
 
 



 چكيده
 

ستئواینتگریشن دارد.  :زمينه و هدف دست   ب ثبات ایمپلنت نقش تعیین کننده ای در موفقیت ا

آوردن و حفظ ثبات ایمپلنت پیش نیاز نتایج موفق درمانی می باشددددابنابر این اندازه ییری ثبات             

رای  روش های مختلفی ب وفقیت ایمپلنت به حسدددای می آید.ایمپلنت روشدددی مبر برای ارزیابی م

 RFA(Resonanceاندددازه ییری ثبددات ایمپلنددت ورود دارد کدده ینی از این روش هددا               

Frequency Analysis که توسط دستگاه( است Osstell انجام 

می باشدددد.هد  ISQ (Implant Stability Quotient)می شدددوداواحد اندازه ییری آن  

اندازه   دقتبرOsstell  دسددتگاه توسددط ISQسددنجشافزایش دفعات ازاین مطالعه بررسددی تاثیر

اسدددت زمانی که سدددنجش ر وه بر باکان و لینگوان در مزیان و دیسدددتان نیز           ISQواحد  ییری 

 می پذیرد. صورت

 

بیمار که کاندید دریافت ایمپلنت در نواحی خلفی )پرمولر و             22عداد  ت:ها مواد و روش

آن در زمان  ISQ میزان ایمپلنت قرار داده شددد و 54مولر(فک خود بودنداانتخای شدددند.در ک  

در چبار ربت )باکانالینگوانامزیان و         Osstell ISQرایگذاری ایمپلنت توسدددط دسدددتگاه       

 دیستان(اندازه ییری شد.

ربت  بار و درچبار زمانی که از چبار ISQتفاوت معنی دار آماری در میزان سنجش :نتايج

بت باکان ر بار و در دونسبت به زمانی که دو)باکانالینگوانامزیان و دیستان(اندازه ییری می شود

 یافت نشد. و لینگوان مورد سنجش قرار می ییردا

 

گاه       :گيريبحث و نتيجه   نت توسدددط دسدددت بات ایمپل ندازه ییری ث تحت    Osstellا

 چبار ربت)باکانالینگوانامزیان و دیستان(قرار نمی ییرد. تاثیرتعداد دفعات سنجش از

 .ISQدفعات اندازه ییریاOsstellاRFAثبات اولیها  كلمات كليدي:

 



ABSTRACT 

 

 

 

BACKGROUND AND OBJECTIVE 

 

Implant stability plays crucial role in successfull Osseointegration, which is mandatory for the 

appropriate prosthetic treatment. Hence measurement of  Implant Stability, which is show as 

Implant Stability Quotient (ISQ) can be considered so important noninvasive way in 

determining of implant success.several methods have been introduced for this purpose. 

Resonance Frequency Analysis (RFA), carried out by Osstell Device, is one of the methods. 

The aim of this study is to investigate the number of ISQ  measurements  by Osstell ISQ in 

accuracy of ISQ.We would  4 measurmens in 4direction and compare it with the 2 measurment 

advised by the producer.  

 

 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

For this purpose, 22 patients,candidated for receiving implant in Posterior  area of both jaw  

(premolars and molars), were selected. Totally, 45 implants inserted and ISQ were measured 

by Osstelll ISQ device four times(Buccal, lingual, mesial and distal) 

 

 

RESULT 

We observed no statistically significant different in ISQ evaluated 4 times (Buccal, lingual, 

mesial and distal) in compareince 2 times(only buccal and lingual) 

 

 

CONCLUSION 

Increasing the number of measurments with Osstell ISQ has no effect on the accu 
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