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 50-56 ،1391 بهار، 1، شماره 30دوره  مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 

 

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

E-mail:saboury@sbmu.ac.ir                        
ندانپزشكد.  

ترين موقعيت  قرارگيري  ترين و خلفي در قدامي ballگير اوردنچر با اتچمنت  مقايسة
  اي هاي چانه ها بين سوراخ ايمپلنت

  سادات سبحاني زهرادكتر  ، ابوالفضل صبوريدكتر  ،فرهاد طباطبائياندكتر سيد 

  
  چكيده

هدف . اي قرار داد هاي متفاوتي بين دو سوراخ  چانه توان در مكان ها را مي ، ايمپلنت)RP-5(در پروتز متكي بر بافت و ايمپلنت  :سابقه و هدف
در محدودة ها  ترين موقعيت ايمپلنت ترين وخلفي در قدامي ball از اين بررسي، مقايسة گير اوردنچرهاي متكي بر بافت و ايمپلنت با اتچمنت

  .اي بود هاي چانه سوراخ
. دندان، با استفاده از رزين آكريليـك تهيه شد در بررسي تجربي آزمايشگاهي حاضر ابتـدا يك مدل آزمايشـگاهي فك پايين بي :مواد و روشها

ترين و  با  يكديگر در قداميسـپس با اسـتفاده از ميليـنگ ماشـين، دو جفت ايمپـلنت به صـورت قرينـه در طرفيـن خط  وسـط و موازي  
از جنس  over denture  housingسـپس  . يك اوردنچر فلزي بر روي مدل تهيـه شد. ترين موقعيت سمفيز، روي مدل گذاشـته شدند خلفي

ها، در دو  پلنتبر روي ايم ball abutmentپس از پيچ كردن  . آكريـل  پختني،آماده و به قسمت قاب مانند اوردنچر در قدام آن متصل گرديد
در بين مراحل . قرار گرفتند over denture housingداخل آن، درون  clinical insertو  attachment housingموقعيت مختلف،

متر در دقيقه نيروي  ميلي 51با سرعت ) zwick(توسط ماشين زوئيك . ها تعويض شدند ، نمونهover denture housingمختلف با تراش  
حداكثر نيرويي ( Maximum Dis lodging Force.براي هر موقعيت پنج نمونه در نظر گرفتـه شد. عمودي، اعمال گرديد كشـشي در جهت

براي تحليـل  independent sample tآزمون . گيـري و ثبت گرديئ براي هر نمونه  اندازه) شود كند و از مدل جدا نمي كه اوردنچر تحمل مي
  . به دست آمد ٪95نتايج با ضريب اطمينان ها به كار رفت و  آماري داده

  .)<05/0P(داري ندارد  ها از نظر آماري، تفاوت معني هاي تحقيق نشان داد ميـزان گيـر اوردنچر درموقعيت قدامي و خلفي ايمپلنت يافته: ها يافته
  .ها يكسان است خلفي ايمپلنتهاي قدامي و  بر اسـاس نتـايج اين تحقيق، ميـزان گيـر اوردنچر در موقعيت :گيري نتيجه

  .ballاوردنچر، گيـر، اتچمنت  :كليد واژگان
  17/10/1390:تاريخ تأييد مقاله    29/9/1390تاريخ اصالح نهايي  6/4/1390: اريخ دريافت مقالهت

   141 -148 ،1391بهار ، 1، شماره 30مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دوره 
  

  مقدمه
دنداني، تقاضا براي دنچر كامل،  عليرغم كاهش موارد بي

هاي  بخش مهمي از درمان، امروزه )1(همچنان باال بوده 
موفقيت  .دندان كامل اختصاص دارد پروتزي به بيماران بي

در درمان بيماران پروتز كامل، عالوه بر مهارت تكنيكي و 
رعايت اصول توسط دندانپزشك، تا حد زيادي به پاسخ 

بازسازي عملكرد و . بيمار و سازگاري او وابسته است
. هاي پروتزي هستند انزيبايي از جوانب با اهميت تمامي درم

در بازسازي عملكرد در پروتز كامل، گير و ثبات نقش 
دهند  بسزايي داشته، همان طور كه مطالعات نشان مي

اين دو ). 2و3(مؤثرترين عامل در ميزان رضايت بيمار است 
  :)4و5(شوند  علمي، چنين تعريف مي معيار از نظر

