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  چكيده

 به نياز دارند كاملهاي  پروتز با افراد اين كه مشكالتي و رفته تحليل دنداني بيهاي  ريج با دندان بي افراد زياد تعداد به توجه با :مقدمه

 اتچمنت مختلف سيستم نوع چند گير مقايسه مطالعه اين از هدف. است محسوس كامالً اوردنچرها ثالًم بيشتر كارايي با دنداني پروتزهاي

 . است ريختگي اتچمنت دو و ساخته پيش اتچمنت دو شامل

 دو. شدند انتخاب (Superflex ball, Locator, Castable ball on bar, Castable bar)ها  اتچمنت از تايي شش گروه چهار :ها روش و مواد

 تمام و شد ساخته فلزي فريم يك سپس. شدند فلزي الگوي به تبديل ريختگي عمليات طي داشتند پالستيكي الگوهاي كه ريختگي گروه

 دستگاه توسط آمده دست به نيروي. شد جدا كست از فريم كه زماني تا گرفتند قرار 50 كششي نيروي تحت اينسترون دستگاه درها  نمونه

هاي  گروه دو به دو مقايسه و شد استفاده طرفه يك واريانس آناليز از مطالعه تحتهاي  گروه كششي نيروي مقدار مقايسه منظور به. شد ثبت

  .)=05/0αααα( پذيرفت انجام توكي آزمون از استفاده با بررسي تحت
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Introduction: Considering to patient's complications with conventional denture in the lower arch, the requirement of a 

denture with more efficacy and cheaper than conventional ones, is definite. One of the most conventional ones is an 

overdenture with 2 implant. The purpose of this study was comparison of four types of different attachment systems 

including two prefabricated and 2 castable attachments.  

Materials & Methods: Four groups with 6 numbers of attachments (Superflex ball, locator, castable Ball on bar, castable 

Bar) were selected. 2 castable groups were casted; these attachments were put on implant fixtures. Then a Cr-Co framework 

was made. It was put on cast and attachments and an acrylic base was made on this assembly. All the samples were put in 

universal testing machine and a tension force of 50 Newton was loaded to seprate framework from cast. The tension force 

was recorded. After data collection, the data were analyzed through SPSS version 16 by One–Way ANOVA and Teukey test.  

Results: Results showed that retention force of castable ball on bar (35. 31N) was the greatest followed by ball (33.33N, 

P=0.007), Locator (20.90N) and castable bar (14.74N), respectively (P<0.001).  

Conclusion: Castable ball on bar was comparable to ball regarding the retentive force. Therefore this cheap attachment 

could be used in patients instead of prefabricated one. These attachments have more retention compared to locators which are 

expensive. When less retention is needed, castable bar can be used, and when more retention is needed, castable ball on bar is 

recommended.  
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 شتدا قرار Superflex ball نآ از پس. )N31/35( بودها  اتچمنت بقيه از بيشتر ريختگي  Ball on barگير ميزان كه داد نشان نتايج :ها يافته

)N33/33( و Locator )N90/20( و Castable bar )N74/14 (ندداشت قرار بعديهاي  رده در ترتيب به هم )001/0P<.( 

 جاي به قيمت ارزان اتچمنت اين از بيماران برخي در بنابراين. دارد Superflex ball بااي  مقايسه قابل گير ريختگي Ball on bar :گيري نتيجه

 از ريختگي بار گير. دارند بيشتري گير قيمت گران هايLocator با مقايسه درها  اتچمنت نوع اين. كرد استفاده توان مي ساخته پيش انواع

Locatorاز كمتر گير به نياز زمان در شود مي توصيه لذا. ندارد آن با فاحشي تفاوت ولي است كمتر ها Bar از بيشتر گير به نياز هنگام و  

Ball on bar شود استفاده . 

 .ايمپلنت، اوردنچر، گير، اتچمنت :كليديهاي  هواژ

 . 259-70:  4شماره /  36دوره  1391سال / مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد 

