفاده از اتچمنت بال وجود دارد 
متر  ميلي 12له به استفاده از بار داشته باشيم بايد اين فاص

ها بر اساس تفكر  در اين مطالعه جايگذاري ايمپلنت ).9(برسد 
Misch )2008 ( و تقسيم قدام فك پايين به پنج ستون

در اين طرح درمان امكان افزايش ). 2(مساوي صورت گرفت 
هاي قبلي  ها بدون به مخاطره افتادن ايمپلنت تعداد ايمپلنت

  ).2(وجود دارد 

گيري شده در اين مطالعه در  گين نيروي اندازهبيشترين ميان
بار اندازه گيري نيروي كششي در سه حالت  45مجموع 

خلفي، مربوط به نيروي - نيروي عمودي، مايل و قدامي
نيرو در حالت . نيوتن بود 95/87±35/5عمودي و به ميزان 

نيوتن در رتبه  06/63±39/2خلفي با ميانگين -كشش قدامي
مترين ميزان نيرو هم مربوط به نيروي ك. دوم قرار داشت
در مقايسه بين سه . نيوتن بود 10/48±78/1مايل و برابر با 

در ) ABDE,6AE6,6BD6(ها  موقعيت قرارگيري ايمپلنت
-هر سه، ميانگين نيروي عمودي بيشتر از نيروي قدامي

به عبارت ديگر . خلفي و آن هم بيشتر از نيروي مايل بود
در حالت نيروي عمودي و كمترين بيشترين ميزان نيرو 

ميزان نيرو در حالت نيروي مايل در هر سه گروه ثبت 
همچنين در هر سه موقعيت مقايسه ميزان نيرو در . گرديد

- نيروي عمودي، مايل يا قدامي(هاي مختلف  اعمال كشش
در هر سه مورد (دار آماري داشتند  اختالف معني) خلفي
001/0P<.( بيشتر بودن نيروي عمودي ها از نظر  اين تفاوت

و طباطباييان و ) 2002(وهمكاران  Petropoulosبا مطالعات 
ولي در اين مطالعه ). 7و10(همخواني دارد ) 2010(همكاران 

 كمترين نيروي ثبت شده نيروي مايل بود كه با مطالعات 

Petropoulos  و طباطباييان و همكاران ) 2002(و همكاران
خلفي بود، - نيروي ثبت شده قدامي كه در آن كمترين) 2010(

علت اين مساله احتماال تفاوت در بستن ). 7و10(تفاوت دارد 
در اين مطالعه جهت . ها در كشش قدامي خلفي است نخ

هاي طرفي راست و چپ  خلفي قالب-بررسي نيروي قدامي
به عبارت ديگر . متصل نشدند load cellبه ) دو قالب خلفي(

ولي . متصل بودند load cellياني به تنها دو قالب قدامي و م
و طباطباييان ) 2002(و همكاران  Petropoulosدر مطالعه 
متصل  load cellتنها دو قالب خلفي به ) 2010(وهمكاران 

علت اين تفاوت آن است كه هنگام كشيدن دو  ).7و10(بودند 
قالب خلفي به تنهايي لبه قدامي فريم ورك به مدل آكريلي 

  .تواند در نتيجه موثر باشد گير كرده، مي
 ,ABDE,6AE6(مقايسه متقابل بين موقعيت ايمپلنت 

6BD6 ( با استفاده از روشTukey HSD  نشان داد كه
و بيشترين ميزان  ABDEكمترين ميزان نيرو در موقعيت 

هر سه موقعيت با هم  ديده شد و 6BD6نيرو در موقعيت 
مورد در هر سه (دار آماري داشتند  اختالف معني

001/0P<.( ) ميانگين نيرو در موقعيت  ABDE = 22/14 ± 

 6AE6 =55/16±06/66 ميانگين نيرو در موقعيت  ، 51/64
اين ). 6BD6= 78/19±54/68 و ميانگين نيرو در موقعيت 
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تر قرار  بدين معني است كه هر چه ايمپلنت ديستالي، خلفي
اين يافته با نظرات . گردد گيرد، گير و ثبات بيشتري فراهم مي

Misch )2008 ( همخواني دارد)12.( Misch )2008 ( معتقد
تر باشد، اتكا پروتز به  است هر چه ايمپلنت ديستالي خلفي

  ).12(كند  خاط تكيه ميايمپلنت بيشتر شده، كمتر به م
ها نسبت به يكديگر به صورت موازي  در اين مطالعه اتچمنت

و همكاران  Gulizio اين مسأله با مطالعه. قرار گرفتند
، كه در آن مشخص شده است  )13(همخواني دارد  )2005(

ها بايد نسبت  بال شود، فلزي استفاده نمي  housingاگر از 
باشند ولي در صورت استفاده درجه داشته  30به هم زاويه 

  .ها موازي باشند از ماتريكس طال بهتر است بال
  
  
  

  :گيري نتيجه
  

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه ميزان گير اوردنچر در 
، همچنين ميزان ثبات طرفي اوردنچر 6BD6موقعيت 

از . بيشتر است 6AE6دربرابر نيروي مايل در موقعيت 
طرف ديگرميزان ثبات طرفي اوردنچر در دربرابر نيروي 

تحقيق . نيز بيشتر است 6BD6خلفي در موقعيت -قدامي
فعلي نشان داد با قرار دادن ايمپلنت ديستالي در موقعيت 

همچنين ميزان گير . شود خلفي تر گير و ثبات بيشتر مي
خلفي از - ياوردنچر بيشتر از ثبات آن و ميزان ثبات قدام

  .ثبات طرفي بيشتر است
  

  :پيشنهادات
  

نيز  Finite Elementشود اين مطالعه به شكل  پيشنهاد مي
انجام گيرد تا توزيع تنش بين سه موقعيت مختلف در 

  .استخوان مورد بررسي قرار گيرد
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