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زندگی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

دیابتیها میتوانند ایمپلنت کنند؟

آفت�اب یزد -فائزه مظف�ری  :براثراختالل درتولید وعملکرد
انس��ولین در ب��دن ،ف��رد به دیابت مبتال میش��ود .متاس��فانه
بیماری دیابت بخشهای مختلف بدن از جمله چش��م ،اعصاب،
کلیه ها ،قلب و س��ایر قس��متهای ب��دن را تح��ت تاثیر قرار
میدهد و میتواند به آنها آسیب برساند .اما آیا از تاثیر دیابت
ب��ر دهان و دندان و مش��کالتی که میتواند ایج��اد کند باخبر
هس��تید زیرا دیابت تاثیر بس��یار زیادی بر روی بهداشت دهان
و دندان دارد و میتواند مش��کالت بسیاری را برای افراد ایجاد
کند و کیفیت زندگی افراد را کاهش دهد لذا با توجه به اهمیت
موضوع آفتاب یزد دراینباره با دکترروس��انا فرجامی نژاد ،جراح
و دندانپزشک و دکتر مهرنوش سبزقبایی – متخصص جراحی
لثه و ایمپلنتهای دندانی گفتگوکرده است.
در ابت��دا دکتر فرجام��ی نژاد در اینب��اره میگوید:امروزه یکی
از درمانهای��ی که ب��رای جایگزینی دندانهای از دس��ت رفته
عمومیتیافته ،ایمپلنتهای دندانی است.
وی خاطرنش��ان کرد :ایمپلنتها پایههای��ی از جنس تیتانیوم
هس��تند که درون اس��تخوان فک گذاشته میش��وند و پس از قرار دادن
ایمپلنت توس��ط دندانپزشک در داخل اس��تخوان فک ،با استخوانسازی
س��لولهای استخوانساز در س��طح ایمپلنت ،اس��تخوان فک به ایمپلنت
جوش میخ��ورد و فرآیند استئواینتگریش��ن انجام میگی��رد که معموالً
 3تا  4ماه طول میکش��د و س��پس قس��مت تاج و روکش دندان ساخته
میشود و روی پایه قرار میگیرد.
> ایمپلنت درمان مناسب برای همه بیماران نیست

