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Abstract
Nowadays, the use of dental implants in people with osteoporosis is increasing. The consequences of
osteoporosis can be important to the success of osteosynthesis devices, prosthetics and dental implants.
Using bisphosphonates, which with impressing bone remodeling and decreasing bone catabolic activity
lead to increase bone formation can be used as a solution to increase bone density in patients with
osteoporosis, which normally osteoporosis is considered as a risk to the acceptance of dental implants
by alveolar bone. This study examines the effect of different concentrations of bisphosphonates on bone
remodeling. By improving bone remodeling model and taking into account the drug concentration effect
on bone resorption, drug effect will be considered. For this purpose, 5, 10 and 20 mg of alendronate per
implant and control sample are simulated for a period of 360 days. By comparing the results with control
sample, with increasing the drug dose, decrease in bone stress, increase in bone density and thus increase
in young's modulus was observed.
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چکیده
امروزه ،استفاده از ایمپلنتهای دندانی در افراد مبتال به پوکی استخوان در حال افزایش است .پوکی استخوان میتواند تأثیر مهمی در
عدم موفقیت وسایل استئوسنتز ،پروتزها و ایمپلنتهای دندانی داشته باشد .استفاده از بیفسفناتها ،با کاهش سوختوساز استخوان بر
بازسازی استخوان تأثیر میگذارد .این اثر میتواند به افزایش استخوانسازی منجر شود .استفاده از این ماده میتواند راهکاری برای افزایش
چگالی استخوان در بیماران مبتال به پوکی استخوان باشد .در این مطالعه ،اثر غلظتهای مختلف دارورسانی بیفسفناتها بر بازسازی
استخوان بررسی میشود .با توسعة مدل بازسازی استخوان و درنظر گرفتن تأثیر غلظت دارو در جذب استخوان ،میتوان آن را برای
بررسی تأثیر دارورسانی بکار برد .برای این منظور ،از  63 ،5و  73میلیگرم آلندرونات برای هر ایمپلنت و نمونه کنترل بدون دارو و برای
مدت  113روز شبیهسازی انجام شد .با مقایسة نتایج بهدست آمده با نمونه کنترل ،کاهش تنش و افزایش چگالی و درنتیجه افزایش
مدول االستیسیتة استخوان با باال رفتن مقدار دوز دارو مشاهده شد.
کلیدواژهها :پوکی استخوان ،دارورسانی ،ایمپلنت دندانی ،استخوان آلوئوالر ،بازسازی استخوان
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 -1مقدمه
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،پوکی استخوان یک
بیماری اسکلتی است که با کاهش  75درصد از توده استخوانی
همراه است؛ در همین حال ،استئوپنی بعنوان کاهش  63تا 75
درصد تراکم مواد معدنی از حالت طبیعی بوده و بهعنوان پیشرو
پوکی استخوان تعریف میشود [ .]6این پدیده توسط عوامل
مختلفی تعریف شده است؛ اما کمبود کلسیم و ویتامین ،D
کمتحرکی ،عوامل ژنتیکی و کمبود استروژن پس از یائسگی از
علل عمدة آن شناخته میشوند .استروژن ،بازسازی استخوان را
تنظیم کرده و توقف تولید استروژن به عدم تعادل بازسازی
استخوان یا تحلیل استخوان پیش از تشکیل آن ،شکنندگی
استخوان و افزایش خطر شکست منجر میشود [.]7
امروزه پوکی استخوان در مردان و زنان سالخورده و بعد از
یائسگی در زنان متداول شده است و میتواند عواقب مهمی در
کاشت وسایل استئوسنتز ،پروتزهای تعویض کل مفصل و
ایمپلنتهای دندانی داشته باشد .بسیاری از پزشکان و محققان
مشاهده کردند که استخوانسازی در موارد پوکی استخوان،
آهسته و نرخ شکست وسایل پروتزی در جراحی ترمیمی دندانی
و ارتوپدی ،افزایش پیدا کرده است [.]1
داروهای دهانی (گرفتهشده توسط دندان) ،که بهعنوان
بیفسفناتها شناخته میشوند ،بهطور گسترده برای درمان
پوکی استخوان استفاده میشوند .آنها سرعت جذب بیش از حد
استخوان را کاهش داده و بین تشکیل و جذب استخوان ،توازن
ایجاد میکنند تا چگالی استخوان افزایش یابد .هدف مهم
استفاده از دارو ،اثرگذاری بر بازسازی استخوان برای کاهش
سوختوساز در استخوان است .انواع مختلف دارو برای این
