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دکتر امیری نسب
پریودونتیست، فلوشیپ پریوایمپلنت

 نگاهی به درمان های کم تهاجمی 
 در درمان های ایمپلنت

بــا  مرتبــط  درمان هــای  بیشــتر  اخیــر،  دهه هــای  در 

ســالمت دهــان بــه ســمت درمان هــای کم تهاجمــی 

ســوق پیــدا کرده اســت. تمایــل بــرای انجــام درمان هــای 

اســتاندارد و در عیــن حــال کم تهاجمــی در شــاخه های 

در  اســت.  افزایــش  حــال  در  روزبــه روز  ایمپلنتولــوژی 

و  زیــاد  قطــر  بــا  ایمپلنت هــای  دادن  قــرار  گذشــته، 

ــی  ــد؛ ول ــوب می ش ــان محس ــن درم ــد بهتری ــول بلن ط

ــر  ــا ب ــت آن ه ــت و موقعی ــاد ایمپلن ــاب ابع ــروزه انتخ ام

مناســب تری  راه حــل  فــک  ناتومــی  آ شــرایط  اســاس 

 در فک هــای به شــدت تحلیــل رفتــه اســت.
ً
مخصوصــا

کم تهاجمــی  درمان هــای  بخواهیــم  اگــر 

تعریــف  ایمپلنتولــوژی  در  را   (Minimally Invasive)

این گونــه شــروع کنیــم؛  کنیــم، بهتــر اســت 

از  ممانعــت  دیــدگاه  بــا  آن  در  کــه  درمانــی  هرگونــه 

پیشــگیری  و    (Bone Grafts)اســتخوان بازســازی 

ورم  درد،  مثــل    (Morbidity)موربیدیتــی ایجــاد  از 

خونریــزی و زمــان جراحــی طوالنــی می شــود؛ درمــان 

گفتــه  ایمپلنــت  درمــان  در  کم تهاجمــی  دیــدگاه  بــا 

 . د می شــو

(Immediate Restoration) فــوری  روکش هــای 

در بحث هــای پروتــزی ایمپلنــت هــم بــه ســبب 

کاهــش زمــان انتظــار بیمــار، در ایــن دیــدگاه قــرار 

می گیــرد. یکــی از ویژگی هــای مهــم ایــن دیــدگاه 

 (Patient Related Outcome) محــوری  بیمــار   ،

ترجیــح و    (Satisfaction)رضایــت بــر  تمرکــز  و 

(Preference) بیمــار اســت. بــرای دســتیابی بــه 

راهکارهــای  کم تهاجمــی  درمان هــای  اهــداف 

ــن  ــه ای ــه ب ــن مقال ــه در ای ــود دارد ک ــی وج مختلف

می پردازیــم. مــوارد 

 (Narrow Implant) 1( ایمپلنت های باریک

   (Short Implant) 2( ایمپلنت های کوتاه

(Osseodensification) 3(اسئودنسیفیکاسیون

ــازی  ــای بازس ــی در درمان ه ــدگاه کم تهاجم 4( دی

کل فــک

5( ایمپلنت گذاری به روش بدون برش

(Flapless) 

بزرگنمایــی  (Magnification)در  از  اســتفاده   )6

ایمپلنــت. درمان هــای  1
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(Narrow Implants) یــک ر با ی  یمپلنت هــا ا
امــروزه اســتفاده از ایمپلنت هــای باریــک در دنیــای ایمپلنتولــوژی همــواره رو بــه افزایــش اســت. ایمپلنت هــای 

باریــک ســه طبقه بنــدی اصلــی دارنــد:  

ــه  ــوند ک ــتفاده می ش ــی اس ــک دندان ــی ت ــتر در نواح ــه بیش ــر ک ــر از 2.5 میلیمت ــر کمت ــی باقط 1( ایمپلنت های

هیــچ فشــاری بــروی آن هــا نیســت و همچنیــن درمــواردی بــرای ســاپورت پروتــز موقتــی کاربــرد دارنــد.