وهاي عمودي ميزان مقاومت در برابر نير: (Retention)گير 
  ).خالف مسير نشستن(جداكننده از بافت 

ميزان مقاومت در برابر نيـروهاي مايل و ): Stability(ثبات 
در جهاتي به جز مسير (خلفي جداكننده از بافت -قدامي

  ). نشستن
بيشترين . يك درمان معمول، پروتز كامل استاندارد است
ست كه با شكايت در اين نوع درمان، مسألة گير و ثبات آن ا
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براي . يابد ناپذير تحليل اسـتخوان شدت مي فرآيند اجتناب
: هاي مختلفي از جمله حل برطرف كردن اين مشكل راه

، پيوند استـخوان )vestibuloplasty(افزايش عمق وستيبول 
bone graft)( افزايش ارتفاع اسـتخوان ،)ridge 

augmentation(،  ايمپلنت)implant ( وجود دارند)6و7( .  
اوردنچر پروتزي است كه بر روي سطح اكلوزال ريشه يا 

ها  موفقيت در زمينة كاربرد ايمپلنت. شود ايمپلنت ساخته مي
موجب شده كه همچون  osseointegrationهاي  و تكنيـك

جهت  (anchorage) گاه  ريشـةدندان، از آنها به عنوان تكيه
الف برخ). 8(افزايش گيـر و ثبات پروتز اسـتفاده شود

سرويس پروتـز كامل، پروتـزهاي متكي بر ايمپلنت، از نظر 
بيني هستند، ضمن اين كه نيازهاي  موفقيت، قابل پيـش

. نمايند فانكشـنال و زيبايي را به بهترين نحو برآورد مي
اي معتقد است كه درآينده، درمان پروتز كامل  نظريه

ايگزين استاندارد، به وسيلة اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت ج
  ).9(خواهد شد 

ها  پروتـز متكي بر بافت و ايمپلنت ضمن كاهش تعداد ايمپلنت
تر، همچنين  تر، تكنيـك جايگزيني راحت و روش جراحي ساده

تواند جايگزين مناسبي براي پروتـز كامل  هزينة كمتر مي
هاي پيش  استاندارد باشد عالوه بر اين كه با كمك اتچمنت

  ).9(كند بـات مطلوبي را فراهم ميساخته، ميزان گيـر و ث
ها  در پروتز متـكي بر بافت و ايمپلنت درفك پـايين، ايمپلنت

اي، در طرفين خط وسط گذاشته  در محدودة دو سوراخ چانه
اي در اكثر موارد منطبق بر محور  سوراخ چانه. شوند مي

و با ) 10(طولي دندان پرمولر دوم يا بين دو پرمولر است 
كه عصب قبل از اين كه به سمت عقب و باال توجه به اين 

 3تواند تا حدود  اي خارج شـود مي بچرخد و از سوراخ چانه
ترين  اي امتداد پيـدا كند، خلفي متر در قدام سوراخ چانه ميلي

اي  متـر از سـوراخ  چانه ميلي 5سطح ايمپلنت بايد حداقل 
، Barو  Clipهنگام اسـتفاده از ). 11(فاصله داشته باشد 

متـر باشد تا فضاي  ميلي 12ها بايد  حداقل فاصله بين ايمپلنت
  ).12(كافي جهت تعبية اجزاي گير موجود باشد 

Misch  هاي مختلف  ، در معرفي روش2008در سال
سـاخت اوردنچرهاي متكي بر ايمپلنت درفك پايين، در 

 D و  Bنقاط ) اوردنچر با دو ايمپلنت مستقل( OD-1 شـرح
 Aرا نسبت به دو نقـطة ) دندان لترال و كانين محل تقريبي(

). 13(تر دانست  مناسب) محل تقريبي دندان پرمولر اولE (و 
مراجعه به منـابع و مقاالت مختلف مرتبط با موضوع حاكي 
از اين است كه تاكنـون در اين زمينه، تحقيـقات كافي 

در اكثـر مطالعات، دو ايمپلنت در ناحية . صورت نگرفته است
اند بدون اين كه  سمفيـز منديبـل مورد بررسي قرارگرفته

ها نيز، دو  در برخي بررسي. فاصـلة دقيق آنها ذكر شود
ايمپلنت، در فاصلة مشـخصي قرار دارند بدون اين كه 

