Original Article
Journal of
Isfahan Dental School
10.18502/ijds.v17i2.6883
2021; 17(2): 191-197

Evaluation of Dimensional Changes of Graft Material in Sinuses
Reinforced by Lateral Window Lift Sinus
Yadollah Soleimani Shayesteh1
Mehrdad Panjnoosh2
Ahmadreza Shamshiri3
Amin Khalilnejad4
Mojtaba Bayani5
Mohammad Mehdi Panjalizadeh6

1. Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Oral and maxillofacial Radiology, School of Dentistry,
Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3. Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Tehran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran.
4. Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Shahid Sadoughi
University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
5. Dentist, Aarak, Iran.
6. Corresponding Author: Post Graduated Student, Department of Endodontics, School of
Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
Email: dentarticles@gmail.com

Abstract
Introduction:

Maxillary sinus augmentation and placement of dental implants is a well-established
technique for functional and esthetic rehabilitation of partially or completely
edentulous patients with severe maxillary atrophy. This study aimed to investigate
dimensional changes of xenogarfts + allografts used for maxillary sinus augmentation
in three directions and aspects of height, length and thickness by six months after sinus
augmentation.

Materials

A total of 12 patients who underwent maxillary sinus augmentation by the approach
of lateral window open sinus lift in Tehran university of medical sciences, and by
application of xenografts + allografts were radiologically followed up and sequences
of CBCT (Cone beam computed tomography) images taken immediately after graft
placement and six months later. Data analyzed with Paired T-test in the 0.05 level of
significance.

& Methods:

Results: The calculated mean resorption in aspects of height, length and thickness of grafted
materials after six months was 2.99, 2, 37 and 1, 72 mm. with SD of 2.64-1.41 and 1.95
Conclusion: In compared results of our study and other similar articles, it considered that
directional changes of xenografts + allografts by six months after graft placement is
mild to moderate, but it provides a reasonable density of new bone formation before
implant placement.
Key words: Maxillary sinus, Sinus floor Augmentation, Alveolar bone grafting.
Received: 12.01.2021

Revised: 17.04.2021

Accepted: 18.05.2021

How to cite: Soleimani Shayesteh Y, Panjnoosh M, Shamshiri A, Khalilnejad A, Bayani M, Panjalizadeh MM. Evaluation of Dimensional
Changes of Graft Material in Sinuses Reinforced by Lateral Window Lift Sinus. J Isfahan Dent Sch 2021; 17(2): 191-197.

191

1400  تابستان،2  شماره،17  دوره،مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

مقاله اصیل پژوهشی
مجله دانشکده
دندانپزشکی اصفهان

10.18502/ijds.v17i2.6883

 191 :)2(17 :1400تا 197

بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوسهای تقویت شده به روش سینوس لیفت پنجرهی جانبی
یداله سلیمانی

شایسته1

مهرداد پنج
احمدرضا
امین

شمشیری3

خلیلنژاد4

مجتبی
محمد مهدی

نوش2

بیانی5

 .1استاد ،گروه پریودنتیکس ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار ،گروه رادیولوژی دهان ،فک و صورت ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .4استادیار ،گروه پریودنتیکس ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران.
 .5دندانپزشک ،اراک ،ایران.
 .6نویسنده مسؤول :دستیار تخصصی ،گروه اندودنتیکس ،دانشکدهی دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
Email: dentarticles@gmail.com
کرمان ،کرمان ،ایران.