 
 مقدمه

 اخير دهه چند در بهداشت سطح پيشرفت علت به

 باال با )1- 3(.است يافته افزايش سالمند افراد سني ميانگين

 به رو نيز دنداني هاي مراقبت به نياز افراد سن رفتن

 افراد در فقط دنداني بي ايران در متاسفانه .است افزايش

 ديده نيز زيادي جوان افراد بلكه ،شود مين ديده مسن

 رعايت عدم ،سيستميك هاي بيماري علت به كه شوند مي

 افراد در خصوص به منزل در دندان و دهان هاي مراقبت

 به اي دوره مراجعه عدم ،مخدر مواد به معتادين و سيگاري

 كه هايي هزينه به بيمه شركت فرانشيز تعلق و دندانپزشك

)4(.دارند كامل دنداني بي ،شود مي دندان كشيدن به منجر
 

 از قبل دنداني بي از ناشي مشكالت كردن برطرف براى

 كردن صحبت در اختالل و تغذيه سوء ،جويدن در اختالل

 هاى دندان جايگزيني به نياز قبول قابل زيبايى ايجاد نيز و

 به تواند مى نياز اين كه شود مى احساس رفته دست از

 اين در كه انتخابى اولين شايد .شود برطرف مختلف طرق

 براى معمولى كامل دندان دست يك خورد مى چشم به بين

 پروتزهاي كه زيادي مشكالت اما باشد؛ پايين و باال فك

 ،تهوع ،ريج تحليل مانند كنند مي ايجاد بيماران براي كامل

 سوي به را بيمار و دندانپزشك ،ثبات و گيركاهش

 يا و ثابت هاي پروتز همچون ديگر هاي انتخاب

 ثابت هاي پروتز .كشانند مي ايمپلنت بر متكي اوردنچرهاي

 برسد نظر به ها راه بهترين از يكي شايد ايمپلنت بر متكي

 به نياز و درمان نوع اين باالي هزينه علت به اما

 كه مسن بيماران در خصوص به وسيع هاي جراحي

 درمان نوع اين دارند متعددي سيستميك هاي بيماري

 مشكالت ها اوردنچر از استفاده )5- 9(.رسد مي نظر به مشكل

 .است كرده برطرف زيادي حد تا را ثابت پروتز در نامبرده

 بينابيني قسمت يك توسط ايمپلنت بر متكي اوردنچرهاي

   )10(.شوند مي متصل ايمپلنت به اتچمنت نام به

 علم در و است دهنده اتصال معناي به لغت در اتچمنت

 به ايمپلنت اتصال موجب كه شود مي گفته قسمتي به پروتز

 جابجاكننده نيروهاي برابر در بتواند پروتز تا شود مي پروتز

 . كند مقاومت

 اولين. اند شده تشكيل اصلي قسمت دو از اجزا اين

، پاتريكس دوم جزء و Female يا و مادگي، ماتريكس جزء

)11(.دارد نام Male يا و نر جزء
 

 ميزان چون مختلفي موارد اساس برها  اتچمنت

 و هندسي شكل، ساخت نحوه، ريختگي دقت، انعطاف

 نيز هندسي شكل براساس. شوند مي بندي طبقه مقطع سطح

  :شوند مي بندي تقسيم زيرهاي  دسته بهها  اتچمنت

1. Bar and clip )گيره و ميله(   

2. Studs )اي دگمه(  

3. Magnets )آهنربا(  

4. Telescopic coping. 
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 موردهاي  اتچمنت بيشترين نامبردههاي  اتچمنت بين از