فشــار بــدون  نواحــی  و  تک دنــدان  در  قبلــی  گــروه  ماننــد  کــه     ،  3.3 تــا   2.5 قطــر  بــا  ایمپلنت هــا   )2

 (Non Load Bearing) استفاده می شود و برای ساپورت دنچر دائمی هم قابل استفاده است. 

3( ایمپلنت های با قطر 3.3 تا 3.5 که در نواحی با فشار متوسط قابل استفاده است.

ــه  ــد و ب ــده باش ــم ش ــی ک ــه بی دندان ــتخوان ناحی ــی اس ــتالی و باکولینگوال ــرض مزیودیس ــه ع ــواردی ک در م

انجــام بازسازی های پیشــرفته و پیچیــده اســتخوان نیــاز باشــد، ایمپلنت هــای باریــک می تواننــد راهگشــا 

باشــد. ازآنجاکــه در مــواردی ایــن ایمپلنت هــا بــه صــورت یکپارچــه(One-Piece)  طراحــی می شــوند به دلیــل 

حــذف میکروگــپ(Microgap)  مشــکالت  پمــپ میکروبــی در محــل کانکشــن ایمپلنــت مرتفــع می شــود.

در مقابــل مزایــای مطرح شــده اســتفاده از ایــن نــوع ایمپلنت هــا مالحظاتــی دارنــد کــه بایــد بــه آن توجــه شــود 

 امــکان طراحــی پروتــزی ایــدهآل وجــود نــدارد و کــه خــود ســبب 
ً
از جملــه آن هــا، در طراحــی یکپارچــه معمــوال

می شــود از لحــاظ نگهــداری(Maintenance)  بافت هــای ایمپلنــت در درازمــدت مشــکالتی را ایجــاد کنــد. 

از دیــدگاه مکانیــکال قطــر باریــک ایمپلنت هــا ریســک شکســت ایمپلنــت و قطعــات را افزایــش می دهــد؛ 

بــه همیــن دلیــل تــا حــدودی بــا اتصــال(Splint)  آن هــا از بــروز ایــن مشــکالت پیشــگیری می شــود. از 

دیــدگاه کلینیــکال بــه دلیــل محدودیــت قطعــات پروتــزی در ایــن ایمپلنت هــا قراردهــی صحیــح ســه بعدی 

ایمپلنت هــا بســیار حیاتــی اســت. در ایــن مــوارد اســتفاده از راهنماهــای جراحــی می توانــد بــه قراردهــی 

ــر روی ایمپلنت هــای باریــک توصیــه می شــود کــه  صحیــح آن هــا کمــک کنــد بــه منظــور کاهــش نیروهــا ب

ایــن ایمپلنت هــا بــا طــول بلندتــر، تعــداد بیشــتر و بــا ســطوح تقویت شــده اســتفاده شــود. اســتفاده از ایــن 

ــود. ــه نمی ش ــوژن توصی ــال اکل ــن و م ــادات پارافانکش ــاران ع ــا در بیم ایمپلنت ه

میــزان رضایتمنــدی بیمــاران در اســتفاده از ایمپلنت هــای باریــک حــدود 87 درصــد اســت و درصــد مانــدگاری 

(Survival Rate) ان هــا در مطالعــات کلینیکــی حــدود 100-90 درصــد گــزارش شــده اســت.

2

3
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(Short Implant) ه تــا کو ی  یمپلنت هــا ا
ــت  ــای ایمپلن ــاه در دنی ــای کوت ــی ایمپلنت ه معرف