پنجعلیزاده6

چکیده
مقدمه :یکی از درمانهای کارآمد و تضمین شدهی مورد استفاده برای بیماران بیدندانی که دچار آتروفی شدید ریج
بیدندان هستند ،استفاده از روش باال بردن سینوس و کاشت ایمپلنت دندانی میباشد .این مطالعه ،بررسی تغییرات
ابعاد مادهی پیوند استخوانی به کار رفته برای تقویت سینوس ماگزیالری در بیماران کاندید کاشت ایمپلنت در
قوس خلفی خارجی فک باال ،در بازهی زمانی پس از عمل جراحی کاشت پیوند و  6ماه پس از آن را هدف قرار داد.
مواد و روشها :در این مطالعهی توصیفی -تحلیلی ،تعداد  12بیمار بیدندان به روش  Lateral window open sinus liftو
با استفاده از مواد پیوند استخوانی آلوگرافت  +زنوگرافت مورد پیوند استخوانی قرار گرفتند .تصویربرداری CBCT
( )Cone beam computed tomographyاز ناحیهی پیوند ،پس از عمل جراحی و  6ماه پس از آن ،برای
بررسی تغییرات ابعاد مادهی پیوندی انجام گرفت .دادههای آماری توسط آزمون  Paired t-testآنالیز و سطح
معنیداری کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
يافتهها :میانگین کاهش ابعاد مادهی پیوند استخوانی آلوگرافت  +زنوگرافت پس از گذشت  6ماه از پیوند ،در راستای
ارتفاع ،طول و ضخامت به ترتیب  2/37 ،2/99و  1/72میلیمتر برآورد شد (.)p value > 0/002
نتیجهگیری :با مقایسهی نتایج به دست آمده در این مطالعه با تحقیقات و مقاالت مشابه ،میتوان چنین ادعا کرد که تغییرات
مادهی پیوند استخوانی آلوگرافت  +زنوگرافت 6 ،ماه پس از پیوند هم از نظر ابعاد و هم از نظر از دسترفتگی
حجم در طیف متوسط تا قابل قبول قرار میگیرد و میزان استخوان مطلوب برای کاشت ایمپلنت را فراهم میآورد.
کلید واژهها :سینوس ماگزیال ،آگمنتیشن کف سینوس ،پیوند استخوان آلوئول.
تاریخ ارسال1399/10/23 :
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بررسی تغییرات ابعادی مواد پیوندی در سینوسهای تقویت شده

مقدمه

چرا که از دست رفتن ارتفاع و عرض استخوان میتواند در

امروزه درمانهای ایمپلنت ،در بازسازی دندانهای از دست

درازمدت ،بر میزان موفقیت ایمپلنتهای دندانی اثر مخرب

رفته ،اهمیت ویژهای دارد ( .)1باال بردن کف سینوس به عنوان

داشته باشد ( .)7به طور کلی ،تغییر تراکم بعد از دست رفتن

یک روش مرسوم جهت بهبود میزان استخوان موجود برای

دندان در خلف ماگزیال ،بیشترین و در قدام مندیبل ،کمترین

دریافت درمان ایمپلنت ،مورد قبول واقع شده است (.)2

است ( .)8ناحیهی خلفی ماگزیال ،سریعتر از هر ناحیهی

استفاده از مواد پیوندی اتوژن به عنوان استاندارد طالیی برای

دیگری تحلیل میرود و بیشترین ناحیهای است که تحت

پیوند استخوانی کف سینوس ماگزیال ،برگزیده شده است.

درمان آگمنتیشن استخوان قرار میگیرد ( .)9لذا به منظور

خصوصیات سطحی و بافت ایمپلنت ،احتماالً از نظر کیفی،

درمان ایمپلنت استخوان بازسازی شده در تعیین موقعیت و سایز

در شکلگیری استخوان اطراف ایمپلنت مؤثر است .شواهد

ایمپلنت کارگزاری شده ،نقش اساسی را بازی خواهد کرد .لذا

بالینی و بافتشناختی امروزه نشان دادند که ایمپلنتهای با

بررسی میزان استخوان بازسازی شده به منظور حصول یک

سطح برجسته و زبر ،نتایج بهتری را از لحاظ تعامل محیط بین

نتیجهی ایدهآل در درازمدت ضروری به نظر میرسد.