منظور وجود دارد .درمان استروژن و تعدیل کنندههای انتخابی
استروژن ،نابودی استخوان را مهار میکنند و ممکن است به
افزایش چگالی منجر شوند .در عین حال ،این درمان ممکن
است بر بافتهای دیگر ،مانند پستان و رحم ،تأثیر گذاشته و
خطر ابتال به سرطان در این بافتها را افزایش دهد [.]4
بیفسفناتها با تأثیر روی استئوکالستها ،جذب استخوان را
کاهش میدهند .این نوع از داروها بر تعدادی از استئوکالستها
اثر گذاشته و آنها را بهسوی آپوپتوز سوق میدهند .بیفسفناتها
با مختل کردن حلقههای اکتین مورد نیاز برای جذب ،عملکرد
استئوکالستها را کاهش میدهند [.]5
در سالهای اخیر ،گزارشات متعدد مرتبط با بیفسفنات برای
استئونکروز فک گزارش شده است ،که شامل رژیمهای درمانی
دهانی و وریدی است [ .]1بیفسفناتها در اواسط دهة نود،
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بهعنوان جایگزینی برای درمان هورمونی در درمان پوکی
استخوان معرفی شدند .شکلهای مختلف بیفسفناتها ،مانند
ایباندرونات ،زولدرونات و آلدرونات ،بهطور گسترده مطالعه شده
و اثرات آنها بیان شده است .استفاده از بیفسفنات برای کنترل
بازسازی استخوان اطراف ایمپلنت ،براساس موفقیتهای بالینی
در بهبود بیماریهای ناشی از جذب استخوان است.
ساالنه ،حدود پنج میلیون نفر برای درمان پوکی استخوان از
بیفسفنات استفاده میکنند [ .]2بیمارانی که از بیفسفنات
دهانی استفاده میکنند ،کمتر در معرض استئونکروز در فک
قرار میگیرند .آلدرونات ،اولین داروی بیفسفنات مورد تأیید
ایاالت متحده آمریکا برای درمان پوکی استخوان بود.
بیفسفناتها در استخوان ،تجمع یافته و بهم متصل میشوند و
برای چندین ماه بعد از درمان باقی میمانند .بیفسفناتها ممکن
است به مهار جذب استخوان کمک کنند و جرم استخوان را
افزایش دهند .بعد از این مهار جذب ،تشکیل استخوان برای -1
 67ماه ادامه پیدا کرده و سپس متوقف میشود؛ بنابراین
استخوان جدید معدنیشده ،چگالتر بوده و استخوان فرد،
چگالی بیشتری خواهد داشت .پیگیری ایمپلنت دندانی
جایگذاری شده در زنان بعد از یائسگی به مدت دو سال روی
بیست بیمار ،نشان داد که هیچگونه شکست ایمپلنت دندانی یا
اسئونکروز اتفاق نیفتاده و همچنین بیفسفنات دهانی ،اثر
معکوس بر ایمپلنت دندانی نداشته و هیچگونه استئونکروز در
فک نیز مشاهده نشد [.]2
مطالعات انجامشده دربارة تأثیر دارو بر استخوانسازی ،اغلب
بهصورت تجربی بوده [ ]63-9و همچنین شبیهسازیها روی
استخوان فمور انجام شدهاست [ .]66در این مطالعه ،شبیهسازی
روی استخوان آلوئوالر دریافتکنندة ایمپلنت دندانی انجام شد.
هرچند در این مطالعه ،استخوان در تماس با ایمپلنت مورد نظر
است؛ اما میتوان برای بقیه سیستم اسکلتی نیز از دارورسانی
موضعی بیفسفنات استفاده کرد .در این مطالعه ،اثر دارورسانی
سیستماتیک با دوزهای مختلف آلندرونات بر استخوانسازی
اطراف ایمپلنت دندانی در  113روز شبیهسازی شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2تعریف خصوصیات مواد
تعریف دقیق خصوصیات مکانیکی استخوان و ایمپلنت در
بهدست آوردن نتایج قابلقبول ،مؤثر خواهد بود Ti-64 .و گروه
 4تیتانیوم خالص تجاری ) ،(CP-Tiعمدهترین مواد استفادهشده
در ساخت پایة ایمپلنت میباشند که هردو ،رفتار االستیک
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خطی دارند و ضریب پوآسون و مدول االستیسیتة آنها بهترتیب،
 3/1و  663GPaاست [.]61 ,67
در این مطالعه ،خواص مکانیکی اولیة استخوان اسفنجی و
متراکم با توجه به منابع و مطالعات پیشین انتخاب شدند .در
بسیاری از تحلیلها با فرض رفتار االستیک خطی ،مدول
االستیسیتة استخوان متراکم در ناحیة فکین 5/64 GPa ،و
ضریب پواسون آن  3/717درنظرگرفته شدهاست [-64 ,67
 .]61مدول االستیسیتة استخوان اسفنجی بسته به میزان چگالی
آن ،در نواحی مختلف بسیار متفاوت بوده و با این تغییر چگالی،
میزان مدول االستیسیتة آن نیز تغییر میکند [ .]62مدول
االستیسیتة استخوان اسفنجی در فک باال و پایین در بیشتر
مطالعات 6/12 GPa ،و ضریب پواسون آن  3/1درنظرگرفته
شدهاست [ .]61 ,65 ,67با توجه به بازسازی استخوان و
تغییرات چگالی ناشی از تحریک مکانیکی ،برای اعمال تغییرات
خصوصیات مکانیکی استخوان از مدل بازسازی استنفورد [,69
 ]69استفاده شد.