  ،Stud (Locator, Superflex ball) ما كشور در استفاده

Castable bar و Castable ball on bar 12(.هستند(  

Rutkunas خستگي و گير نيروي ماكزيمم همكارانش و 

 را هاMagnet و هاStud دسته از اتچمنت نوع چهار بين

 سرعت با و كششي سيكل 2000 از بعد. كردند بررسي

mm/min 50 پروتز جداكردن براي الزم گير نيروي ميزان 

 شده ثبت عدد. گرفت قرار بررسي مورد هااتچمنت از

Fatigue 40 از بعد گير نيروي ماكزيمم. دادمي نشان را 

 Stud attachmentهاي  گروه. شد يگير ه انداز كششي سيكل

  ولي دادند نشان Magnet گروه به نسبت بيشتري گير

Stud attachmentبه ها Fatigue از ترحساس Magnetها 

  )13(.بودند

Sadig در هااتچمنت تعداد و نوع تاثير همكارانش و 

 براساس مدل دو. دادند قرار مطالعه مورد را گير ميزان

 دو، اول مدل در. شد ساخته هاايمپلنت محل و تعداد

 اين از كدام هر در. شد داده قرار پرمولر ناحيه در ايمپلنت

 مورد (Magnet, Locator, Ball) اتچمنت نوع سه مدل دو

 سه و شدند ساخته رزيني بيس ده. گرفتند قرار بررسي

 به اتصال براي (Tripod) پايه سه صورت به ثابت قالب

 متصل رزيني بيس به (Instron) اينسترون دستگاه زنجير

 بيس به عمود صورت به نيرو كه است ذكر به الزم. شدند

 گير كه داد نشان نتايج نهايت و در. شدمي وارد رزيني

Locator  در، بود )نيوتن 31/3 حدود( و بيشتر همه ازها 

 در و شتدا را گير ميزان بيشترين Ball آن از بعد كه حالي

 2/15 حدود كه بودها  مگنت به متعلق گير كمترين نهايت

)14(.بود نيوتن
 

Chin-Chuan هاياتچمنت گير ميزان همكارش و 

 مقايسه ريختگي انواع با را (Machine milling) ساخته پيش

 تاي دو و ساختهپيش يكي كه ERA ماتريكس نوع سه. دكر

. گرفتند قرار استفاده مورد، بودند ريختگي ديگر

. شدند جايگزين دنچر بيس در سفيد نايلوني هاي پاتريكس

 اينسترون دستگاه توسط هااتچمنت اين گير ميزان

(Instron) سرعت با in/min 2/0 گرفت قرار مطالعه مورد 

 500، 400، 300، 200، 100، 1 از بعد جداكننده نيروي و

 سه بين. گرفت قرار بررسي مورد، كشش بار 2500و 

 وجود كششي اول سيكل از بعد يدار معني تفاوت گروه

 در بيشتري تغييرات محدوده ريختگي هايگروه و. شتندا

 200 از بعد ساختهپيش گروه. دادند نشان هايشان داده

  )15(.داد نشان ريختگي گروه به نسبت بيشتري گير سيكل

 خستگي به مقاومت و گير ميزان، ديگري تحقيق در

(Fatigue) ،مثل ساختهپيش هاياتچمنت بين Magnets و 

Bar با Stud شد مقايسه . 

 در ساختهپيش هاياتچمنت در گير نيروي ميزان

 هزار پانزده از بعد و گرفت؛ قرار نيوتن 85-3 حدفاصل

 نيروي رفتن دست از كمي ميزان هااتچمنت بيشتر، سيكل

  )16(.دادند نشان اوليه گير نيروي به نسبت را گير

 نظر از هااتچمنت مختلف انواع ديگر مطالعه يك در

 اين بين از. گرفتند قرار بررسي مورد ميعمو استفاده ميزان

 ايفا را خود نقش بقيه از بهتر هاBar و هاBall هااتچمنت

 صورت به كه ساختهپيش هايBall attachment. كردند

 تعويض قابل راحتي به، شوند مي ساخته غيراسپلينت

. گيرندمي قرار بااليي سطح در بهداشتي لحاظ از و هستند

 هاLocator. دارند تريمطلوب ثبات، هاBar كه حالي در

 قرار بااليي سطح در عمومي پذيرش لحاظ از و جديدترند

 در را خود پروتز تواندمي ترراحت بيمار كه چرا، گيرندمي

 به نسبت اتچمنت دسته سه اين. دهد قرار نظر مورد محل

 از. داشتند بيشتري كلينيكي استفاده و بودند ترمطلوب بقيه

 راها  اتچمنت مطلوب گير و بيمار راحتي آن اصلي علل

   )17(.برد نام توان مي
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 مختلف هايسيستم گير ميزان، ديگر پژوهشي در

