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فهرست

12 فصل 1 : کیفیت و کمیت بافت نرم اطراف ایمپلنت  
1. اهمیت بیولوژیک بافت نرم اطراف ایمپلنت چیست؟

2. بافت نرم اطراف ایمپلنت چگونه التیام می یابد؟
3. مشخصه های هیستولوژیک بافت نرم اطراف ایمپلنت چیست؟

4. تفاوت های اصلی بین یک دندان طبیعی و یک ایمپلنت در سطح سوپراکرستال در چیست؟
5. آیا عرض بیولوژیکی در اطراف ایمپلنت وجود دارد؟

6. پیامدهای کلینیکی شکل گیری عرض بیولوژیک اطراف ایمپلنت چیست؟
platform switching .7 به چه معنا است و عالمت بیولوژیک آن چیست؟

8. مکانیسم التیام بافت نرم اطراف ایمپلنت های فوری چیست؟
9. نقش بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت چیست؟

40 فصل 2 : ترمیم ساکت دندانی بعد از خارج کردن دندان و ریمادلینگ ریج آلوئوالر 
1. پروسه ترمیم ساکت به دنبال خارج کردن دندان چیست؟ 

2. چرا ریج آلوئول بعد از خارج کردن دندان، تحت ریمادلینگ اضافی قرار می گیرد؟ 
3. آیا ریمادلینگ آلوئوالر ریج بعد از خارج کردن دندان می تواند روی قرار گیری ایمپلنت تاثیر بگذارد؟ 

4. آیا تکنیک خارج کردن دندان می تواند روی ترمیم محل خارج کردن دندان تاثیرگذار باشد؟ 
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68 فصل 3: شاخصه های تصمیم گیری در مدیریت ساکت پس از کشیدن دندان 
1. نواحی کشیدن دندان چگونه طبقه بندی می شوند؟ 

2. گزینه های درمانی اصلی هنگام درمان یک ساکت پس از کشیدن دندان شامل چه مواردی هستند؟ 
3. موارد کاربرد، مزایا و محدودیت های جایگذاری ایمپلنت بالفاصله پس ز کشیدن دندان چیست؟

4. موارد کاربرد، مزایا و محدودیت های جایگذاری ایمپلنت به صورت تأخیری چیست؟ 
5. موارد کاربرد، مزایا و محدودیت های تکنیک های حفظ ریج )ridge preservation techniques( چیست؟ 

6. موارد کاربرد، مزایا و محدودیت های بازسازی ریج )ridge augmentation technique( چیست؟ 
7. توصیه های نهایی جهت درمان ساکت پس از کشیدن دندان چه مواردی هستند؟ 

94 فصل 4: جایگذاری فوری ایمپلنت بعد از خارج کردن دندان 
1. فاکتور های جراحی کلیدی در جایگذاری فوری ایمپلنت بعد از خارج کردن دندان چه هستند؟ 

2. چه زمانی بعد از جایگذاری فوری ایمپلنت، پروتز فوری توصیه می شود؟ 
3. چه زمانی آگمنتاسیون بافت نرم در محل کشیدن دندان در هنگام جایگذاری فوری ایمپلنت توصیه می شود؟ 

4. آیا جایگذاری فوری ایمپلنت در ناحیه مولر امکان پذیر است؟ 
5. مدت زمان مورد نیاز برای پروتز نهایی ایمپلنت بعد از جایگذاری فوری ایمپلنت چقدر است؟ 
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146 فصل 5 : بازسازی و پیشگیری از تحلیل ریج آلوئوالر 
1.  مالک انتخاب میان تکنیک  های حفاظت و بازسازی ریج چیست؟

2. فلسفه بیولوژیک برای حفاظت ریج چیست؟ 
3. فاکتور  های کلیدی جراحی در حفاظت ریج چه هستند؟ 

4. آیا حفاظت ریج می تواند در محل مولر فک باال استفاده شود؟ 
 5. آیا تکنیک  های حفاظت ریج توسط مقاالت علمی تایید شده اند؟ 

6. فاکتور  های کلیدی جراحی در بازسازی ریج، چیست؟ 
7. زمان التیام متعاقب جایگذاری ایمپلنت بعد از حفظ و بازسازی ریج چقدر است؟ 

204 فصل 6 : جراحی پالستیک پریودنتال جهت بهبود شرایط بافت نرم اطراف ایمپلنت 
1. تحلیل لثه به چه معناست؟ 

2. فاکتور های اتیولوژیک در تحلیل لثه چیست؟ 
3. چه فاکتور های مستعدکننده ای برای تحلیل لثه شناخته شده اند؟ 

4. انتخاب های درمانی برای درمان تحلیل لثه چیست؟ 
5. آیا پتانسیل پوشش ریشه هنگامی که ازروش جراحی پالستیک استفاده می شود قابل پیش بینی است؟ 

6.  مراحل اصلی جراحی  های پالستیک پریودنتال چیست؟ 
7. تکنیک  های برداشت بافت لثه حین جراحی پالستیک پریودنتال چیست؟ 

8. آیا بایومتریال  ها می توانند جایگزین پیوند بافت همبند شوند؟ 
9. با توجه به یافته  های علمی اخیر وروش  های بیان شده قبلی چه راهکار  های درمانی برای درمان انواع تحلیل لثه می توان 