  .توجيهي براي انتخاب اين فاصـله مطرح گردد
دهدكه در زمينـة فاصـلة مناسب  اين مسـأله نشـان مي

اي كه متأسفانه  تالف نظر وجود دارد، به گونهها  اخ ايمپـلنت
ها بيشتر بر اسـاس سليقه و تجربة  انتخاب موقعيت آن

هدف . هاي علمي شود تا يافتـه كلينيـكي دندانپزشك انجام مي
از اين مطالعه، مقايسـة گيـر اوردنچرهاي متكي بر بافت و 

يت ترين موقع ترين و خلفي در قدامي ballايمپلنت با  اتچمنت 
  .ها در ناحية سمفيز بود ايمپلنت

  
  :مواد و روشها

در مطالعة تجربي آزمايشگاهي حاضر با در نظرگرفتـن 
 5طرح فرضي به شكل مثلث متسـاوي االضالع به ضلع  يك

رئوس ومركز (متـر با چهار نقطه براي انتـقال نيـرو  سانتي
  :، مراحل كار به شرح زير انجام شد)ثقل مثلث

سازي فك  جهت شبيه: آزمايشـگاهي ساخت مدل–الف 
. پايين، يك مدل منديبل از جنس رزين آكريليك آماده شد

بدين منظور يك كست اصلي فك پايين با قوس بيضي و 
اي  اندازة متوسط، مربـوط به يك بيمار اصالح گرديد به گونه

هاي آن ريليف وحاشية آن وسعت داده شد  كه تمام اندركات
فرضي متناسب شده، امكان انتقال  تا با ابعاد طرح مثلث

  .نيروها فراهم شـود
 ,Germany(مـدل نهـايي با آكريـل شــفاف خودپخت 

Heraeus Kulzer, MEILODENT (قالبگيري  و پـس از
. از مدل گچي تهيـه شد (Iran,Tehran,Dandiran)با آگار 

چهار سوراخ به صـورت قرينه در طرفين خط وسـط و 
گـر، با اسـتفاده از ميليـنگ ماشـين موازي با يكدي

Paraskope M (Germany, Bremen,Bego)  در ناحية
 5هاي قدامي با فاصلة  سوراخ. سمفيز روي مدل ايجاد گرديد

متر نسبت به خط وسط گذاشته شدند، بدين ترتيب  ميلي
. فضاي كافي براي قرارگيري اجزاي پروتزي وجود داشت

متري تا محل تقريبي  ميلي 5ة هاي خلفي نيز در فاصل سـوراخ
اي ايجاد شدند، طوري كه فاصلة بين لبة  سوراخ چانه

. متر باشد ميلي 12هاي يك طرف روي ريج،  خارجي ايمپلنت
 Biohorizonsاز سيستم  internal hexدوجفت ايمپلنت 

(USA, Biohorizons, PGR4012) 12و طول  4به قطر 
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ها  قرار  در محل سوراخ متر، با استفاده از آكريل مذكور ميلي
  .گرفتند

با توجه به . ها روي همين مدل انجـام شد گيـري تمام اندازه
دنداني، اندركاتي وجود ندارد، گيـر، تنها  اينكه در نواحي بي

  .شد ها قرار داشتند حاصل مي از ناحية  قدامي كه ايمپلنت
براي ساخت فريم ورك، ابتدا يك : ساخت فريم ورك-ب

ويه از مدل آكريلي تهيه شد و طرح فريم ورك كست گچي ثان
اي كه داراي يك  گرديد، به گونه wax upروي آن منتقل و

برروي ريج در  (saddle)در قدام و دو سدل  (frame)قـاب 
ها و  قسمت قاب در برگيرندة ايمپلنت. نواحي خلفي بود

بود و سـطح دروني آن براي  acrylichousingجايگاه 
، توسط دستگاه سندبالست housingاتصال به 

Germany,Bego,Korostar) (سندبالست گرديد.  
بر اساس طرح اولية اشاره شده، چهار حلقه روي آن ايجاد 

ها و دو حلقه در ديوارة  قدامي و  دو حلقه روي سدل: شد
اي تنظيم شدكه  ها به گونه ارتفاع حلقه). 1شكل(خلفي قاب 