 -1-1-2بازسازی استخوان
در این مطالعه برای ارزیابی تنش و کرنش وارده بر استخوان و
پیشبینی تغییرات چگالی استخوان اطراف ایمپلنت دندانی در
طول اعمال بار ،از روش المان محدود استفاده شدهاست .این
روش از یکسری فرایند برای محاسبة تنش و کرنش در هر
المان استفاده میکند و میدان متغیرهای محاسبهشده را برای
کل مجموعه ارائه میدهد .برای ارتباط انطباق استخوان به
تنشهای محیطی ،از رابطه خطی ( )6استفاده شد .این رابطه،
ارتباطدهندة نرخ بازسازی ( ̇𝑟) به تنش تحریک روزانة مکانیکی
( 𝑡𝜓) است 𝑣𝑟 .و 𝑑𝑣 بهترتیب سرعت جذب و تشکیل استخوان،
𝑟𝜓 و 𝑑𝜓 نیز بهترتیب تحریک مکانیکی مربوط به جذب و
تشکیل استخوان هستند [.]73
()6

𝑡𝜓 > 𝑟𝜓 𝑓𝑖 ) 𝑟𝜓 𝑣𝑟 (𝜓𝑡 −
𝑑𝜓 ≤ 𝑡𝜓 ≤ 𝑟𝜓
𝑓𝑖 𝑟̇ = { 0
𝑡𝜓 < 𝑑𝜓 𝑓𝑖 ) 𝑑𝜓 𝑣𝑑 (𝜓𝑡 −

همانطور که در شکل ( 1نشان داده شدهاست ،یک تحریک
تعادل وجود دارد که در آن ،جرم استخوان ثابت نگه داشته-
میشود؛ بهعبارت دیگر ،بازسازی در تعادل بوده و چگالی
ظاهری تغییر نمیکند .شرایط این تعادل بهصورت زیر بیان
میشود:
∗𝑡𝜓 = 𝑡𝜓

()7

∗𝑡𝜓  ،نشاندهندة تحریک تعادل بافت است .انحراف از این
تعادل ،نیروی محرک بازسازی تلقی میشود .خطای تحریک،
∗𝑡𝜓  ، 𝑒 = 𝜓𝑡 −عامل انجام بازسازی در سطح بافت استخوان
است.
تنش تحریک روزانة مکانیکی (رابطة  ،)1برای تعیین مقدار اثر
تنش و بارگذاری سیکلی برای بارهای مختلف در یک روز،
تعریف میشود.
()1

1⁄
𝑚

) 𝑚𝑡𝜎𝑛( = 𝑡𝜓

که 𝑛 تعداد سیکلهای اعمالی در یک روز و 𝑚 توان وزنی اثر
تنش نسبی به تعداد سیکل است.
مساحت سطح مخصوص یا چگالی سطح ( 𝑣 ،)Sبرابر با مساحت
سطح داخلی تقسیم بر حجم مرجع بوده و توسط معادلة
چندجملهای زیر با تخلخل(𝑝) رابطه دارد [.]76
()4

