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 ٥٤٩ فريح العنزي. د.إعداد أ

  سهيل  محمد مهلهل الياسين ثـــــاسم الباح
تقييم إكلينيكي وإشعاعي وهيـستولوجي للغـروس        ثــــعنوان البح

مـع  ) المقلوظـة النـوع   (السنية المتدامجة عظمياً    
  "وبدون استخدام مادة الهيدروكسيل أباتيت

  اإلسكندرية ةـــــــجامع
  األسنان ةــــــــكلي
  جراحة الفم م ــــــــقس

  )١٩٩٠(دكتوراه  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

تقييم أحد أنواع الغروس السنية المتدامجة عظمياً المقلوظة النوع مع          
وبدون استخدام مادة الهيدروكسيل أباتيتي كمادة مبطنة مع مالحظة تأثيرهـا           

  .على األنسجة المحيطة
  منهج الدراسة

لينيكية وإشعاعية باإلضافة إلى التجارب الحيوانية      تم عمل دراسة إك   
على الكالب للتعـرف علـى رد فعـل األنـسجة للغـروس المـستخدمة               

  .هستوباثولوجياً
تم اختيار ثالثين مريضاً بفراغ خلفي حر وفراغ طويل محوط بالفك           

تم تثبيت الغروس المناسبة في عظام الفـك حـسب الطريقـة           . السفلي أيضا 
 وقدرها ثالثة شهور تـم      ل وبعد انتهاء فترة اإلندما    . العظمي المتبعة للتدامج 
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وضع الجزء العلوي للغروس وتم تصنيع كباري البورسلين مـع اسـتخدام            
  .الغروس واألسنان الطبيعية عند نهايات الفراغ كدعامات للكباري

  استنتاجات الدراسة 
  :من نتائج هذا البحث يمكن استخالص التالي 

لغروس السنية يمكن الحصول عليـه بواسـطة        التدامج العظمي مع ا    .١
 باستخدام مثاقيب بطيئة الدوران ذات تبريد داخلي مع   غرسها جراحياً 

  . بدون تحميل لفترة ال تقل عن ثالثة شهورلمادسماح لها باإلنلا
استخدام مادة الهيدروكسيل أباتيت كمادة مبطنة في مكان الغرس نتج           .٢

  .ظام الفك السفليعتها إتصال قوي مباشر بين الغروس وع
استخدام مادة الهيدروكسيل أباتيت كحبيبات صغيرة في تبطين مكان          .٣

الغروس السنية قد يؤدي إلى  مـضاعفات فـي المنطقـة المغـذاة              
  .بالعصب السني السفلي

  . تدريجياً بمرور الوقتجالنسيج العظمي المحيط بالغروس ينض .٤
تبـارات  ن أفضل الطرق للحكم على حالة الغروس السنية هـو اخ          إ .٥

  .التحرك والفحص اإلشعاعي
التوقعات المستقبلية للغروس السنية المتدامجة عظميا تبدو ممتازة إذا          .٦

اخذ في االعتبار كمية التآكل العظمي الحافي القليل وإعـادة تـشكل            
  .العظام حول الغروس السنية وذلك بالفحص اإلشعاعي المتابع

الفك في حالة استخدام    مع أن النتائج تشير إلى أن اإلندمال في عظام           .٧
 يبقـى   .الهيروكسيل أباتيت كمادة مبطنة أفضل من عدم اسـتخدامه        

هناك تساؤل حول كيفية إلتصاق حبيبات الهيدروكسيل أباتيت بأسطح         
 .الغروس