ایمپلنت و استخوان نسبت به ایمپلنتهای با سطح صاف نشان

بعد از دست دادن دندان ،مورفولوژی استخوان دچار تغییر

میدهند ( .)3فرایند پیوند استخوان و باال آوردن کف سینوس

میشود ( .)10گزارشات قبلی نشان دادهاند که کاهش حجم

ماگزیال و کاشت و جایگذاری ایمپلنت در قوس ماگزیالی

استخوان پیوند شده ،میتواند منجر به افزایش از دست رفتن

خلفی ،میتواند به صورت همزمان (یک مرحلهای) و یا با

ایمپلنت در جراحی های یک مرحله ای شود و یا موقعیت

تأخیر (دو مرحلهای) انجام شود .مهمترین عامل تعیینکننده

ایمپلنت را در جراحی های دو مرحله ای تحت تأثیر قرار

در این راستا ،ارتفاع استخوان کرستال باقیمانده در ریج

دهد (.)11

خلفی استخوان ماگزیال میباشد (.)4

مطالعات قبلی ،تغییرات ابعادی استخوان بعد از دست

مطالعات و بررسیهای متعدد در این زمینه بر این عقیده

رفتن دندانها و ارتباط با سینوس ماگزیال را بررسی کردهاند

هستند که ارتفاع استخوان کرستال باقیمانده کمتر از 5

که بر پایهی رادیوگرافی پانورامیک بوده است .رادیوگرافی

میلیمتر ،دارای عدم کفایت الزم برای حمایت از ایمپلنتهای

پانورامیک ،تنها اجازهی بررسی مطالعه در  2بعد را به ما

کاشته شده در مجاورت پیوند استخوانی اعمال شده میباشد

میدهد و فاصلهها ممکن است تحت تأثیر بزرگنمایی قرار

و پس از باال آوردن سینوس و اندودن کف آن با مواد پیوندی

گیرد .با معرفی  ،CBCTامکان اندازهگیری دقیق میزان

استخوانی به چندین ماه زمان برای بلوغ و ثبات استخوان ایجاد

استخوان پیوند زده شده و نیز تغییرات ابعادی آلوئول فراهم

شده تا جایگذاری ایمپلنت در آن محیط نیاز است ( .)5شایع

شده است (.)12

ترین روش استفاده از مواد پیوندی استخوانی در کف سینوس

هدف این مطالعه ،بررسی تغییرات ابعاد مادهی پیوند

ماگزیال ،روش  Lateral window open sinus liftمیباشد

استخوانی (آلوگرافت+زنوگرافت) به کار رفته برای تقویت

که در آن از دیوارهی خارجی ماگزیال و ایجاد شکاف در آن

سینوس ماگزیالری در بیماران کاندید کاشت ایمپلنت در

و رسیدن به کف سینوس استفاده میشود (.)6

قوس خلفی خارجی فک باال ،در بازهی زمانی پس از عمل

با توجه به ریمادلینگ استخوان ایجاد شده و تغییرات

جراحی کاشت پیوند و  6ماه پس از آن بود .فرضیهی صفر

تطابقی آن به دلیل پنومونیزاسیون مجدد سینوس و تعیین دقیق

مطالعه آن بود که تغییرات مادهی پیوند استخوانی آلوگرافت

رفتار استخوان آگمنته شده ،یکی از فاکتورهای مهم در

 +زنوگرافت 6 ،ماه پس از پیوند هم از نظر ابعاد و هم از نظر

ارزیابی موفقیت طوالنیمدت ،درمانهای ایمپلنت میباشد.

از دسترفتگی حجم در طیف متوسط تا قابل قبول قرار
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میگیرد و میزان استخوان مطلوب برای کاشت ایمپلنت را

مزیودیستالی ،ارتفاع در راستای اکلوزوجینجیوال و همچنین

فراهم میآورد.

ضخامت پیوند در راستای باکولینگوالی میباشد که بر اساس
تصویربرداری  CBCTاز کف سینوس ماگزیالری و قوس

مواد و روشها

خلفی خارجی فک باال ثبت میشوند.