𝑆𝑣 = 0.02879𝑝5 + 0.10104𝑝4
+ 0.13396𝑝3 − 0.0930𝑝2
𝑝+ 0.03226

مدل استفورد فرض میکند که استخوان بازسازیشده بهطور
کامل معدنی شده و تمام مساحت ،سطح فعال است؛ درنتیجه
نرخ چگالی بهصورت زیر بهدست میآید:
()5

𝑡𝜌 𝑣𝑆 ̇𝑟 = ̇𝜌

که در آن 𝑡𝜌 چگالی بافت استخوانی است .با انتگرالگیری از
معادلة ( )5و قرار دادن چگالی ظاهری (𝜌) در رابطههای ( )1و
( ،)2مدول االستیسیته ( 𝐸) و ضریب پواسون (𝜗) در هر بازة
زمانی بهدست میآیند [.]69
()1

𝑔
2014𝜌2.5 𝜌 ≤ 1.2 ⁄𝑐𝑚3
{ = )𝜌(𝐸 = 𝐸
𝑔
1736𝜌3.2 𝜌 > 1.2 ⁄𝑐𝑚3

()2

𝑔
0.2 𝜌 ≤ 1.2 ⁄𝑐𝑚3
{ = )𝜌(𝜗 = 𝜗
𝑔
0.32 𝜌 > 1.2 ⁄𝑐𝑚3

شکل ( -)1نرخ بازسازی برحسب تحریک مکانیکی بافت
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رابطههای ( )1و ( )2بر تحریک اثر میگذارند و یک الگوریتم
صریح را ایجاد میکنند .در یک تحلیل دقیق ،این امر نیازمند
فرایند تکرار است .برای این کار ،از سابروتین نوشتهشده در
برنامة متلب و بکارگیری آن در نرمافزار کامسول استفاده شد.
در هر بازة زمانی ،باید خواص مواد توسط سابروتین نوشتهشده
بهروز شود  .جدول  ،6پارامترها و خصوصیات مواد استفادهشده
در این شبیهسازی را نشان میدهند.
جدول ( -)1مقادیر استفادهشده در مدل استنفورد برای استخوان
آلوئوالر
[]77
[]74-77
[]71
[]74
[]74-77

𝑎𝑃𝑀𝜔 = 0.1

[]77

𝜌0,𝑡𝑟𝑎𝑏𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 0.95 𝑔⁄𝑐𝑚3

𝑚=4

[]77

𝜌0,𝑐𝑜𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 1.805 𝑔⁄𝑐𝑚3

𝑛 = 120

[]74

𝜌𝑡 = 2.0 𝑔⁄𝑐𝑚3

𝑎𝑃𝑀 = 50

∗𝑡𝜓

𝑦𝑎𝑑 ∆𝑡 = 1

[]77

𝑎𝑃𝑀𝑦𝑎𝑑𝑣𝑟 = 0.005 𝜇𝑚⁄

[]77

𝑎𝑃𝑀𝑦𝑎𝑑𝑣𝑓 = 0.005 𝜇𝑚⁄

 -2-1-2مدل تأثیر دارو
با توسعة مدل بازسازی تشریحشده در قسمت قبل ،میتوان با
افزایش یک متغیر جدید برای تأثیر دارو ،آن را برای بررسی
تأثیر دارورسانی سیستماتیک بکار برد .تغییرات چگالی استخوان
در این مدل ،با افزودن این متغیر اقتباس شده است .در مدل
اولیة بازسازی استخوان ،چگالی ظاهری متأثر از تحریک
مکانیکی است .با درنظر گرفتن دارو ،فرضیات زیر استفاده شده
است [:]66



هیچ انتقال جرمی از بیفسفنات انجام نمیشود؛ یعنی
دارو به مواد معدنی استخوان چسبیده است.
بیفسفنات هیچ تأثیری بر چگالش ندارد و فقط بر جذب
اثر میگذارد.

برای مطالعة عددی تأثیر سیستماتیک بیفسفنات بر تغییرات
چگالی اطراف ایمپلنت ،سه غلظت آلندرونات شبیهسازی شد.
بازسازی استخوان با  63 ،5و  73میلیگرم آلندرونات ،که روزانه
مصرف میشود ،روی استخوانسازی بررسی شد .مقادیر
استفادهشده برای بازسازی استخوان از مطالعة پیولتی 6و
همکاران [ ]75بهدست آمد ،که در جدول  7مشاهده میشود.