باشد تا نيـرو به  بلندترين قسمت آنها همگي در يك صفحه
در نهايت فريم ورك از جنس . صورت متعادل وارد گردد

به  (Germany, Ispringen, Dentarum)كبالت  -كروم
  .عنوان بيس دنچر آماده گشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طرح فريم ورك و مثلث متساوي االضالع روي  -1شكل 
ها روي فريم ورك  دهندة محل حلقه ها نشان پيكان. كست

  .هستند
بخش آكريلي اوردنچر : over denture housingساخت - ج

است كه به طور ثابت درون قسمت قاب فريم ورك جاي 
يك پيش . گيرد و هدف از آن فعال كردن اتچمنت است مي

 ,Germany)نمونه از جنس آكريل نوري 

Badsackingen,Vita) VIMC برروي مدل تهيـه شد.  

حـاوي  denture duplicatingپيـش نمـونـه درون فالسـك 
    ,Italy ,Zhermack)مـادةسيــليـكون تـراكـمي

Zetaplus)، دقيقه و سخت شدن  20با گذشت . گذاشته شد
پودر و . پوتي، فالسك باز و پيش نمونه خارج گرديد

 ,Germany, Heraeus)(مونومرآكريل شفاف پختني 

MELIODENT  طبـق دستور كارخانه سازنده مخلوط و
. صل از پيش نمونه در فالسك قرارگرفتدر قالب حا

.  ور گرديد دقيقه، درون آب گرم غوطه 60فالسـك به مدت
Over denture housing  حاصل پس از پرداخت، بر روي

مدل آزمايشـگاهي و فريم ورك منطبق گرديـد و توسـط 
 ,Germany, Heraeus(آكريـل شـفاف خود پخت 

MELIODENT (دين ترتيـب ب. به فريم ورك متصـل شـد
به  Over denture housingدر تمام مراحل، فريم ورك و 

  ).2شكل(صورت واحدي يكپارچه مورد استفاده قرار گرفتند 
 ,USA, Bihorizons)ها  براي اتصال اوردنچر به ايمپلنت

BCAS) ball attachment set  شـامل سه جز مورد
  :اسـتفاده قرارگرفت

- (USA, Biohorizons, PGBAT) ball abutment  و
USA, Biohorizons, BCIP) pink clinical 

insert(  
- (USA, Biohorizons, BCAHT) attachment 

housing.  
- ball abutment  به عنوان جزءkey  بر روي

 attachment housingشـود و مجموعة ها پيچ مي ايمپلنت

اتچمنت در  key wayبه عنـوان جزء   clinical insertو
با درگير شدن اين دو جز، اوردنچر به . اوردنچر هسـتند

بر روي  ball abutment. شود ها متصل مي ايمپلنت
 ,attachment housing مجمـوعة. ها پيچ شد ايمپلنت

clinical insert  بر رويball abutment  قرار گرفت و پس
 از تنظيم حالت موازي به كمك سورويور

Germany,KRUPP(MEDIZINTECHNIK)،  با استفاده از
 over dentureاز سوي ديگر . موم در آن موقعيت ثابت شد

housing هاي مورد نظر سوراخ شد و  در محل ايمپلنت
آنگاه آكريل .اوردنچر با چسب برروي مدل متصل گرديد

ها اضافه شد كه  سوراخ شفاف خود پخت طوري در محل
ين ب. را تا لبة آن بپوشـاند attachment housingاطراف 

 clinicalآزمايش ،با تراش آكريل، مجموعة  مراحل مختلف

insert  وattachment housing هاي جديد  خارج و نمونه
  .تعبيه شدند
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 تطابق اوردنچر روي مدل پس از قرارگيري -2شكل 

  over denture housing نمونه ها درون  
  

 Z020سري : هاي آزمايشگاهي انجام تست - د
  Universal Testing (Germany, Roell, Zwick)ماشين

سرعت دستگاه ). 3شكل(ها به كار رفت  براي انجام تست
تنظيم گشت كه معادل سرعت متر در دقيقه  ميلي 51برابر 

مدل آكريـلي ). 4و5(جابجـايي دنچر هنگام جويدن بود 
حركت شد، طوري كه  برروي صفحة تحتاني دستگاه بي

درجهت مسير نشستن و برخاستن  نيروهاي عمودي كامالً
شكل فلزي به  Sاز سوي ديگر، يك قالب . اوردنچر باشند