در این مطالعهی توصیفی -تحلیلی در تمام نواحی پیوندی از

پس از حصول دادههای خام و اولیه در مورد ابعاد مواد

دو مادهی ( Allograft )Cenoboneو

پیوند استخوانی در سه راستای طول ،ضخامت و ارتفاع در

( Bio-OSS )Xenograftو برای پیوند از روش جراحی

زمانهای بعد از عمل و  6ماه پس از آن ،با توجه به اینکه

 Open sinus lift and lateral windowاستفاده شد .روش

ارزیابی میزان اختالف ابعاد در دو زمان مختلف در این مطالعه

جراحی به این صورت بود که بعد از نمایان کردن دیوارهی

مدنظر است ،روش بیان نتایج کار به صورت توصیفی خواهد

لترالی ماگزیال ،پنجرهای به ابعاد  10در  15میلیمتر تهیه و

بود و برای هر یک از ابعاد مورد مطالعه در زمان پیوند و  6ماه

سپس غشای اشنایدرین با دقت باال برده و مواد پیوندی را به

پس از آن و همچنین اختالف این دو از گزارش میانگین و

صورت الیهای جایگذاری شد به نحوی که الیهی داخلی

انحراف معیار استفاده میشود .از آزمون  Paired t-testدر

مادهی زنوگرافت و الیهی وسط آلوگرافت و الیهی خارجی

نرمافزار  SPSSنسخهی version 16, SPSS Inc., ( 16

زنوگرافت که ناحیهی کرونالی حفرهی سینوس را پر کند و

 )Chicago, ILاستفاده گردید و سطح معنیداری کمتر از

سپس یک غشای قابل جذب ( Collagen Membrane

 0/05در نظر گرفته شد.

مخلوط

® )Dentiumبه صورت دو الیه برای پوشش پنجرهی باز
شده و حفاظت از مواد پیوندی قرار داده شد .سپس ،فلپ

مالحظات اخالقی مطالعه

پریوستئال در جای اولیه خود قرار گرفته و بخیه زده شد .از

کسب رضایت از بیماران و اصل آگاهی بخشیدن از منظر

بیماران ،بالفاصله پس از جراحی سینوس لیفت و یکی بعد از

اخالق پزشکی در این مطالعه مطرح میباشد .به هنگام انجام

 6ماه پس از گذاشتن ایمپلنت  CBCTگرفته شد و با

جراحی پیوند استخوانی کف سینوس و تصویربرداری

نرمافزارهای  CBCT Romexis and NNTمیزان تغییر

 CBCTاز بیماران ،در مورد استفاده از تصاویر آنها جهت

حجم مواد پیوندی در نواحی پیوند محاسبه گردید .با استفاده

پردازش و اندازهگیری متغیرهای مورد مطالعه ،اطالع داده شد

از رفرنس محور مرکزی ایمپلنت در هر کدام از مقاطع

و وارد کردن تصاویر و اطالعات پاراکلینیکی بیماران در این

کرونال و ساژیتال ،میزان مواد پیوندی اطراف ایمپلنت با

تحقیق با کسب رضایت کامل از آنها صورت گرفت.

استفاده از گزینهی نقاط هم دانسیته نرمافزار اندازهگیری شد.
میزان فضای بین مواد پیوند از کل حجم ناحیه ،کسر و در

یافتهها

نهایت میزان تحلیل مواد پیوندی اطراف ایمپلنت به طور

در  12بیمار وارد شده در مطالعهی ما ،برای هر کدام از آنها

میانگین محاسبه شد .ابعاد مادهی پیوندی در این مطالعه در سه

سه بعد از مواد پیوند استخوانی به کار رفته در کف سینوس

بعد مورد ارزیابی قرار گرفت ،که بر مبنای لندمارکها و

ماگزیالری ،در بازهی زمانی بالفاصله پس از پیوند و  6ماه

نشانههای آناتومیک مثل ریشههای دندانهای بیمار ،کف

پس از آن توسط تصویربرداری  CBCTاندازهگیری شد.

بینی و ایمپلنتهای قرار داده شده در دهان بیمار ،پس از

اندازهی طول ،ارتفاع و ضخامت مواد پیوندی برای هر یک

جراحی پیوند و  6ماه پس از آن اندازه گرفته شد .سه بعد

از  12بیمار در جدول  1آورده شده است.

اندازهگیری شده شامل طول مادهی پیوندی در راستای
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 Occlugingivalدر زمان انجام پیوند 20/28 ،میلیمتر و 6

پس از پیوند 17/31 ،میلیمتر گزارش شد (انحراف معیار

ماه پس از آن 17/28 ،میلیمتر بود با انحراف معیار  3/02و

 .)4/26میانگین کاهش اندازهی مواد پیوندی در راستای

( 3/13به ترتیب) .میانگین ضخامت مواد پیوندی در  12بیمار

اکلوزوجینجیوالی پس از  6ماه از انجام پیوند در  12بیمار

مورد مطالعه بالفاصله پس از پیوند 11/99 ،میلیمتر به دست

مورد مطالعه 2/99 ،میلیمتر بود .میانگین تحلیل و

آمد .همچنین  6ماه پس از انجام پیوند ،میانگین ضخامت مواد

کوچکشدگی مواد پیوندی در راستای مزیودیستالی

پیوندی 10/28 ،میلیمتر با انحراف معیار  1/91و ( 1/44به

(کاهش طول) پس از  6ماه از عمل پیوند 2/37 ،میلیمتر بود.

