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 الهدف



 المواد والطرق

زرعة مجموعة تطبق فيها البالزما 10

 الغنية بالصفيحات

زرعة يطبق فيها الطعم الصنعي 10

(TCP) 

 زرعة مجموعة شاهدة 10



 سنة18 < بأعمار الجنسٌن من مرضى1.

 (الفموٌة الجراحٌة للمعالجة جهازٌة موانع وجود عدم) جٌدة عامة صحة  2.

 ذروٌة حول آفات مع مرتبطة للقلع بحاجة متهدمة أسنان وجود3.

 MM(0.1-10) بٌن ذروٌة حول اآلفات حجم4.

    الدراسة مدة طوال بالمتابعة المرٌض رغبة5.
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 الشدٌد الصرٌر1.

 سابقة كٌمٌائٌة أو شعاعٌة معالجة2.

 (..... دموٌة أمراض,السكري) مثل مضبوطة غٌر عامة جهازٌة أمراض3.

 جهازٌة مناعٌة أمراض 4.

 والمرضعات الحوامل5.

 (ٌوم/سٌجارة20 من أكثر) مفرطة تدخٌن عادة6.

 الكحولٌون7.

 السٌئة الفموٌة الصحة8.
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 :الفحص السرٌري

ٌتم استجواب المرٌض  بشكل دقٌقق  للحصقول علقى معلومقات صقحٌحة ودقٌققة عقن 
 .وتدون المعلومات على بطاقة خاصة بكل مرٌض على حدة, حالة المرضى

 

 

 :لشعاعيالفحص ا

ديجتتتال لتيكيتتد التشتتحيص ولح تتا   بانوراميتتةصتتور   الشتتعاعي بتتءجرا  يتتتم الفحتتص

  .الذرويةوحجم اآلفة حول ارتفاع العظم 
 

 

 

 :استجواب وفحص المرٌض











مل ما   6ويوضع مقابله أنبو  زجاجي يحوي  المثفلةيوضع األنبو  في 

 1200ومن ثم تثفل األنابي  ب رعة  المثفلةلتحقيق التوازن أثنا  دوران 

 .دقائق بدرجة حرار  الغرفة  10دور  بالدقيقة لمد  







 (TCP)الغرس المباشر مع تطبٌق الطعم الصنعً

 الغرس المباشر مع تطبٌق الصفٌحات الغنٌة بعوامل النمو 











 (TCP)الغرس المباشر مع تطبٌق الطعم الصنعً

 الغرس المباشر ضمن العٌنة الشاهدة













 المراقبة الشعاعٌة

 

 شهرا 12بعد  أشهر 7بعد  أشهر 4بعد  بعد الغرس مباشر 



 المراقبة الشعاعٌة

 أشهر 7بعد  أشهر 4بعد  بعد الغرس مباشر 

 شهرا 12بعد 
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 شهر 12بعد  بعد  بعة أشهر بعد أربعة أشهر بعد الغرس مباشر 

فً عٌنة ( بالملم) المتوسط الحسابً لمقدار االمتصاص العظمً
 البحث وفقا للمجموعة المدوسة والفترة الزمنٌة المدروسة

 prbمجموعة الغرس المباشر مع تطبيق  tcpمجموعة الغرس المباشر مع تطبيق الطعم  مجموعة الغرس المباشر الشاهد 

دراسة تأثٌر المجموعة المدروسة فً مقدار االمتصاص 

 العظمً فً عٌنة البحث وفقا للفترة الزمنٌة المدروسة



 عند تحليل البيانات إحصائيا وجد أنه ليس هنالك فروق جوهرية في

االمتصاص العظمي القمي بين المجموعات الثالث ضمن فتر  المراقبة 

 .أربعة أشهر

   شهرا كان هنالك فروق جوهرية ( 12- 7)بينما ضمن فتر  المراقبة

 لمجموعة الغرس المباشر مع ا تحدام الطعم فو فات ثالثية الكال يوم 

 

 وبذلك تبين لدينا أن ا تحدام الطعم فو فات ثالثية الكال يوم يعزز من

االندماج العظمي ضمن تقنية الغرس المباشر في المناطق المصابة 

 . باالنتان

 الخالصة