Finite Ele- مطالعــا کــه  شــد  آغــاز  زمــان  آن  تاز 

 mentتوســط آقــای  Himmlova و همکارانشــان 

اســترس  توزیــع  بیشــترین  کــه  دادنــد  نشــان 

ابتــدای  میلیمتــر  پنــج   
ً
حــدودا روی  بــر  نیروهــا 

ایمپلنــت  قطــر  فاکتــور  و  اســت  ایمپلنــت  طــول 

اســت.  آن  طــول  از  مهم تــر  نیروهــا  تحمــل  در 

بدیــن صــورت ایمپلنت هــای بــا طول هــای کمتــر 

از هشــت میلیمتــر بــه دنیــای ایمپلنــت معرفــی 

در  ایمپلنــت  درمان هــای  راهگشــای  کــه  شــدند 

نواحــی کــه بــا محدودیــت اناتومیــک )ســینوس 

ماگزیــالری و عصــب الوئــوالر  تحتانــی( شــدند. در 

ابتــدا ایمپلنت هــای کوتــاه بــه واســطه کاهــش 

و    (BIC)اســتخوان بــا  ایمپلنــت  تمــاس  ســطح  

ــی  ــتخوان نگرانی های ــال اس ــل مارژین ــال تحلی احتم

را بــه همــراه داشــت و بــا افزایــش قطــر و تغییــر 

طراحــی بــر ایــن مشــکالت فائــق آمدنــد و پارامتــر 

ــچر  ــه فیکس ــش ب ــول روک ــبت ط ــدی نس ــم بع مه

نشــان  کــه  اســت   (crown / implant ratio)

 0.9 بیــن  نســبت  ایــن  زمانــی  کــه  شــد  داده 

موفقیــت  روی  بــر  نمی توانــد  باشــد   2.2 تــا 

باشــد  داشــته  منفــی  تأثیــر  ایمپلنــت 

کمتــر و  میلیمتــر   6 ایمپلنت هــای  از  .اســتفاده 

ــف  ــک خل  اتروفی
ً
ــدیدا ــی ش  (extra-short) در نواح

قبولــی  قابــل  جایگزیــن  می توانــد  پاییــن،  فــک 

نســبت بــه درمان هــای بازســازی عمــودی اســتخوان 

باشــد و نســبت بــه بازســازی عمــودی، مشــکالت 

بیولوژیــک )پارســتزی، عفونــت، تحلیل گرفــت و..( 

کمتــری را  خواهــد داشــت و همچنیــن از نظــر زمــان 

انتظــار و رنــج بیمــار را کمتــر خواهــد کــرد.

جایــی  بــاال  فــک  خلــف  اتروفیــک  نواحــی  در 

از  اســتفاده  از  مانــع  ماگزیــالری  ســینوس  کــه 

می شــود  اســتاندارد  طــول  بــا  ایمپلنت هــای 

درمانــی  انتخــاب  می توانــد  کوتــاه  ایمپلنت هــای 

مناســبی باشــند. اســتفاده از ایمپلنت هــای کوتــاه 

بــا طــول اســتاندارد  ایمپلنــت  انجــام  بــه  نســبت 

بــاز  روش  بــه  ســینوس  پیوندهــای  بــا  همــراه 

و  بیولوژیــک  مشــکالت  بــا  می توانــد  بســته،  و 

موربیدیتــی، هزینــه و زمــان انتظــار کمتــری همــراه 

باشــند. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه در بیمــاران بــا 

عــادات پارافانکشــن و کیفیــت اســتخوان ضعیــف 

میلیمتــر  هفــت  از  کمتــر  اســتخوان  ارتفــاع  بــا 

از  اســتفاده  بــه  نســبت  ســینوس  پیونــد  درمــان 

دارد. ارجحیــت  کوتــاه  ایمپلنت هــای 

 Extra-Short ایمپلنت هــای  از  اســتفاده  زمــان  در 

توزیــع  تــا  شــوند  اســپلینت  بایــد  ایمپلنت هــا 

نیروهــای اکلوزالــی بــر روی آن هــا بهتــر انجام شــود 

در  اســترس  تجمــع  کاهــش  باعــث  همچنیــن  و 

محــل اتصــال ایمپلنــت و اباتمنــت شــود و بالطبــع 

ثبــات ایمپلنت هــا در دراز مــدت حفــظ شــود.