ترتیب) بود .میانگین طول مواد پیوندی در راستای

میانگین از دست رفتگی مواد پیوندی در بعد با کولینگوالی

مزیودیستالی 19/68 ،میلیمتر در زمان پس از اجرای پیوند

(کاهش ضخامت) پس از  6ماه از پیوند 1/72 ،میلیمتر

بود (انحراف معیار  .)4/84میانگین طول مواد پیوندی  6ماه

به دست آمد.

جدول  :1توزیع اندازهی ابعاد در فواصل زمانی مختلف بعد از عمل

بالفاصله

 6ماه بعد

تفاوت

p value

Coefficient of
)variation (CV

اکلوزوجینجیوالی

3/02 20/28 ±

3/13 ± 17/28

2/65 ± 2/99

0/002

0/88

مزیودیستالی

4/84 ± 19/68

4/26 ± 17/31

1/95 ± 2/37

0/001

0/83

باکولینگوالی

1/91 ± 11/99

1/44 ± 10/28

1/42 ± 1/72

0/002

0/83

بحث

 Moyو همکاران ( )15در مطالعه ای ،میزان تشکیل

فرضیهی صفر مطالعه مبنی بر این که تغییرات مادهی پیوند

استخوان جدید در تقویت سینوس با استفاده از استخوان

استخوانی آلوگرافت  +زنوگرافت  6ماه پس از پیوند هم از

چانه را  60درصد همراه با تشکیل  45درصدی بافت پیوندی

نظر ابعاد و هم از نظر از دست رفتگی حجم در طیف متوسط

پس از گذشت  6ماه از التیام زخم گزارش کردند .کیفیت

تا قابل قبول قرار میگیرد و میزان استخوان مطلوب برای

استخوان تشکیل شده در مقایسه با استفاده از هیدروکسی

کاشت ایمپلنت را فراهم میآورد ،تأیید شد.

آپاتیت گاوی و بتاکلسیم تری فسفات باالتر بود .این در

امروزه مواد آلوژنیک یا آلوپالستیک در مراکز دندان
پزشکی بسیاری برای تقویت سینوس ماگزیالری پیش از

حالی است که آن نمونهها متشکل از  80درصد تیغههای بالغ
طبیعی بودند.

کاشت ایمپلنت ،به تنهایی یا همراه با نمونههای استخوانی

مطالعهی هیستومورفومتریک دیگری ،تشکیل 28

اتوژن به کار میروند ( .)13محققان بسیاری ثابت کردهاند که

درصدی استخوان و  44درصدی بافت پیوندی همراه با 28

مواد پیوند استخوانی با منشأ غیر از خود بیمار میتوانند به

درصد از پارتیکلهای استخوان گاوی پس از گذشت  6ماه

اندازهی پیوند از خود بیمار (نمونههای اتولوگ) مؤثر باشند.

از تقویت سینوس با استفاده از زنوگرافت  Bio-Ossدر 20

شواهد به دست آمده از مطالعهی بافتشناختی پیوندهای

سینوس از  15بیمار را گزارش کرده است (.)16

استخوانی بالغ و آمار ماندگاری و ثبات عملکردی مطلوب از

نمونههای زنوگرافت میتواند به تنهایی یا در ترکیب با

ایمپلنتهای دندانی جای گذاشته شده در این مواد پیوند

استخوان آلوژن استفاده شود .نشان داده شده است که مزیت

استخوانی نشان داد که استفاده از مواد پیوند استخوانی غیر

و نفعی در استفاده از نمونهی استخوانی اتوژن در مجاورت و

اتولوگ میتواند انتخاب کامل و بینقصی باشد (.)14

همراهی با نمونهی زنوگرافت دیده نمیشود .بنابراین ،به نظر
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میرسد استفاده از نمونههای پیوندی استخوان زنوگرافت به

