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 چکیده

ه از پذیر نیست. استفاد امکان جایگزینی مولردر بعضی موارد قرار دادن یک ایمپلنت با قطر استاندارد برای  مقدمه و هدف:

دو ایمپلنت با قطر کم جایگزین مناسبی برای مقابله با نیروهای فانکشنال و بیومکانیکال به نظر میرسد و به جای یک ایمپلنت 

توزیع تنش در استخوان اطراف ایمپلنت دندان  . هدف از تحقیق حاضر بررسیودتوان از دو ایمپلنت با قطر کم استفاده نممی

 بود. به روش آنالیز اجزاء محدود مپلنتیدو ا ای کیدندان توسط  نیا ینیگزیمولر در جا

در طرح درمان اول از یک ایمپلنت با گرفت.  انجام توسط کامپیوتر in vitroمدل سازی  به روشاین مطالعه   روش کار:  

میلی متری مزیودیستالی استفاده شد و در طرح درمان  6/21میلی متر از طرفین و در دامنه  9/3به فاصله  8/4قطر باال سایز 

ی میل 6/21میلی متری از طرفین و در یک دامنه  5/2متر از همدیگر و میلی 3به فاصله  3/3دوم از دو ایمپلنت نازک سایز 

بر روی کل  یکبار به صورت زاویه دار نیوتنی 211متری مزیودیستالی استفاده شد. پس از اتمام طراحی، بار نیروی استاتیک 

روکش ایمپلنت اعمال شده و میزان توزیع استرس در دو طرح درمان قسمت مزیالی بر روی در سه نقطه و یکبار فقط  سطح 

 اندازه گیری شد. 2016نسخه   ANSYS WORKBENCH ایی رایانهنرم افزار محدود با استفاده از بسته اجزاء به روش

 مگاپاسکال 14/239میلی متری  3/3دو ایمپلنت  بارگذاری سطح در در استخواناسترس  حداکثر  میزان یافته ها:

بدست  در سمت مزیال ایمپلنت مگاپاسکال 21/219متری میلی 8/4و در یک ایمپلنت ساده  در سمت مزیال ایمپلنت مزیالی

مگاپاسکال در سمت مزیال ایمپلنت  8/286در زمانی که نیرو مزیالی وارد شد میزان حداکثر استرس در ایمپلنت دوتایی  آمد.

  مگاپاسکال در سمت مزیال ایمپلنت  بدست آمد.  2/246مزیالی و در ایمپلنت تکی 

  نتیجه گیری:

دو ایمپلنت نازک  بهتر از در استخوان کورتیکال 8/4قرار دادن یک ایمپلنت با قطر گاهی بر اساس نتایج این مطالعه آزمایش

  کمتر از ایمپلنت تکی بود. ایمپلنت دوتایی میزان حداکثر استرس در استخوان اسفنجی در است و 3/3با قطر 
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 چکیده انگلیسی

Abstract 

 

Aim and Background:  

 

Background:  

In some cases,insertion of single implant of standarad diameter is not possible for 

replacement of molar tooth. The use of two implants with narrow diameter seem to be a 

viable treatment modality for withstanding functional and biomechanical forces. Therefore, 

instead of using one single implant, two implants with narrower diameter can be used. 

Purpose of this study was to evaluate and compare stress distribuation in surrounding bone 

of single molar area rehabilitated by single implant versus double narrow diameter implants. 

 

Method: This study was conducted by computer aided in-vitro modeling. Initial model used 

single implant of 8.4 mm wide diameter inserted with 9.3 mm distance from both sides and 

in 6.12 mm of mesiodistal area. The second model used double 3.3mm narrow sized implant 

with 3 mm distance from one another, 5.1mm from both sides and 6.12 mm of mesiodistal 

area. Following completion of these modellings, single magnititude force of 100N was 

exerted in oblique axis,once in three locations and once in mesial part of implant supported 

crown. Stress distribution was then measured using finite element analysis (FEA) with aid of 

ANSYS WORKBENCH software package(version 2016) in both models. 

 

Results: Maximum bone stress was reported 139.24 Mpa and 129.72 Mpa on mesial side of 

double implants and single regular implant,respectively. 

 

Conclusion: According to the results of this in-vitro study,inserion of single regular implant 

(8.4 mm size)is better than insertion of double implants (3.3 mm size). 
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