را به  load cell)(متر، صفحة انتقال نيرو  سانتي 5/15طول 
 load cellهاي  قالب. قسمت فوقاني دستگاه مرتبط نمود

  .هاي اوردنچر مطابقت داشتند كامالً با حلقه
به ) load cell(يرو براي اتصال صفحة انتفال دهندة ن

از جنس ) Iran,Tehran,Kiancord(اوردنچر، يك قطعه نخ 
گيري نيروي عمودي، نخ  هنگام اندازه. استر به كار رفت پلي

هاي متقابل  هاي صفحة انتقال نيرو را دو به دو، به حلقه قالب
 ligateدر اوردنچر متصل كرده، در انتها، دو سرآن به هم 

خ با هدف توزيع متعادل نيروها به اين نحوة بستن ن. شدند
نيروي عمودي گزارش شده، بيانگر ميزان گير . كار رفت

) N(دستگاه نيرو را برحسب نيوتن . باشد اوردنچرمي
دهد كه قلة  گيري كرده، به صورت نموداري نشان مي اندازه

 MDF )Maximum Dislodging آن معرف شاخص

Force (نچر ازمدل بوده، در لحظة جدا شدن كامل اورد
  . شود ظاهرمي

  
  
  

  

  
ماشين اندازه گيري زوئيك براي اعمال و  اندازه  -3شكل 

  .گيـري  نيرو به كار رفت
  

براي انجام تحليل آماري، ابتدا با استفاده از آزمون 
KolmogorovSmirnov ها از توزيع  مشخص شد داده

، بنـابراين آزمون )P<05/0(نرمال برخور دارند 
independent sample t  ،براي بررسي نيـروي عمودي

تمام . هاي قدامي و خلفي به كار رفت براي هر يك از موقعيت
صورت  SPSS11.5عمليـات آمـاري، با استفاده ازنرم افزار 

  .پذيرفت
  

  :ها يافته
نيـروي براي بررسي ها  باتوجه به توزيع نرمال داده نرمال

دو موقعيت مورد نظرآزمون كشـشي عمودي 
independent sample t استفاده شد .  

  

  
% 95، ميانگين و حدود اطمينان error bar = 1 نمودار 

  هاي قدامي و خلفي نيروي عمودي در موقعيت
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هاي قدامي و خلفي به ترتيب با  ميزان گير در موقعيت
 83428/5و  0340/25±47602/7ميانگين و انحراف معيـار 

همان طوركه اعداد نشان . نيـوتن به دست آمد ±5020/24
دهند، ميزان گير درموقعيت قدامي بيشتر از موقعيت  مي

داري از نظر ميـزان گير،  تفاوت آماري معنيخلفي بود اما 
  .)P<05/0(بين آنها وجود نداشت 

  

  :بحث
  :گير اوردنچر از دو جهت قابل ارزيابي است

در واقع احساسي است كه بيمار نسبت : ديدگاه بيمار -1   
  . به اوردنچر خود در دهان دارد

بر اسـاس خصوصيات ريج : ديدگاه دندانپزشـك-2   
هاي مورد استفاده تعريف شده، قابل  دنداني و اتچمنت بي

  .باشد گيري مي اندازه
ها برگير  در اين تحقيق، با بررسي تأثير فاصلة ايمپلنت

بر اساس . دنچر، در واقع مورد دوم ارزيابي شده استاور
) mastication(مطالعات، اوردنچر در دهان، هنگام جويدن 

كند و سرعت اين حركت، حدود  در جهات مختلفي حركت مي
حركت اوردنچر در ). 4و5(باشد  متر در دقيقه مي ميلي 51

دهان، تحت نيروهاي فانشكنال، حركتي پيچيده و سه بعدي 
جهت تحليل اين حركت در شرايط آزمايشگاهي، بايد  .است

تر تجزيه كرده، هر جز را  جداگانه  هاي ساده آن را به مؤلفه
  .مورد بررسي قرار داد

در اين مطالعه حركت اوردنچر در جهت عمودي ارزيابي 
هنگام اعمال نيروي عمودي، نقطه اثر نيروها در مركز . شد

اين . ي اوردنچر استثقل جسم  يعني محل حلقة مركزي رو
نيـرو، موجب جابجـايي اوردنچر در جهت نيرو يعني خالف 