 زواياي با اوردنچر پايه ايمپلنت 2 كه زماني اتچمنت

 قرار يكديگر به نسبت )درجه 20و  15، 10، 5، 0(موازي 

 كه گروهي كه داد نشان نتايج. شد بررسي، ندفتگرمي

 آنهايي كه حالي در داشتند را داشتند درجه 5و  0 زاويه

. دادند نشان را گير كمترين داشتند درجه 20 زاويه كه

 دوام براي هاايمپلنت بيشتر چه هر توازي بنابراين

)18(.است الزم هااتچمنت تر طوالني
 

Alsabeehal مختلف سيستم 6 گير ميزان، همكارانش و 

 فك در هاSingle-Implant overdenture براي اتچمنت

  از پروتيپ 2 .دكر گيرياندازه را پايين

Ball attachment 4 و  متر ميلي 7/9 و 5/9 تر بزرگ ابعاد با 

 4و  2/52( معمول اندازه در Stud و Ball attachment نوع

 تحليل بسيار ريج كه آزمايشي كست 3 روي بر )متر ميلي

 قرار تحليل مورد، كردندمي تقليد را پايين فك يافته

  طرح به مربوط گير ميزان باالترين. گرفت

Ball attachment كلي طور به. بود مترميلي 7/9 قطر با 

 بيشتر اتچمنت اندازه هرچه كه بود قرار اين از نتايج

 فراهم منديبل اوردنچر براي بيشتري گير، شد مي

  )19(.درك مي

ترين  و مناسبترين  هدف از اين مطالعه يافتن ارزان

  .بود اتچمنت

  ها روش و مواد

 پالستيكي دنداني بي مدل يك از مطالعه اين در

فك  دنداني بي ريج تا شد استفاده پايين فك ساخته پيش

 حذفها  اندركات همه سپس. كند همانندسازي را پايين

 متر ميلي 12 طول و 4/1 قطر به موازي ايمپلنت دو. شدند

(ITI System, Straumann Co, Switzerland) محل در 

 داده قرار يكديگر از متر ميلي 22 فاصله به كانينهاي  دندان

 ريختگي كبالت كروم ورك فريم يك سپس. دنشد

(Wironium, BEGOherbsTCo, Bremen, Germany) كه 

 درصد 6 و كروم درصد 31/5 كبالت درصد 60 شامل

 اوردنچر تقويت براي، است ديگر جزئي عناصر و موليبيدن

 . )1 تصوير( شد ساخته، آن روي بر لوپ دادن قرار و

 مورد نمونه 24 هر براي فلزي فريم و كست اين

 روش همانند فلزي فريم ساخت نحوه. گرفت قرار استفاده

 يك ابتدا كه ترتيب بدين، است پارسيلهاي  فريم ساخت

 فريم يك و شد ساخته اصلي كست از دوبليكيت كست

 به آن روي (Dentaurum, Germany) اينله موم با فلزي

 ايمپلنت دو ديستال قسمت در كه گرديد Wax up نحوي

 داشت فاصله كست سطح با متر ميلي 1 حدود فلزي فريم

 فاصلهها  ايمپلنت از كدام هر ديستال از متر ميلي 2 و

 فضاي به و زد مي دور هم با را ايمپلنت دو هر و گرفت مي

 در متر ميلي 5 قطر به لوپ 2 .شد نمي وارد آنها مابين

 لينگوال و باكال سمت در افقي صورت به و يكسان ارتفاع

 بعداًها  لوپ اين. شد داده قرار وسط درخط درست فريم

 اين. بود نيرو اعمال دستگاه زنجيرهاي قرارگيري جايگاه

 اين طول در كارها تمام براي اصلي فريم عنوان به فريم

 از نوع هر براي سپس و گرفت قرار استفاده مورد پژوهش

 پخت خود آكريل جنس از اكريلي بيس يكها  نمونه

(Meliodent Bayer Dental Co, Italy) جداگانه صورت به 

 .)2تصوير ( شد ساخته فلزي فريم روي بر

اي  نمونه 6 هر بر نيرو اعمال از پس اكريلي بيس اين

 جدا بعدي دسته براي، گرفت مي قرار دسته هر در كه

 و جداگانه صورت به بعديهاي  دسته براي و شد مي

 اين ساخت از هدف. شد مي ساخته جديد بيس اختصاصي

 اين زيرا. بود يكديگر به اتچمنت دو اتصال آكريلي بيس

ها  نمونه تمام براي كه فلزي فريم يك ساخت با مهم

  مورد در مخصوصاً( آمد مين دست به، بود مشترك

Ball attachment و Locator حاويهاي  نمونه در Ball  
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(Rhein 83 Co, Italy) دو روي بر اينها Fixture نيروي با 

 كست روي بر فلزي فريم سپس. شدند پيچ نيوتن  35

. شد ساخته آن روي بر اكريلي بيس و شد داده قرار اصلي

 صفحه توسط كامالًها  اتچمنت گردن كه ترتيب بدين

 Ball attachment كيت در موجود محافظ الستيكي

 رنگ صورتي پالستيكيهاي  كپ سپس و شد مي محافظت

ها  كپ رويها  Housing و گرفت مي قرارها  اتچمنت روي

 مخلوط منومر با آكريل كار اين از پس. شد مي داده قرار

 قرارها  اتچمنت روي موجود ورك فريم روي و شده

 شدن ست فرصت آكريل به ساعت 6 سپس و گرفت  مي

 دستگاه در بتواند اينكه براي كست سپس. شد داده

 هماننداي  دايره صورت به، بگيرد قرار نيرو واردكننده

 Universal توسط مرحله اين از پس. شد تريم 3 تصوير

Testing Machine شد وارد نيروها  نمونه از كدام هر به .