Pioletti

6

جدول ( -)2نسبت بین پارامترهای اصالح شده در حضور
آلندرونات []75
𝒐𝒃𝒆𝒄𝒂𝒍𝒑𝒗⁄
𝒓

𝒈𝒎𝒙

0.89
0.98

𝒓𝒗

𝒐𝒃𝒆𝒄𝒂𝒍𝒑𝝍⁄
𝒓

𝒈𝒎𝒙

0.81
0.75
0.72

𝒓𝝍

Alendronate dose
Placebo
5 mg
10 mg
20 mg

با توجه به تأثیرگذاری بیفسفناتها بر دگرگونی استخوان،
میتوان با تغییر پارامترهای جذب استخوان ( 𝑟𝑣 و 𝑟𝜓) ،این اثر
را اعمال کرد:
()9

𝑟𝑣 𝑣𝑟 (𝜅) = κ

()9

𝑟𝜓 𝜓𝑟 (𝜅) = κ

فاکتور  ،κمقداری بین صفر و یک دارد و برای نشاندادن
وابستگی هر نقطه از استخوان به غلظت دارو یا دیگر خصوصیات
فیزیولوژیکی تعریف میشود .در این مطالعه ،این وابستگی
بهصورت خطی درنظرگرفته شده است .از آنجایی که مطالعات
عددی و بالینی [ ،]72-75 ,73نشاندهندة تأثیر کم دارو بر
پارامترهای چگالش (سمت راست شکل ( )1در روی تغییرات
چگالی استخوان هستند ،این پارامترها مانند مدل قبل
درنظرگرفته شدهاند و بیفسفنات ،هیچ تأثیری بر تشکیل
استخوان ندارد.

 -2-2شرایط مرزی و بارگذاری
شرایط مرزی و بارگذاری در شکل ((-2آ) نشان داده شدهاند.
نیروی کرونال -اپیکال 7با مقدار  633نیوتن ،به سطح باالیی
ایمپلنت اعمال شد .شرط جابجایی صفر نیز در شکل ((-2آ)
مشاهده میشود .ارتباط بین اجزا نیز از نوع اتصال کامل فرض
شد.

شکل (( -)2آ) شرایط مرزی و بارگذاری با اعمال نیروی  633نیوتن
بهصورت عمودی به ایمپلنت (ب) مدل المان محدود با  6711المان

coronal- apical

7
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 -3-2روش حل اجزای محدود
برای شبیهسازی ،از نرمافزار کامسول و ارتباط آن با متلب
استفاده شده است .برای حل از المان مثلثی استفاده شد411 .
المان برای ایمپلنت و برای استخوانهای متراکم و اسفنجی
بهترتیب 541 ،و  754المان بدست آمد (شکل (( -2ب)).
همانطور که در رابطة ( )63ارائه شده است ،از روش اویلر برای
حل معادلة ( )4استفاده شد تا مقدار چگالی برای هر مرحله
بهروز شود.
()63

توزیع مدول االستیسیته در مصرف  73 ،63 ،5میلیگرم
آلندرونات و نمونة کنترل ،بهترتیب در شکل ( 4نشان داده
شدهاند .مقدار متوسط مدول االستیسیته برای استخوان متراکم
در هر مورد بهترتیب برابر با  9/957 ،9/591 ،9/691و 9/637
گیگاپاسکال و برای استخوان اسفنجی بهترتیب برابر با ،6/326
 6/756 ،6/612و  3/912گیگاپاسکال میباشند .روند افزایش
مقدار مدول االستیسیته برای هر دو استخوان با افزایش غلظت
دارو مشهود است.

𝑛 ̇𝜌𝑡𝛥 𝜌𝑛+1 = 𝜌𝑛 +

 -3یافتهها
الگوریتم معرفیشده در باال ،به مدل دوبعدی استخوان آلوئوالر
اعمال شد .نتایج ،بعد از گذشت  113روز دارورسانی
سیستماتیک مصرف  63 ،5و  73میلیگرم آلندرونات ،بهدست
آمدند .برای مقایسة نتایج ،از نمونة بدون دارورسانی با شرایط
بارگذاری مشابه بهعنوان نمونة کنترل استفاده شد.
شکل ( ،3توزیع تنش وونمایزز در استخوانهای متراکم و
اسفنجی را در هر مورد نشان میدهد .بیشینه تنش بهدستآمده
برای مصرف  73 ،63 ،5میلیگرم آلندرونات و نمونة کنترل،
بهترتیب برابر با  14/792 ،15/637 ،11/116و 23/969
مگاپاسکال بهدست آمد .این مقادیر ،نشاندهندة کاهش تمرکز
تنش با افزایش مقدار دوز دارو است.