  .شود جهت مسير نشستن مي
نتـايج حاصل از اين تحقيق نشـان داد كه ميـزان گيـر 

ترين موقعيت در ناحية  ترين و خلفي اوردنچر در قدامي
مراجعه به مقاالت و بررسي مطالعات . سمفيز يكسان است
دهد كه تاكنون تحقيقي در زمينة تأثير  مختلف نشان مي

ها بر گيـر و ثبـات اوردنچر متكي بر بافت و  ايمپلنت فاصلة
ها درمحدودة  ايمپلنت. ايمپلنت صـورت نگرفته است

هاي مختلفي قرار  اي ممكن است در موقعيت هاي چانه سوراخ
يكي از عوامل مؤثر در اين فاصـله، نوع اتچمنت مورد . گيرند

 ، حداقلbarدر صـورت كاربرد اتچمنت . باشـد استفاده مي
ضمن اين ). 12(ها الزم است  متـر فاصله بين ايمپلنت ميلي 12

كه به دليل اشغال فضا از سمت لينگوال، در دور كردن 

اما در مورد . ها از يكديـگر محدوديت وجود دارد ايمپلنت
ها بين  محدوديتي در فاصـلة ايمپلنت ballاتچمنت 
 هاي اي وجود ندارد مگر از نظر نيـرو هاي چانه سـوراخ

ها كه با دور كردن آنها از  اهرمي و مخرب وارد بر ايمپلنت
ها هم در  حداقل فاصـله بين ايمپلنت) 13(شود  هم بيشـتر مي

  ).14(متر است  ميلي ball ،3صورت كاربرد 
 20- 22آل  با  طول ايـده   single barطبـق يك قانون كلي،

راي ب. رود به كار مي clip-riderمتـر و به همراه دو  ميلي
 24- 26متر،  ميلي 4ها با قطر  اين هدف بايد بين مراكز ايمپلنت

  ).15(متر فاصله وجود داشته باشد ميلي
در ميان مطالعات مختلف انجام شـده در زمينة اوردنچرهاي 

. اند متكي بر بافت و ايمپلنت، فواصل متعددي انتخاب شده
Van Kampen  16( 2003در سال( ،Petropoulos  در

و طباطبائيـان در سال ) 5و17( 2002و  1997 هاي سال
هاي  در مطالعات خود به منظور بررسي اتچمنت) 4( 2010

ها را در ناحية سمفيز  ، ايمپلنتin vitroمختلف در شـرايط 
و بدون ذكر فاصـلة مشـخص يا محل دندان خاص، قرار 

  .دادند
Burns  طي يك مطالعة  1994نيز در سالin vivo  در مورد

اوردنچرهاي متكي بر بافت و ايمپلنت با اسـتفاده 
تنها به قرارگيري  o-ringو  magnetهاي  ازاتچمنت
  ).2(كند ها در ناحية سمفيز اشاره مي ايمپلنت

جهت  Setzتوسط  1998كه در سال  in vitroدر يك مطالعة 
هاي پيش ساخته انجام شد،  بررسي ميزان گير اتچمنت

متر لحاظ  ميلي 22ها، هاي خارجي ايمپلنت فاصلة بين لبه
به منظور بررسي  2004در سال  Botega). 18(گرديد 

فاصلة  barو   ballهاي مختلف اتچمنت ميزان گير سيستم
  ).19(ها را در نظر گرفت  متري بين مراكز ايمپلنت ميلي 22

Naert  دريك مطالعة كلينيكي به منظور 1991در سال ،
هاي  كي بر بافت و ايمپلنت با اتچمنتبررسي اوردنچرهاي مت

مختلف، در منديبل محل دندان كانين را براي گذاشتن 
  ).20(ها انتخاب كرد  ايمپلنت

در اكثـر مطالعات انجام شده، صرف نظر از نوع مطالعه و 
هاي مختلف اتچمنت  نحوة اجرا ، با توجه به اين كه سـيستم

در  barالزم براي اند حداقل فاصـلة  مورد ارزيابي واقع شده
  انتخاب محل قرارگيري

اما در مورد فاصلة . ها مدنظر قرار گرفته است ايمپلنت
بررسي خاصي انجام  ballهاي مستقل با اتچمنت  ايمپلنت