 نيروي تا گرفت قرار استفاده مورد نيرو واردكننده ماشين

 از كدام هر به mm/min50 سرعت با را (Retentive) گير

 برابر تقريباً مطالعات طبق نيرو اين. كند واردها  اوردنچر

 الزم ريج روي از اوردنچر حركت براي كه است نيرويي

هاي  لوپ به دستگاه ازهايي  زنجير توسط نيرو اين و است

 ازهايي  زنجير كه ترتيب بدين. شد مي داده اوردنچر

 به و شد مي واردها  لوپ درون به نيرو واردكننده دستگاه

 اعمال عمودي صورت به نيرو اين. گرديد مي قفلها  آن

 كردن جدا براي كه نيرويي ميزان نهايت در. گرديد مي

 اين. گرديد ثبت و محاسبه بود الزمها  اتچمنت از اوردنچر

 سپس و شد انجام گروه اين در نمونه 6 هر براي كار

 . شد ثبت و محاسبه نمونه 6 هر به مربوطهاي  داده ميانگين

 ,Locator (Zest Anchors INC حاويهاي  نمونه در

Scondido, CA USA) دو روي بر نيز Fixture 35 نيروي با  

 اصلي كست روي بر فلزي فريم سپس. شدند پيچ نيوتن

 بدين. دش ساخته آن روي بر اكريلي بيس و شد داده قرار

 روي رنگ صورتي پالستيكيهاي  كپ كه ترتيب

 قرارها  كپ رويها  Housing و گرفت مي قرارها  اتچمنت

 نيز Ball attachment مشابه مراحل ساير. شد مي داده

  . شد بررسي

 ابتدا ريختگي Bar attachment ساختن براي

 ITI ،(ITI System, Straumann سيستم فلزيهاي  اباتمنت

Co, Switzerland) پيچ با متر ميلي 4 طول و 3/4 قطر با 

 با و شد داده قرار ايمپلنت آنالوگ روي آن به مربوط

 مربوطه كيت از سپس. گرديد سفت نيوتن 35 نيروي

 (Rhein 83 Co, Italy) پالستيكي  Bar attachmentيك

 ايمپلنت 2 بين متر ميلي 22 فاصله براي و شد برداشته

 موم كمك با و شد داده قرار فاصله اين در و گرديد تنظيم

 متصل مجاور اباتمنت دو به (Dentaurum, Germany) اينله

 ريختگي عمليات طي و گرديد كامل آپ وكس. گرديد

 به رنگ زرد پالستيكي كليپ 2 سپس. گشت فلز به تبديل

 خط از مساوي فاصله به و يكديگر از متر ميلي 3 فاصله

 قرار قبل مشابه مراحل ساير. گرفت قرار بار روي وسط

 )4 و 3 تصوير(. گرديد

 ابتدا ريختگي Ball on bar attachment ساختن براي 

 ITI ،(ITI System, Straumann  سيستم فلزيهاي  اباتمنت

Co, Switzerland) پيچ با متر ميلي 4 طول و 4/3 قطر با 

 با و شد داده قرار ايمپلنت آنالوگ روي آن به مربوط

 قبل مراحل مشابه سپس و گرديد محكم نيوتن 35 نيروي

  )5 تصوير(. گرديد تكرار

 SPSSافزار  هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم داده

به منظور . مورد آناليز آماري قرار گرفتند 16با ويرايش 

هاي تحت مطالعه از  مقايسه مقدار نيروي كششي بين گروه

يك طرفه استفاده شد و مقايسه دو به دو واريانس آناليز 

هاي تحت بررسي با استفاده از آزمون توكي انجام  گروه

  .)=05/0α(پذيرفت 



     
             

  

 )و همكار اسداهللا احمدزاده...                                                                                            (اتچمنت  مقايسه ميزان گير سيستم هاي مختلف                264

 
 شده ساخته كست روي بر كبالت كروم ورك فريم:  1 تصوير

  .است

  

  
 

 
  فلزي فريم روي بر خودپخت آكريل بيس:  2 تصوير

  

  

  

  
  شده تريم كست روي Ball on bar اتچمنت آپ وكس:  3 تصوير

  
  شده تريم كست روي گرفته قرار فلزي بار:  4 تصوير

  

  

  

  
 دادن قرار و ساخته پيش بار روي بر كليپ 2 دادن قرار:  5 تصوير

  مجموعه روي بر فلزي فريم
  

  
  ها يافته

 ريختگي Ball on bar گير ميزان كه داد مي نشان نتايج

 آن از پس. )N31/35( بودها  اتچمنت بقيه از بيشتر

Superflex ball )N33/33( ،Locator )N90/20 ( و 

Castable bar )N74/14( قرار بعديهاي  رده در ترتيب به 

  .)1جدول ( داشتند
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  مربوط به مقاومت گير اتچمنت هاي مختلف و نتيجه آناليز توكياطالعات توصيفي  : 1جدول 
   P-value  ماكزيمم  مينيمم  انحراف معيار  ميانگين  اتچمنت ها

Castable ball on bar 31/35  14/3  01/32  61/38  007/0P=  Superflexball  

         001/0P< Locator  

         001/0P< Castable bar  

Superflexball 33/33  11/3  06/30  6/36  001/0P<  Locator  

         001/0P< Castable bar  

Locator 90/20  74/3  17  83/24  005/0P=  Castable bar  

Castable bar 73/14  15/1  53/13  16      

  

  
  

  
آناليز واريانس يك طرفه نيز نشان داد كه اغلب 

از لحاظ آماري با هم تفاوت دارند و آزمون توكي ها  گروه

(Tukey test) همچنين نشان داد كه : 

 Castable ball on bar با SuperflexBallميزان گير 

ولي از  )=007/0P( اختالف آماري معني داري نداشت

locator )001/0P<( و  Castable bar)001/0P<( بيشتر بود. 