شکل ( -)4مدول االستیسیته در استخوان متراکم و اسفنجی با
مصرف (الف)  5میلیگرم( ،ب)  63میلیگرم( ،ج)  73میلیگرم
آلندرونات و (د) نمونة کنترل

در شکل  ،5تغییرات چگالی بعد از گذشت  113روز برای هر
مورد نشان داده شدهاست .مقدار متوسط چگالی برای  63 ،5و
 73میلیگرم آلندرونات و نمونة کنترل ،در استخوان متراکم
بهترتیب برابر با  6231/5 ،6129/5 ،6156/1و 6519/1
کیلوگرم بر مترمکعب و در استخوان اسفنجی ،291/16
 952/61 ،979/93و  192/72کیلوگرم بر مترمکعب بهدست
آمدند.
شکل ( -)3توزیع تنش وونمایزز در استخوان متراکم و اسفنجی با
مصرف (الف)  5میلیگرم( ،ب)  63میلیگرم( ،ج)  73میلیگرم
آلندرونات و (د) نمونة کنترل
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شکل ( -)5توزیع چگالی در استخوان متراکم و اسفنجی با مصرف
(الف)  5میلیگرم( ،ب)  63میلیگرم( ،ج)  73میلیگرم آلندرونات و
(د) نمونة کنترل

شکل ( ، 6نمودار درصد تغییرات چگالی استخوان برحسب زمان
را نشان میدهد .دارورسانی با مصرف  63 ،5و  73میلیگرم بعد
از گذشت  113روز به افزایش  1/92 ،5و  9/59درصدی چگالی
نسبت به حالت کنترل منجر شده است.

شکل (-)6تغییرات چگالی میانگین استخوان برحسب زمان در
نمونة کنترل و نمونههای دارورسانی شده با غلظت  63 ،5و 73
میلیگرم آلندرونات