پیشنهاد داد؟ 
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264 فصل 7 : بازسازی بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت   
1. نقش بافت کراتینیزه در اطراف ایمپلنت چیست؟ 

2. آیا می توان بافت کراتینیزه را حفظ کرد؟ 
3. تکنیک    های جراحی که برای باز سازی بافت کراتینیزه اطراف ایمپلنت استفاده می شود، کدامند؟ 

4. زمان مناسب برای بازسازی بافت کراتینیزه چه موقع می باشد؟ 
5. نقش بافت کراتینیزه در اطراف ایمپلنت چیست؟ 

296 فصل 8 : بازسازی زیبایی بافت  های نرم اطراف ایمپلنت 
1. منظور از بازسازی زیبایی بافت  های نرم اطراف ایمپلنت چیست؟ 
2. موارد کاربرد بازسازی بافت  های نرم در منطقه زیبایی کدامند؟ 

3. زمان مناسب برای بازسازی بافت نرم در ناحیه زیبایی چه موقعی است؟ 
4. آیا تکنیک  های بازسازی بافت نرم نتایج قابل پیش بینی ارائه می دهند؟

5. نواحی اصلی برای تهیه پیوند بافت نرم کدامند؟ 
6. آیا مواد پیوندی وجود دارند که بتوانند رفتار مشابه بافت همبند اتوژن ارائه دهند؟
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354 فصل 9: آماده سازی و شکل دادن بافت نرم اطراف ایمپلنت با استفاده از رستوریشن 
1. آماده سازی بافت نرم اطراف ایمپلنت با استفاده از رستوریشن  ها به چه معناست؟

2. روش  های اصلی آماده سازی بافت نرم ومدت زمان الزم برای استفاده از آن  ها به چه صورت می باشد؟ 
3. چگونه فرم بافت شکل گرفته را می توان به البراتوار انتقال داد؟ 

408 فصل 10 : بازسازی نواحی ایمپلنت با کمک ارتودنسی 
1. ویژگی  های حرکت ارتودنتیک و نقش آن در طرح درمان  های چند رشته ای چیست؟ 

2. در چه موقعیت  ها و بازه  های زمانی کلینیکی می توان از درمان ارتودنسی برای بهبود نواحی ایمپلنت استفاده کرد؟  
3. در نواحی زیبایی، گزینه  های موجود برای مدیریت نواحی بی دندانی کدامند؟ 

464 فصل 11 : کیفیت و کمیت بافت نرم اطراف ایمپلنت  
1. منظور از شکست)عدم موفقیت( در زیبایی در دندانپزشکی ایمپلنت چیست؟ 

2. چراشکست در زیبایی باید جزو عوارض جدی دندانپزشکی در نظر گرفته شود؟ 
3. شایع ترین علت شکست زیبایی در دندانپزشکی ایمپلنت چیست؟ 

4. در ارزیابی انتخاب استراتژی برای درمان شکست زیبایی، چه مواردی مهم هستند؟ 
5. روش  های اصلی برای درمان شکست زیبایی چیست؟ 

6. در کدام موارد نمی توان درمان مجدد انجام داد و یا انتظار کمی از موفقیت داشت؟ 



5 اصول درمان ساكت شيلد: گذشته، حال و آينده

آثاری موفق که توسط دکتر امید مقدس به چاپ رسیده است
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پیشگفتار

این اثر در برگیرنده پروسه های جراحی و درمان های بین رشته ای در درمان و بازسازی های زیبایی در انساج اطراف ایمپلنت می باشد. در هر 
فصل اطالعات جامع در مورد دالیل و چگونگی درمان بیماران جهت حصول و نگهداری نتایج زیبایی ایده آل در دندانپزشکی ایمپلنت فراهم 

شده است.
تشخیص و نحوه ارزیابی کیفیت و کمیت بافت های سخت و نرم برای قراردادن ایمپلنت با دقت ویژه ای به  تفصیل بیان شده اند. اصول قراردادن 
فوری ایمپلنت، مالحظات ارزیابی ضخامت بافت، پروسه التیام ساکت دندانی، تکنیک های حفظ ساکت،  نحوه انتخاب صحیح بیوماتریال،  غشاها 
و تکنیک های جراحی،  روش های بازسازی بافت نرم و اصالح نواقص اطراف ایمپلنت ها، مداخالت ارتودنسی و نقش آن ها در بهبود نتایج همگی 
به طور جامع با ارائه کیس های کلینکی متعدد توضیح داده شده اند. امیدوارم این کتاب ارزشمند مورد توجه و استفاده همکاران عزیز قرار 

بگیرد و در ارتقای علمی همکاران فارسی زبان و بهبود نتایج درمانی بیماران مؤثر واقع شود.
دکتر امید مقدس
پاییز 1400

“Dear colleagues and friends from Iran, 

it is with a great pleasure that I can present the edition in Farsi language of our textbook “Soft Tissues and Pink 

Esthetics in Implant Therapy”. This work contains our passion, our dedication to always offer the best therapeu-

tic options for our patients. Soft tissues management in oral implantology today is one of the most discussed 

topics, for us it has always been of fundamental importance to achieve the aesthetic results and maintain the 

outcomes in the long term.

We hope you will enjoy reading. 

Daniele Cardaropoli