 )>Castable ball on bar )001/0Pاز  locator ميزان گير

  .بودبيشتر  )=Castable bar )005/0P از وكمتر 

كمتر  Castable ball on barاز  Castable barميزان گير 

 .)>001/0P( بود

  بحث

 رغم علي كه است بزرگي مشكل دنداني بي

 اين. دارد وجود همچنان بشري روزافزونهاي  پيشرفت

 و افتد مي اتفاق جامعه مسن افراد در معموالً مشكل

 انجام براي افراد اين مالي و روحي، جسمي توانايي

. يابد مي كاهش، مدت طوالني و پيچيده، سنگينهاي  درمان

 هاي سال طي استخوان تحليل علت بهاين افراد  طرفي از

 قراردادن براي مناسبي استخوان، كامل يا پارسيل دنداني بي

 يك به سمت به ها درمان بنابراين ؛ندارند معمولي دنچر

 بيماران اين نياز بتواند كه شود مي معطوف بينابيني درمان

 وترين  ساده حال عين در وترين  معمول. نمايد برطرف را

 كامل دنچر از استفاده افراد اين براي درمانترين  كاربردي

 بين اين در. است ايمپلنت بر متكي پايين دنچركامل و باال

 به ايمپلنت چگونه كه است اين شود مي مطرح كه سوالي

 و ساپورت شامل آن مزاياي از بتوان تا شود متصل پروتز

 اين در. دارند مختلفي انواع ها اتچمنت. گرفت بهره ثبات

 مقايسه مورد ها اتچمنت پركاربردترين شد سعي پژوهش

هاي  اتچمنت كلي گروه دو بين مقايسه. گيرند قرار
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 ريختگيهاي  اتچمنت و (Locator, Ball) ساخته پيش

(Ballon bar, Bar clip) بيان قبالًكه  طور همان. شد انجام 

  به مربوط گير ميزان بيشترين مطالعه اين در شد

Ball on bar جزئي اختالف با آن از پس و بود ريختگي 

 ترتيب به بعديهاي  گروه و داشت قرار Ball گروه

Locator و Bar clip بودند ريختگي .  