 -4بحث و نتیجهگیری
نوع سلولها ،فاکتورهای رشد و سیتوکینها در شیوهای
هماهنگ طی فازهای تشکیل و بازسازی درگیر هستند؛ یعنی
استخوانسازی نه تنها به نوع ایمپلنت وابسته است ،که به
پتانسیل ترمیم استخوان نیز بستگی دارد .به همین دلیل،
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فاکتورهای مکانیکی و بیولوژیکی درگیر در فرایند ترمیم ،بهطور
مشخص متأثر از پیری و پوکی استخوان بعد از دوران یائسگی
در زنان هستند [.]1
مطالعات روی حیوانات با القای پوکی استخوان [ ،]79بررسی
هیستومورفولوژیک انجامشده روی استخوانسازی اطراف
ایمپلنت تیتانیومی در استخوان تیبیا [ ]79و مطالعه روی تأثیر
آلندرونات بر تشکیل استخوان [ ،]16 ,13نشاندهندة این
مطلب بودهاند که کمبود استروژن به سرعت پایینتر تغییرات
استخوان ،تماس پایین استخوان -ایمپلنت ،عدم صالحیت
بیومکانیکی سطح مشترک استخوان -ایمپلنت و تراکم پایین
استخوان در استخوان اسفنجی منجر شده و استفاده از
بیفسفناتها ،تأثیر برجستهای در افزایش تشکیل استخوان
اطراف ایمپلنت داشته است .بنابراین ،امکان موفقیت ایمپلنت
دندانی در بیماران مبتال به پوکی استخوان یا استئوپنی بهطور
جدی کاهش مییابد؛ بهعبارت دیگر ایمپلنت کاشتهشده در
بیمارانی مبتال به پوکی استخوان ،موفقیت کمتری نسبت به
بیماران بدون پوکی استخوان نشان میدهد.
با توجه به مطالعات انجام شده در زمینة دارورسانی بیفسفناتها
اطراف ایمپلنتهای ارتوپدیک و دندانی و تأثیر آنها بر تشکیل
استخوان جدید اطراف ایمپلنت ،لزوم استفاده از این روش
بهعنوان یکی از راهکارهای غلبه بر مسئله پوکی استخوان و اثر
آن بر استخوانسازی اطراف ایمپلنتهای دندانی مشهود بوده و
با توجه به نیاز بخش قابلتوجهی از بیماران نیازمند
ایمپلنتهای دندانی به افزایش استخوانسازی اطراف ایمپلنت،
مطالعه در این زمینه میتواند به ارائة روشی مناسب برای حل
این مشکل منجر شود.
با اعمال بار آکلوزال  633نیوتنی به قسمت باالیی ایمپلنت و
پیگیری نتایج بعد از گذشت  113روز و با توجه به نتایج
شکلهای  1تا  ،5مشاهده میشود که چگالی استخوان در
قسمت پایینی نزدیک به ایمپلنت ،افزایش و بین پیچهای
ایمپلنت ،کاهش مییابد .همچنین شاهد افزایش چگالی با
اضافهکردن آلندرونات نسبت به حالت کنترل هستیم .مشاهده
میشود که سیستم دارورسانی میتواند به افزایش
استخوانسازی و درنتیجه افزایش چگالی استخوان نسبت به
حالت بدون استفاده از دارو در اطراف ایمپلنت دندانی منجر
شود.
نتایج شکل ( 3نشان میدهند که با افزایش مقدار دارو ،تمرکز
تنش در استخوان کاهش مییابد .این امر ناشی از کمتر شدن
مقدار جذب استخوان و درنتیجه ایجاد توازن در تشکیل و جذب
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) و به دنبال5(  که باعث افزایش چگالی (شکل،استخوان است
.) استخوان شده است4( آن مدول االستیسیتة (شکل
 افزایش مقدار دارو باعث، در تمام زمانها6( با توجه به شکل
 روند تغییرات.افزایش چگالی نسبت به حالت کنترل میشود
چگالی با توجه به تحریک مکانیکی ناشی از بارگذاری سیکلی
اعمالی در هر روز میتواند متغیر باشد؛ بطوریکه در این مطالعه
 روند تغییرات چگالی برحسب زمان،6 با اعمال مقادیر جدول
. بهدست آمد6( مطابق شکل
 فرض بر دارروسانی سیستماتیک بهصورت دهانی،در این مطالعه
، این روش دارورسانی و تأثیر آن بر کل سیستم اسکلتی.است
به محدود شدن استفاده از آن منجر میشود؛ بهطوریکه
میتواند فقط برای بیماران نیازمند و دچار پوکی استخوان
 اطالعات مربوط به نحوه اثر داروهای مختلف و.مؤثرتر باشد
 محدود بوده و نیازمند کار تجربی برای پیدا،دوزهای مختلف
.کردن تأثیر آنها بر بازسازی استخوان است
 که یک، بهدست آمد6 نحوه نرخ بازسازی با استفاده از رابطة
رابطه خطی را بین نرخ بازسازی و تحریک مکانیکی ارائه
 روابط مختلفی برای نرخ بازسازی و تحریک مکانیکی.میدهد
 که بکارگیری آنها و بررسی تأثیر آنها در،ارائه شده است
 میتواند در،بارگذاریهای مختلف و تعداد سیکلهای گوناگون
.بهبود نتایج موثر باشد
 تأثیر مثبت درمان سیستماتیک بیفسفنات،مطالعات مختلفی
 همچنین.]17 ,2 ,1[ بر چگالی اطراف ایمپلنت را تأیید کردهاند
 پوکی استخوان در قسمتهای دیگر سیستم،این نوع درمان
. را بهبود میبخشد، غیر از موضع ایمپلنتگذاری شده،اسکلتی
با توجه به اینکه معموال فقط یک درصد دوز تجویزشده در
 درصد دوز تزریق داخل93-13 دستگاه گوارش جذب میشود و
 و همچنین در مواردی،]11[ وریدی بهصورت ادرار دفع میشود
 درمان بیفسفنات نباید،که بیمار دارای پوکی استخوان نیست
بر کل سیستم اسکلتی تأثیر بگذارد و هدف باید موضع اطراف
 گلو درد یا،ایمپلنت باشد و با توجه به اثرات جانبی مانند تب
زخم معده و همچنین بازدهی بدنی پایین بطور عموم در درمان
 در کارهای آتی نیازمند بررسی اثر،سیستماتیک بیفسفنات
 تا بتوان،موضعی استفاده از بیفسفناتها در ایمپلنتها هستیم
ایمپلنتی تعبیه کرد که عالوهبر افزایش استخوانسازی اطراف
. عوارض ناشی از استفاده از این داروها را به حداقل برساند،خود
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