4
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  Osseodensification

امــروزه یکــی از تکنیک هــای پرطرفــدار، اســتفاده از دریل هــای مخصــوص دنســا (Densah Burs) بــرای 

انجــام اسیودنسیفیکیشــن اســتخوان اســت. در ایــن سیســتم دریل هــا برخــالف دریل هــای اســتاندارد 

بــه جــای برداشــت اســتخوان ســبب جــا بــه جــا شــدن آن می شــوند.از ایــن تکنیــک در ریــج اســپلیتینگ

(Ridge splitting)  و کرســتال ســینوس لیفــت (Crestal Sinus Lifts) اســتفاده می شــود؛ کــه در هــر دو 

ــا  ــا دریل ه ــرد. دنس ــی می گی ــم تهاجم ــی ک ــداق جراح ــاران ،مص ــرای بیم ــر ب ــای کمت ــطه تروم ــه واس ــورد ب م

قابلیــت اســپلیتینگ اســتخوان را در ریچ هایــی بــا مورفولــوژی مثلثــی و نســبت اســتخوان ترابکــوالر بــه 

کورتیــکال بیــش از یــک را دارا هســتند و ایــن سیســتم می توانــد بــا بهــره وری از خاصیــت هایپرپالســتیک 

و بــه واســطه ایجــاد پدیــدهSpring -Back   عــالوه بــر Expansion اســتخوان ســبب بهبــود ثبــات اولیــه 

ــرای انجــام  ــر ایــن دریل هــا کاربــرد کــم تهاجمــی آن هــا ب (Primary Stability)  ایمپلنــت نیــز بشــود. عــالوه ب

باالبــردن کــف ســینوس ماگزیــال(Sinus Lift)   و کــف حفــره بینــی(Nasal Floor Elevation)  در زمــان انجــام 

جراحــی ایمپلنــت اســت.

نجــا کــه در روش هــای کالســیک از چکــش بــرای ضربــه زدن بــر اســتئوتوم ها و شکســتن اســتخوان کــف   از آ

  (Positional Vertigo)ســینوس و بــاال بــردن آن اســتفاده می شــد؛ در بعضــی مــوارد موجــب بــروز ســرگیجه

بــرای بیمــاران می شــد کــه در ایــن تکنیــک ایــن مشــکالت مرتفــع شــده اســت. 

 3 میــزان  بــه  تکنیــک  ایــن  بــا  ســینوس   پیونــد  نواحــی  در  عمــودی   بازســازی  ،میــزان  مطالعــات  در 

ســینوس غشــای  شــدن  پــاره  میــزان  کــه  نمانــد  ناگفتــه  البتــه  اســت،  شــده  گــزارش  میلیمتــر   12 تــا 

(Schneiderian Membrane) در این تکنیک بین 8 تا 12 درصد در مطالعات مختلف گزارش شده است.

ایــن روش بــه لحــاظ تکنیــکال بســیار ســاده ولــی در عیــن حــال بــی انــدازه حســاس اســت. ازینــرو شــرط  

10

11
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ــس  ــن ح ــت؛ وهمچنی ــینوس لیف ــای س ــام جراحی ه ــاال در انج ــه ب ــتن تجرب ــک داش ــن تکنی ــت در ای موفقی

المســه(Tactile Sense)  بــاال اســت.
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ــت  یمپلن ا ــا  ب ــک  ف کل  ی  ز ــا زس با ر  د ــی  جم کم تها ه  ــدگا ی د
(Full Mouth Rehabilitation By Implants)

ــخت  ــرم و س ــت ن ــه باف ــی ک  در بیماران
ً
ــا ــت، مخصوص ــر ایمپلن ــی ب ــت متک ــای ثاب ــا پروتزه ــک ب ــازی کل ف بازس

به شــدت تخریب شــده دارنــد، چالــش برانگیــز اســت.