 ميزان كه شد بيان )20(و همكاران Chung مطالعه در

 Pink از بيشتر و برابر تقريباً White locator و Ball گير

locator  هر زيرا. دارد همخواني كامالً ما مطالعه با كهبود 

 . بودند ساخته پيش صورت به دو

 Bar clip گير ميزان، )21(و همكاران Botega مطالعه در

 صورت به كارخانه يك توسط دو هر كه Ball و

 مطالعه اين كه بود برابر تقريباً بود شده توليد ساخته  پيش

 صورت به دو هر زيرا ندارد ما مطالعه با تناقضي هم

   .بودند ساخته پيش

 Sadig مطالعه در
 گير ميزان كه شد داده نشان )14(

Locator از Ball تناقض در ما مطالعه با اين و است بيشتر 

 توجه آن به بايد كه دارد وجوداي  نكته اينجا در اما. است

 و Locator بين تنگاتنگي رقابت مختلف مطالعات در. كرد

Ball مطالعات برخي دربه طوري كه . شتدا وجود Ball 

. ندادد مي نشان بيشتري گيرها  Locator ديگر برخي در و

 در متفاوت گيرهاي باها  Cap از استفاده علت به پديده اين

ها  اتچمنت نوع اين از كدام هر يعني. ستاها  سيستم اين

 كدهاي و مختلف گيرهاي با Cap مختلف انواع شامل

 حدي تا تواند مي امر اين و هستند مختلف بندي رنگ

 .كند توجيه را نتايج در تفاوت

Yung-Tsung و Chin-Chuan مطالعه در
 گير ميزان )15(

 انواع با (Machine milling) ساختهپيش هاياتچمنت

 يكي كه ERA ماتريكس نوع 3 .شد مقايسه ريختگي

 مطالعه مورد بودند ريختگي ديگر تاي 2 و ساخته پيش

 سيكل از بعد يدار معني تفاوت گروه سه بين. گرفتند قرار

 مطالعه با ظاهر در مطالعه اين. شتندا وجود كششي اول

 بين كه كمي بسيار تفاوت به توجه با اما، است متناقض ما

 حدي تا تفاوت اين دارد وجود ما مطالعه در گروه دو اين

 .است پوشي چشم قابل

 6 گير ميزان، )19(همكاران و Alsabeehal  مطالعه در

 Single-Implant براي اتچمنت مختلف سيستم

Overdentureاز نوع 2. شد گيرياندازه پايين فك در ها 

Ball attachment نوع 4 و Attachment locator 3 روي بر 

 را پايين فك يافته تحليل بسيار ريج كه آزمايشي كست

 ميزان باالترين. گرفتند قرار تحليل مورد، كردندمي تقليد

 بعدي گروه. بود Ball attachment طرح به مربوط گير

Locator ترتيب به بعديهاي  دسته. بود رنگ سفيد 

locator  نيز مطالعه اين. بودند رنگ آبي و صورتيهاي 

  .كند مي تاييد كامالً را ما مطالعه

 ميزان نظر از هااتچمنت مختلف انواعدر مطالعه ديگر 

 اين بين از. تگرف قرار بررسي موردرا  عمومي استفاده

 ايفا را خود نقش بقيه از بهتر هاBar و هاBall هااتچمنت

 صورت به كه ساختهپيش هايBall attachment. كردندمي

 از و هستند تعويض قابل راحتي به بودند شده غيراسپلينت

 حالي در. گيرندمي قرار بااليي سطح در بهداشتي لحاظ

 و جديدترند هاLocator دارند تريمطلوب ثبات هاBar، كه
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، گيرندمي قرار بااليي سطح در عمومي پذيرش لحاظ از

 محل در را خود پروتز تواندمي ترراحت بيمار كه چرا

 بقيه به نسبت اتچمنت دسته سه اين. دهد قرار نظر مورد

 از كه. داشتند بيشتري كلينيكي استفاده و بودند ترمطلوب

ها  اتچمنت مطلوب گير و بيمار راحتي آن اصلي علل

 درها  اتچمنت اين بيشتر كاربرد علت به. برد نام توان مي

هايي  اتچمنت چنين شد سعي مطالعه اين در دنيا سراسر

 گير ميزان نظر از كلي نتيجه يك تا گيرد قرار بررسي مورد

 به بيمار براي پروتز نهايي هزينه مقابل در شده ايجاد

)17(.آيد دست
 

 مشابه صورت در كه بود اين بررسي اين از هدف

 انواع از، ساخته پيش و ريختگي گروه دو گير بودن

 در دقت با. شود استفاده كمتر هزينه علت به ريختگي

 گير ساخته پيشهاي  Ball گروه در كه شود مي ديده نتايج

 عدد 2 شامل كه (Ball on bar) 3 گروه با مشابه تقريباً

Ball گروه 2 اين در. باشد مي، است بار روي بر ريختگي ،

با در نظر گرفتن . شد مي استفاده گير براي Ball عدد 2

 گير بودن بيشتر حتي ً بعضا و گروه دو اين گير بودن مشابه

 دقت اينكه به توجه با و ريختگيهاي  نمونه بعضي در

 را نكته اين بايد، است بيشتر شونده ماشينهاي  اتچمنت

 در گير بودن بيشتر علت يك شايد كه كرد يادآوري

 به نسبت هاBall زاويه نبودن موازي، ريختگيهاي  نمونه

 مقاالت بر مروري قسمت در كه طور همان. باشد يكديگر

 زمان در را گير نيروي افزايش مقاالت برخي، شد اشاره

 گزارش يكديگر به نسبتها  اتچمنت زاويه نبودن موازي

 تواند مي، Ball on bar گروه در باال گير ديگر علت. كردند

 هر كامل شدن درگير و سطح يك در هاBall گرفتن قرار

هاي Ball گروه در شايد كه حالي در باشد، Ball دو

 كامالً و نباشند سطح يك در دقت اين با Ball، ساخته پيش

 در دوم علت اين البته كه نشوند درگير پالستيكي Cap با

 اتچمنت و ها ايمپلنت جا اين زيرا نيست مطرح ما مطالعه

 . گيرند ميقرار مشابه سطح در

 شده ًرعايت كامال گروه دو اين مقايسه در كهاي  نكته

 و مشابههاي  كپ از گروه دو هر براي كه است اين

 . بود شده استفاده يكسان فلزي Housing و رنگ صورتي

 كه شود مي حاصل نتيجه اينها  گروه بقيه مقايسه در

 در گروه 4 بين در گير نظر از Locator شامل هاي گروه

 درجه در ريختگي هايBar و گيرند مي قرار سوم رتبه

 گروه در گير بودن باالتر علت. دارند قرار گير چهارم

Locator گروه به نسبت Barاست عامل چند احتماالً ها .

 به نسبت آن ماشيني طراحيتواند  مي آن دليلترين  عمده

 خاطر به شايد ديگر علت يك البته. باشد ريختگي بارهاي

 در. است الستيكيهاي  كپ االستيسيته بودن متفاوت

Locatorدر كه درحالي، شد استفاده صورتي كپدو  از ها 

 ديگر به نسبت دو هر گير. گشت استفاده زرد نوع از بارها

 قرار متوسط درجه در كارخانه همانهاي  بندي رنگ

 ديگر كارخانه با كارخانه يك متوسط درجه ولي گيرد مي

 . باشد متفاوتً  كامال تواند مي كليپ با كپ و

 اول گروهدو  به نسبت هاLocatar گير بودن تر پايين

(Ball ريختگي و شده ماشين )تر كوتاه علت به تواند مي 

 اباتمنت با الستيكي Cap تماس سطح كاهش و بودن

 . باشد اتچمنت
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Bar clipقرار چهارم گروه در گير لحاظ از هم ها 