آوردن کف سینوس ماگزیالری برای کاشت ایمپلنت

تنهایی ،انتخاب مناسبی برای تقویت کف سینوس ماگزیالری

دندانی ،طیف وسیعی اعم از نمونه های استخوانی اتوژن از

باشد (.)17

سایت های مختلف بدن (چانه ،شاخ مندیبل ،جمجه ،ستیغ

در این مطالعه همانطور که پیشتر اشاره رفت ،از ترکیب

ایلیاک و غیره) ،نمونه های آلوژن و زنوژن (با منشأ گاوی

دو نوع مادهی پیوند استخوانی (آلوگرافت+زنوگرافت) برای

با اسبی) معرفی شده اند و برای هر یک آمار متفاوتی از

تقویت کف سینوس ماگزیالری با هدف تشکیل استخوان

لحاظ ثبات و ماندگاری و کیفیت عملکرد گزارش شده

جدید و فراهم آمدن بستری مناسب برای جایگذاری ایمپلنت

است .این مواد پیوندی در کشور ما نیز کم و بیش مورد

در بیماران مورد مطالعه استفاده شد .حال جای این بحث باقی

استفاده قرار می گیرند اما باید دید که نتایج مطلوب کسب

است که چه ویژگیهای بافتشناختی و مکانیکی برای هر

شده برا ی موفقیت مواد پیوندی مطالعه شده در این تحقیق

کدام از دو نوع مادهی پیوندی استخوانی ذکر شده ،باعث

تا چه حد می تواند قابل تعمیم به توصیه برای سایر انواع

گزینش و گرایش به آنها شده است .با بررسی مقاالت و

مواد پیوندی باشد.

مطالعات انجام شده در این زمینه ،اوالً گزارش شده که

از جمله محدودیتهای مطالعهی حاضر ،شاید بتوان به

آلوگرافت نسبت به اتوگرافت ،تفاوتی از نظر تشکیل

کم بودن تعداد نمونهی مورد پژوهش اشاره کرد که باعث

استخوان جدید و تراکم و ثبات آن ندارد اما میتوان گفت،

کاهش دقت و اختصاصیت نتایج برآورد شده برای تعمیم در

استفاده از آلوگرافت به علت در پی داشتن شرایط کمتر

کل جامعه میباشد .از محدودیتهای مطالعه این بود که

تهاجمی ،در ارجحیت است.

مطالعات و تحقیقات مشابه انجام شده در ارتباط با تغییرات

ا ما مقایسه بین مواد پیوند استخوانی آلوگرافت و

حجم و ابعاد مواد پیوندی به کار رفته در تقویت و باال آوردن

زنوگرافت نشان داد که آلوگرافت که در مطالعهی ما با

سینوس ماگزیالری پیش از کاشت و جایگذاری ایمپلنت

بدنه ی ایمپلنت که پس از  6ماه از پیوند استخوان گذاشته

دندانی ،دارای نتایج و گزارشات متفاوت و ضد و نقیض

می شود در تماس است از لحاظ میزان استخوان جدید

میباشند و لیکن نظر و مرجع قاطع و مقبولی در این رابطه

تشکیل شده و تراکم آن برتر از زنوگرافت است ،در حالی

برای پیشبرد و مقایسهی این مطالعه ،موجود نمیباشد .پیشنهاد

که از لحاظ از دست رفتگی حجم و کوچکشدگی مواد

میشود مطالعه با مواد پیوندی جدید در ایران صورت بگیرد.

تقویت سینوس ( )Shrinkageزنوگرافت برتر بوده و از
دست رفتگی و انقباض کم تری را نسبت به آلوگرافت نشان

نتیجهگیری

میدهد (.)19 ،18

تحلیل و کوچک شدگی مواد پیوند استخوانی مورد بررسی

با مرور مطالعات و بررسی های انجام شده در زمینه ی
انواع مواد پیوند استخوانی مورد استفاده در تقویت و باال

در این مطال عه (آلوگرافت  +زنوگرافت) از این منظر در
جایگاه متوسط و قابل قبولی قرار می گیرد.
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