 درمــان ایــن بیمــاران نیازمنــد پیونــد لثــه و اســتخوان جهــت دســتیابی بــه موفقیــت اســت. که البتــه الزم 
ً
معمــوال

بــه ذکــر اســت کــه گاهــی اوقــات نتایــج پیونــد اســتخوان غیرقابــل پیش بینــی بــوده و مســتلزم زمــان انتظــار 

ــم  ــود بتوانی ــب میش ــه موج ــی ک ــرح درمان های ــات و ط ــب امکان ــت.  بدین ترتی ــدد اس ــای متع ــاد و جراحی ه زی

جایگــذاری ایمپلنــت و پروتــز  را بــا حداقــل میــزان ترومــا، و همچنیــن حداقــل میــزان  پیونــد اســتخوان، کاهــش  

مــدت زمــان انتظــار بــه جهــت برگردانــدن فانکشــن بیمــار باشــد، مصــداق درمان هــای کم تهاجمــی اســت.

بــا پیشــرفت تکنولــوژی و بــروز راهنماهــای جراحــی در ســال های اخیــر، درمان هــای تحــت راهنمــا )گایــد( بــه 

  (Accuracy)عرصــه دندانپزشــکی ایمپلنــت وارد شــدند. از مزایــای جراحــی تحــت گایــد می توانــد به دقــت

بــاال درقراردهــی ســه بعــدی(3D)  ایمپلنــت نــام بــرد کــه خــود ســبب کاهــش مشــکالت در مرحلــه قراردهــی 
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پروتــز )روکــش ایمپلنــت( می شــود. همچنیــن درمــواردی 

کــه محدودیت هــای اناتومیــک در فــک پاییــن و فــک بــاال 

وجــود دارد اســتفاده از جراحی هــای تحــت گایــد می تواند 

بــا تشــخیص دقیق این نواحــی و پیدا کــردن راهکارهایی 

بــرای رفــع ایــن موانــع در مرحلــه طراحــی(Planing)  از بــروز 

مشــکالت بعــد از جراحــی پیشــگیری کنــد. در مــواردی 

جهــت بازســازی کل دهــان و پیشــگیری  از پیوندهــای 

زاویــه دار ایمپلنت هــای  از  می تــوان  اســتخوان  وســیع 

زایگوماتیــک  ایمپلنت هــای  یــا    (Tilted Implant)

گایدهــا  از  اســتفاده  مــوارد  ایــن  در  و  کــرد.  اســتفاده 

ســه بعدی  دقیــق  ارزیابــی  به دلیــل  می توانــد 

راســتای  در  شــایانی  کمــک  نرم افــزار  تحــت 

انجام این جراحی های حساس داشته باشد.

ایمپلنت هــای  تیلتــت حــدود 94 درصــد و در  ایمپلنت هــای  از  میــزان رضایتمنــدی بیمــاران، در اســتفاده 

زایگوماتیــک 83 درصــد گــزارش شــده اســت.

دندانپزشــکی دیجیتــال همانطــور کــه در کیــس می بینیــد عــالوه بــر درمان هــای ایمپلنــت، در مــوارد دیگــری 

چــون )درمان هــای پیچیــده( کــه ترکیبــی از درمان هــای ایمپلنــت و زیبایــی هســتند نیــز کاربــرد دارد.

12
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ــر درمان هــای ونیــر ســرامیکی، نیــاز بــه جایگزینــی  در مــواردی کــه ناحیــه زیبایــی (Esthetic Zone) عــالوه ب

دنــدان بــا ایمپلنــت هــم دارد بــه نــکات کلینیکــی ماننــد تقــارن لثه هــا،  عمــق و موقعیــت دقیــق ایمپلنــت 

ــد  ــه بای ــتند ک ــواردی هس ــه م ــت از جمل ــراف ایمپلن ــرم اط ــت ن ــب باف ــت مناس ــا، هدای ــی درمان ه ــی زمان توال

دقــت ویــژه ای بــه آن داشــت، چراکــه ایــن عوامــل بــا اســتفاده از راهنماهــای جراحــی، چــه در مرحلــه جراحــی 

 (Preparation) افزایــش طــول تــاج، قراردهــی ایمپلنــت و همچنیــن تــراش بــرای آماده ســازی دندان هــا

می تواننــد درمان هــای کم تهاجمــی را رقــم بزنــد. 