هاي  گيره از ريختگي هايBar از استفاده در. گيرند مي

 گروه سه در كه حالي در، شد استفاده زردرنگ پالستيكي

 است اين واقعيت. بودند رنگ صورتي همه هاCap ديگر

 وجود صورتي و زرد رنگ دو در الستيكي كليپ كه

 گير، صورتي رنگ و متوسط گير، زرد رنگ كه داشت

 امر اين عكس ها كپ مورد در كه حالي در ؛داشت كمتري

 حداقل براي دقت حداكثر مطالعه اين در. است صادق

 ها كليپ تعداد حتي. گرفت صورت كننده مداخله عوامل

 و بود نمونه هر براي عدددو  و ها كپ تعداد اندازه به نيز

 . قرارگرفت آزمايش تحت تكنسين يك توسط ها نمونه تمام

 از استفاده كه شود مي برداشت چنين نتايج برآيند از

 در و باشد مفيد تواند مي كل در ريختگيهاي  اتچمنت

هاي  اتچمنت جايگزين، باشد داشته Indication كه جايي

 . شود مي ساخته پيش قيمت گران

 مزايايها  Ball on bar، ساخته پيشهاي  اتچمنت بين در

 اولين. دارند غيرريختگي نظاير به نسبت زيادي بسيار

 آنها حسن دومين. ستاها  اتچمنت اينكمتر  قيمت، مزيت

. است ساخته پيش انواع به نسبت بيشتر حتي يا مشابه گير

 و يكديگر بهها  ايمپلنت اسپلينت، انواع اين مزيت سومين

 . نيروهاست بهتر توزيع

 Ballدو  از استفاده، بعضي از محققان راستا همين در

attachment به فقط را) ساخته پيش انواع مثل( هم از جدا 

ها  ايمپلنت اسپلينت و دنشناس مي موقت درمان عنوان

 البته. ندندا مي الزامي دائم پروتز ساخت براي را بار توسط

Ball on bar البرتواري تكنيكي حساسيت جمله از معايبي 

 دنچر شدن آماده تا البراتواري كار مرحله چند به نياز و

 Bar از. است زمانبر كمي خود اين كه. دارد نهايي

 از. برد بهره اتچمنت يك عنوان به توان مي هم ريختگي

 كه است آن كنندگي اسپلينت خاصيت اتچمنت اين مزاياي

 مزيت ديگر. كند مي پخشها  ايمپلنت روي بهتر را استرس

 صورتي در اين و است آن قيمت بودن ارزان اتچمنت اين

 دقت طال با آن ريختن اگرچه. نشود ريخته طال با كه است

 البته. نيست مواد بقيه با مقايسه قابل كه دارد زيادي بسيار

Bar ها كليپ تر سخت تعويض چون معايبي ريختگي 

 با كه صورتي در هم آن گير و دارد هاBall cap به نسبت

 ديگر اندازه به، شود ريخته غيرطال ريختگي فلزات

 اغلب آن گير اگرچه، نبود آزمايش موردهاي  اتچمنت

 شود ريخته طال با اگربا اين حال . است كافي اوقات

  )22(.ندارد چنداني تفاوت ساخته پيش نوع با آن قيمت

 اثر در كروژن ريختگيهاي  اتچمنت اين ديگر عيب

  )23(.است زمان گذشت

 ساير گير، بعدي تحقيقات گردد در مي پيشنهاد

 ساخته پيش انواع ساير باتر  ارزان ريختگيهاي  اتچمنت

  . مقايسه گردد مناسب جايگزين كردن پيدا براي

  نتيجه گيري

ريختگي هاي  كه اتچمنتتوان گفت  ميكل  در

ساخته  انواع پيش توانند با مي Ball on bar انواع مخصوصاً

 Ball on barانواع ريختگي  در. رقابت كنند گير نظر از

تداخل ها  چيدن دندان نبايد باها  اين اتچمنت. ارجح است

شود كه به مجموع  مييادآوري  ديگر بار آخر در. كنند

تمام  انتخاب اتچمنت بايد دقت كرد و عوامل دخيل در
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 زمان تنها صرف قيمت و گرفت و نظر هم در با عوامل را

  .كننده نوع اتچمنت نيستند عوامل تعيين

  تشكر و قدرداني

از  12اين مقاله برگرفته از پايان نامه به شماره 

. باشد مي شاپور اهواز جندي دانشكده دندانپزشكي

 روه پروتزهاي دنداني اهواز،محترم گ از مديربدينوسيله 

مجله  اساتيد محترم در معاونت پژوهشي اين دانشكده و

انجام اين پژوهش  در را دانشكده دندانپزشكي مشهد كه ما

  .كنم صميمانه قدرداني مي ياري دادند
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