بنابراين پژوهشي جهت مقايسه با نتايج تحقيق . نشده است
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شيوة انجام اين تحقيق برگرفته از . حاضر يافت نشد
 1997هاي  و همكاران  در سـال Petropoulosمطالعات 

 2010و طباطبائيـان و همكاران در سال ) 5( 2007و ) 17(
با اين ) 2007(و همكاران  Petropoulos .بوده است) 4(

 studهاي مختـلف  در سيسـتم MDFروش، به بررسـي 

attachment هاي مختلف در  ميـزان گير در اتچمنت و
در ) 2010(و همكاران طباطبائيـان . اند اوردنچر پرداخته

مطالعة ديگري با شيوة مشابه،گير، ثبات و سايش را در سه 
در مطالعات مذكور . اند نوع اتچمنت مختلف بررسـي كرده

در اين شـرايط . نيـروها با اسـتفاده از زنجير اعمال شدند
بايد طول و وزن زنجيرها در همة حاالت يكسـان باشد تا 

اين خود نيازمند . رد شـوندنيروها به صـورت يكنواخت وا
باشـد كه به نوعي  هاي زنجير از نظر اندازه مي يكساني حلقـه

  .سازد شـرايط را دشـوار مي
و نخ براي  load cellدر اين بررسـي با اسـتفاده از صفحة 

توان گفت امكان برقراري تعـادل در اعمال  انتقال نيـروها مي
. تر فراهم گشت نيـروها با دقـت بيشـتر و شرايط راحت

خصوصـاً شــيوة بسـتن نخ، هنگام اعمال نيـروها در هر 
خلفي به توزيـع -يك از جهات عمودي، مايـل وقدامي

كنـد ضمن اينكه نيـازي به تنظيـم  يكنواخت نيـرو كمك مي
طول و ارتفـاع نخ و يكسـان سـازي شـرايط نخواهد بود 

  ).حذف متغير مداخله گر(
جاي زنجير به صورت دو رشـتة به هم نخ مورد استفاده به 

شـود وانواع  تابيده است كه در سـاخت تاير اسـتفاده مي
نوع مورد اسـتفاده در اين بررسـي از جنس . مختلفي دارد

مترمربع بوده  ميلي 407/0پلي اسـتر و داراي سطح مقطع 
 N/mm160ميزان مقاومت آن در برابر تنش حدود . است
  .شده استگيري  اندازه

استفاده شد كه گيـر  pink nylon insertدر اين تحقيق از 
 soft(آن نسبت به انواع ديگر در حد متوسط است 

retention (ترين نوع در كاربرد كلينيـكي  و متداول
داري در ميزان گير  شـايد علت اين كه تفاوت معني. باشـد مي

ترين موقعيت ناحية سمفيز مشاهده  ترين و خلفي بين قدامي
باشـد و چنـان چه از انواع با  capد، استفاده از اين نوع  نش

استفاده ) firm/extra soft retention(گير كمتر يا بيشـتر 
بررسي اين موضوع نياز . گردد، نتيجة ديگري حاصل شود

  .به انجام مطالعة ديگري دارد
گيري نيـروي عمودي، تنها گيـر  در اين بررسي با اندازه

شده است، اما در دهان نيـروهاي اوردنچر ارزيابي 
شوند و الزم است كه  فانكشـنال در جهات مختلفي وارد مي

بنابراين . گيـر و ثبـات، هر دو، مورد محاسبه قرار گيرند
شود پژوهش ديگري جهت ارزيابي آنها  انجام  پيشنهاد مي

  .  گردد
  

  :گيري نتيجه
  

گير اوردنچر تحت نيروي كششي عمودي، مورد بررسي 
: حاصل شد% 95قرار گرفت و اين نتيجه با ضريب اطمينان 

ترين موقعيت  ترين و خلفي ميزان گير اوردنچر در قدامي
اي  هاي چانه ها در ناحية بين سوراخ قرارگيري ايمپلنت

  .يكسان است
  

  :تقدير و تشكر
  

نامة دكتراي عمومي دندانپزشكي  مقالة حاضر منتج از پايان
نت پژوهشي دانشكدة و طرح پژوهشي مصوب معاو

دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مربوط به 
خانم زهرا السادات سبحاني به راهنمايي دكتر ابوالفضل 

  .صبوري و مشاوره دكتر فرهاد طباطبائيان مي باشد
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