(Flapped Vs Flapless) لــس فلــپ  بــل  مقا ر  د فلــپ  ی  ن هــا رما د
ــد  ــراح بای ــه ج ــود را دارد ک ــص خ ــی مخت ــا ومعایب ــرش(Flapless)  مزای ــدون ب ــه روش ب ــت ب ــی ایمپلن قرارده

 
ً
ــوال ــی معم ــاه جراح ــان کوت ــه و زم ــرش و بخی ــود ب ــل نب ــه دلی ــن روش ب ــه در ای ــد. از آن جاک ــا آگاه باش از آن ه

بیمــار در ســریع ترین زمــان ممکــن بــه زندگــی روزمــره و  رعایــت بهداشــت  دهانــی نرمــال برمی گــردد، ایجــاد 

راحتــی وحــس مثبــت نســبت بــه جراحــی در بیمــار شــکل می گیــرد. البتــه بایــد بدانیــم کــه بــه دلیــل نداشــتن 

دیــد کافــی نســبت بــه لندمارک هــای اناتومیــک و همچنیــن احتمــال افزایــش دمــای اســتخوان بــه واســطه 

شستشــوی ناکافــی، موجــب بــروز مشــکالتی خواهــد شــد؛ همچنیــن بــه دلیــل دیــد کــم نســبت بــه ناحیــه 

احتمــال شکســت زاویــه و عمــق نادرســت ایمپلنــت را هــم از جملــه معایــب دیگــر آن می تــوان نــام بــرد.

در مقــاالت متعــددی نشــان داده شــده اســت کــه تکنیــک فلپ لــس درمــواردی ســبب حفــظ پاپیــالی لثــه ای 

کاهــش درد بعــد از جراحــی و کاهــش عمــق پاکــت اطــراف ایمپلنــت نســبت بــه روش فلــپ برتــری دارد و در 

میــزان عــرض لثــه کراتینیــزه و تحلیــل اســتخوان کرســتال اطــراف ایمپلنــت نتایــج مشــابهی گزارش شــده اســت.

البتــه بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه تفــاوت در میــزان درد بعــد از جراحــی، فقــط در روز اول بعــد از جراحــی اســت 

ــتفاده  ــت اس ــی ایمپلن ــواردی از جراح ــک در م ــن تکنی ــدارد. ای ــود ن ــروه وج ــن دو گ ــی بی ــوم تفاوت و در روز س

می شــود کــه ریــج بی دندانــی از نظــر بافــت ســخت )عــرض و طــول اســتخوان( و بافــت نــرم )عــرض و ضخامــت 

لــی داشــته باشــند کــه  بتوانیــم موفقیــت مشــابهی نســبت بــه ســایر روش هــا  لثــه کراتینیــزه( شــرایط ایده آ

داشــته باشــیم.

14
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(Magnification)ــی ی بزرگنما ــت  تح ــت  یمپلن ا ی  ــا ن ه رما د

امــروزه بــا پیشــرفت میکروســکوپ ها و لوپ هــا انجــام درمان هــای ایمپلنــت و اطــراف ایمپلنــت شــکل 

تــازه ای بــه خــود گرفتــه اســت. بزرگنمایــی(Magnification)  یکــی از ارکان اصلــی ســه گانه میکروســرجری  

اســت.  (MicrosurgicalTriad)

ایــن ابزارهــا در تمــام مراحــل ایمپلنــت از جملــه قراردهــی ایمپلنــت، مرحلــه انــکاوری و  درمان هــای پــری 

ایمپلنتایتیــس کاربــرد دارد و همچنیــن در درمان هــای ســینوس لیفــت و  درمان هــای موکوجینجیــوال 

اطــراف ایمپلنــت می توانــد افزایــش دقــت و کیفیــت درمــان را بــه همــراه داشــته باشــند.

