
 چکیده

 از با و یابد می تکامل ها دندان رویش با که است دندان به وابسته ساختار یک آلوئول استخوان :مقدمه

 جدی مشکالت بروز باعث ها دندان رفتن دست از شود. می تحلیل دچار زمان طول در ها دندان رفتن دست

 و پروتزی ایمپلنتی، های درمان موفقیت میزان بر ریج تحلیل همچنین و گردد می ها انسان زندگی در

 الگوی و میزان از آگاهی ایمپلنت، های درمان برای باال تقاضای به توجه با گذارد. می منفی تأثیر ارتودنسی

 امروزه بعالوه بود خواهد مفید ها درمان این از حاصل نتایج مدیریت و بینیپیش برای استخوان تحلیل

 کردن خارج از بعد بالفاصله استخوان تحلیل از جلوگیری جهت ها داربست و ها بایومتریال انواع از معموالً

 ریج بالینی تغییرات کلینیکی بررسی مطالعه این از هدف بنابراین شود می استفاده ساکت محل در دندان

 .است 1مخروطی جذب قابل کالژن بدون یا با ئوللوآ

 و شده انتخاب بیمار1۱ شد؛ انجام بالینی کارآزمایی صورت به که مطالعه این در :ها روش و مواد

 ارتفاع و عرضی ابعاد سپس شدند. تقسیم شاهد و مورد گروه دو به تصادفی اعداد جدول از استفاده با

 شدند. خارج کارانه محافظه صورت هب ها دندان آن از پس و شد گیری اندازه گروه دو هر در استخوان

 شاهد گروه های ساکت و شدند بخیه و شده پر Cone Protect eBon ماده با مورد گروه دندانی های ساکت

 بین و شده گیری اندازه ارتفاع و عرضی ابعاد مجدداً ماه سه حداقل از بعد شدند بخیه ای ماده دریافت بدون

 شدند. آنالیز version ssss 26 افزار نرم از استفاده با ها داده .شد مقایسه و بررسی مطالعه، مورد گروه دو

 57/1±۱4/0شاهد گروه در دندان کشیدن از بعد ماه سه استخوان عرضی تحلیل انگینمی :ها یافته

 ی بازه در استخوان عمودی تحلیل انگینمی همچنین و بود متر میلی۱4/1±00/0مورد گروه در و متر میلی

 در و متر میلی88/0±14/0مورد گروه در و متر میلی1±04/0 شاهد گروه در باکال سمت در مذکور زمانی

 دوگروه بین شده تعیین زمان در بود.10/0±11/0مورد گروه در و 80/0±00/0شاهد گروه در لینگوال سمت

 .نشد دیده معناداری اختالف (,L=0/402 p:B=0/399) ارتفاع در و (P=0/177) عرض در مطالعه مورد
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 ساکت حفظ در توجهی قابل تأثیر ماه سه از بعد مخروطی جذب قابل کالژن ماده :گیری نتیجه

 نداشت. دندان کارانه محافظه نمودن خارج از بعد دندانی

 کالژن دندانی، ساکت آلوئول، استخوان ابعاد دندان، کشیدن استخوان، تحلیل :کلیدی های واژه

 .آلوئول ریج حفظ جذب، قابل

 

 