 از مزایــای دیگــر ایــن ابزارهــا ارگونومی مناســب بــرای جــراح اســت کــه می توانــد باعــث افزایــش طــول عمــر کاری 

دندان پزشــک شــود.

ــاال و  ــارت ب ــد، مه ــدان دی ــق می ــش عم ــدود، کاه ــد مح ــه دی ــه  ناحی ــوان ب ــا می ت ــن ابزاره ــب ای ــه معای از جمل

ــکوپ ها در  ــتفاده از میکروس ــای اس ــرد. مزای ــاره ک ــژه  آن اش ــترمنت های وی ــا و اینس ــاالی ابزاره ــای ب هزینه ه

 پذیرفتــه شــده اســت و  در  کنــار آن بــرای کلینیســین  و  بیمــار مقبولیــت پیــدا 
ً
درمان هــای پریوپالســتیک کامــال

کــرده اســت و ســبب شــده کــه در آینــده نزدیــک در  دنیــای دندانپزشــکی بــه اســتاندارد درمانــی تبدیل شــوند.

15
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خر آ ــخن  س
در تکنیک هــای جراحــی کم تهاجمــی، کلینیســین ها در تــالش بــرای به کارگیــری تکنیک هــای مختلفــی 

هســتند کــه میــزان ترومــا و درد و مشــکالت (Complication) کمتــری بــرای بیمــاران بــه همــراه داشــته باشــد. 

ــاب  ــی (Evidence Based) انتخ ــواهد علم ــر ش ــی ب ــار و مبتن ــت بیم ــا محوری ــت ب ــای ایمپلن ــروزه درمان ه ام

می شــوند بــه ایــن منظــور کــه باالتریــن موفقیــت و حداقــل ترومــا را بــرای بیمــاران بــه همــراه داشــته باشــد. 

در شــماره های بعــدی در مــورد ســرفصل ها مطــرح شــده اســت بــه تفصیــل صحبــت خواهیــم کــرد

References

 1. Renouard F, Nisand D. Impact of implants length and diameter on survival rates. Clin oral

 implants res 2006;17(suppl 2):35-51

 2. Li T, Le JT, Hays RD, Cui QN, Eydelman M, Spaeth G, Tarver ME, Singh K. Patient-reported

outcomes measures and patient preferences for minimally invasive glaucoma surgical devic-

es. Eye (Lond). 2020 Jan;34(1):205-210. doi: 10.1038/s41433-019-0676-8. Epub 2019 Nov 26

3. Schiegnitz E, Al-Nawas B. Narrow-diameter implants: A systematic review and meta-analy-

sis. Clin Oral Implants Res. 2018 Oct;29 Suppl 16:21-40. doi: 10.1111/clr.13272

 4. 17. Himmlová L, Dostálová T, Kácovský A, Konvicková S (2004)Influence of implant length

and diameter on stress distribution: a

finite element analysis. J Prosthet Dent 91(1):20–25

5. Anitua E, Tapia R, Luzuriaga F, Orive G. Influence of implant length, diameter, and geom-

 etry on stress distribution: a finite element analysis. Int J Periodontics Restorative Dent. 2010

Feb;30(1):89-95

6.  Rameh S, Menhall A, Younes R. Key factors influencing short implant success. Oral Max-

illofac Surg. 2020 Sep;24(3):263-275. doi: 10.1007/s10006-020-00841-y. Epub 2020 Apr 23

7. Torres-Alemany A, Fernández-Estevan L, Agustín-Panadero R, Montiel-Company JM, La-

 baig-Rueda C, Mañes-Ferrer JF. Clinical Behavior of Short Dental Implants: Systematic Review

and Meta-Analysis. J Clin Med. 2020 Oct 12;9(10):3271. doi: 10.3390/jcm9103271

 8. Yu X, Xu R, Zhang Z, Yang Y, Deng F. A meta-analysis indicating extra-short implants

 (≤ 6 mm) as an alternative to longer implants (≥ 8 mm) with bone augmentation. Sci Rep.

 2021 Apr 14;11(1):8152. doi: 10.1038/s41598-021-87507-1. Erratum in: Sci Rep. 2021 Sep

15;11(1):18730

9. Stacchi C, Spinato S, Lombardi T, Bernardello F, Bertoldi C, Zaffe D, Nevins M. minimally in-

 vasive management of implant-suppored rehabilitation in the posterior maxilla, part ll. Surgical

techniques and decision tree. Int J periodontics restorative dent. 2020

 10. Huwais S, Meyer EG. A Novel Osseous Densification Approach in Implant Osteotomy



88

D
ig

it
a

l 
D

e
n

t
is

t
r

y

Preparation to Increase Biomechanical Primary Stability, Bone Mineral Density, and Bone-

to-Implant Contact. Int J Oral Maxillofac Implants. 2017 Jan/Feb;32(1):27-36. doi: 10.11607/

jomi.4817. Epub 2016 Oct 14.

 11. Huwais S, Mazor Z, Ioannou AL, Gluckman H, Neiva R. A Multicenter Retrospective

 Clinical Study with Up-to-5-Year Follow-up Utilizing a Method that Enhances Bone Density

 and Allows for Transcrestal Sinus Augmentation Through Compaction Grafting. Int J Oral

Maxillofac Implants. 2018 Nov/Dec;33(6):1305-1311. doi: 10.11607/jomi.6770.

 12. Bencharit S, Schardt-Sacco D, Border MB, Barbaro CP. Full mouth rehabilitation with

 implant-supported prostheses for severe periodontitis: a case report. Open Dent J. 2010

Aug 13;4:165-71. doi: 10.2174/1874210601004010165

 13.  Mehta SP, Sutariya PV, Pathan MR, Upadhyay HH, Patel SR, Kantharia NDG. Clinical

 success between tilted and axial implants in edentulous maxilla: A systematic review and

meta-analysis. J Indian Prosthodont Soc. 2021 Jul-Sep;21(3):217-228. doi: 10.4103/jips.

jips_79_21.

 14. Chen P, Nikoyan L. Guided Implant Surgery: A Technique Whose Time Has Come.

 Dent Clin North Am. 2021 Jan;65(1):67-80. doi: 10.1016/j.cden.2020.09.005. Epub 2020

Nov 2. PMID: 33213716

 14. Gao X, Qin S, Cai H, Wan Q. Comparison of general and aesthetic effects between

flapless and flap techniques in dental implantation: a meta-analysis of randomized con-

trolled trials. Int J Implant Dent. 2021 Oct 1;7(1):100. doi: 10.1186/s40729-021-00380-5

14. dr.j.angelin diona. EFFICACY OF FLAPLESS DENTAL

 IMPLANTS a systematic review. European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN

2515-8260 Volume 07, Issue 03, 2020 -

 15. Wang F, Huang W, Zhang Z, Wang H, Monje A, Wu Y. Minimally invasive flapless vs.

 flapped approach for single implant placement: a 2-year randomized controlled clinical

 trial. Clin Oral Implants Res. 2017 Jun;28(6):757-764. doi: 10.1111/clr.12875. Epub 2016

    May 19.

16. Mingdeng R, Yanhong H, Haibin L, Gelin X, Shaobing L, Yuan S, Pei C, Pan J, Xuey-

 ang Z. [Application of periodontal microsurgery in the augmentation of attached gingiva

 around an implant]. Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2018 Feb 1;36(1):71-75. Chinese. doi:

10.7518/hxkq.2018.01.014

 17. Yadav VS, Salaria SK, Bhatia A, Yadav R. Periodontal microsurgery: Reaching new

heights of precision. J Indian Soc Periodontol. 2018 Jan-Feb;22(1):5-11. doi: 10.4103/jisp.

jisp_364_17