دکتر فرجامی نژاد توضیح داد :باید بدانیم که ایمپلنت درمان مناسب برای
همه بیماران نیس��ت لذا به همین دلیل دندانپزشک قبل از شروع درمان
باید مواردی را در بیمار بررسی نماید.
ای��ن ج��راح و دندانپزش��ک میگوی��د :در ابت��دا از فک مربوط��ه تصویر
رادیوگرافی تهیه میگردد و سپس دندانپزشک توسط"  " CBCTبیمار و
تصاویر رادیوگرافی طول و ضخامت اس��تخوان فک و همچنین محل مورد
نظر برای جایگذاری ایمپلنت را بررسی میکند.
وی ابراز کرد که یکی از ش��ایعترین سواالت که در ذهن بیماران دیابتیک
مطرح میش��ود مربوط به میزان موفقیت درمان ایمپلنت در این بیماران
است.
دکت��ر فرجامی ن��ژاد ادامه داد :به ط��ور کلی بیم��اران دیابتیک به دلیل
اختالل خونرس��انی مس��تعد التهاب بیشتر میباش��ند همچنین افزایش
استعداد عفونت در این بیماران دیده میشود و پاسخ بر درمان عفونت در
این افراد نسبت به افراد غیر دیابتی کمتراست.
این جراح و دندانپزش��ک ابراز ک��رد :در بیماران دیابتیک به جهت تحلیل
لثه ،تحلیل اس��تخوان فک و وضعیت نامناس��ب ترمیم بافتی و همچنین
بیماریهای پریودنتال ،درمان ایمپلنت از ریسک باالتری برخوردار است.
وی مط��رح کرد :بیم��اران دیابتی تا زمانی که عالیم بیماری لثه داش��ته
باش��ند نمیتوانند از درمان ایمپلنت استفاده کنند چون بیماریهای لثه
در افراد دیابتیک میتواند توسعه عفونت را افزایش دهد.
دکت��ر فرجامی نژاد میگوید :به طورکلی افرادی که دیابت آنها به خوبی
کنترل ش��ده باشد ،بیشتر از غیر دیابتیها مستعد ابتال به عفونت نیستند،
ولی مهار کردن عفونت در آنها دش��وارتر است وعلت این دشواری تغییر
عملکرد گلبولهای س��فید یا س��ایر عواملی است که در توانایی بدن برای
کنترل عفونت دخالت دارند و دشواری مهار عفونتها در افرادی که دیابت
آنها به خوبی کنترل نشده است چشمگیرتر است.
ای��ن جراح و دندانپزش��ک عن��وان کرد :دررژی��م غذایی اف��راد دیابتیک
بای��د میزان مص��رف پروتئین و فیبر افزایش یاب��د و بیماران دیابتیک که
از بیدندانی رنج میبرند رعایت رژیم غذایی مناس��ب برایش��ان دش��وارتر
میش��ود و اگر ما بتوانیم با درمان ایمپلن��ت جایگزینی دندانها را انجام
دهیم طبیعتاً نقش مناسبی را در جهت بهبود این شرایط خواهیم داشت.
وی تشریح کرد:هر چند قراردادن ایمپلنت برای بیماران دیابتی امکانپذیر
اس��ت اما بیماران دیابتی در خطر بیشتری برای شکست درمان ایمپلنت
ی��ا ناموفق بودن آن قرار دارند مخصوصاً اگر دیابت در این بیماران کنترل
نشده باشد اما خوشخبتانه اگر دیابت از چند ماه قبل از گذاشتن ایمپلنت
به خوبی کنترل ش��ود ،بدون هیچ شکی میتوان درمان ایمپلنت را انجام
داد.
دکت��ر فرجام��ی نژاد تصریح ک��رد :قبل از درم��ان ایمپلن��ت در بیماران
دیابتیک فاکتورهایی باید در نظر گرفته شوند که مهمترین آن عبارتند از
اینکه برای ش��روع درمان ایمپلنت در بیماران دیابتیک ابتدا باید اطمینان
پیدا کرد که وضعیت دیابت بیمار کنترل ش��ده اس��ت یا خیر که بهترین
ش��کل بررس��ی دیابت کنترل شده نتایج آزمایش��ات قند خون بیماراست
که باید زیر  180باش��د و همچنین آزمایش"  " HbA1Cاس��ت که باید
کمتر از  8درصد باشد که در این صورت میتوان اقدام به درمان ایمپلنت
دندانی نمود.
این جراح و دندانپزشک با بیان این نکته که "  "HbA1Cتعیین وضعیت
گلوک��ز خ��ون را در طی  30ت��ا  90روز قبل از زمان نظی��ر نمونه خونی

امکانپذیر میس��ازد" ،افزود :در بیمارانی ک��ه"  HbA1Cدر آنها باالتر
از  8درصد باش��د ،انجام ایمپلنت پیش��نهاد نمیشود و بیمار باید تا زمان
کنترل ش��دن بیماری و بهبودی کنترل گلوکز خون درمان ایمپلنت را به
تعویق بیندازد.
وی اظهار داش��ت :دربیمارانی که دیابت آنها کنترل ش��ده اس��ت درمان
ایمپلنت مانند افراد فاقد این بیماری انجام میگیرد اما با رعایت برخی از
مالحظات باید باشد.
دکت��ر فرجامی ن��ژاد افزود :این مالحظات عبارتند از کنترل مس��تمر قند
خ��ون (قب��ل ،حین ،بعد از درم��ان ایمپلن��ت) ،آنتیبیوتیکتراپی پس از
درمان به منظ��ور جلوگیری و کنترل عفونتهای احتمالی بعد از جراحی
در این بیماران ،اس��تفاده از دهانش��ویه قبل و بع��د از جراحی به منظور
کنت��رل میکروبهای حفره دهان و کاهش ریس��ک آلودگ��ی میکروبی،
توصیه اکید به رعایت بهداش��ت دهان و دندان و تمیز نمودن و مس��واک
زدن دن��دان به دلی��ل طوالنیتر بودن دور ه ترمیم بافتی بهداش��ت دهان
و دن��دان ،رعای��ت رژی��م دارویی پ��س از درم��ان ،کوتاهتر ش��دن فاصله
بی��ن ویزیتهای دندانپزش��کی ب��رای جلوگیری از بروز هر گونه مش��کل
احتمالی زیرا به علت وجود خش��کی دهان در بیماران دیابتیک به منظور
کاه��ش عوارض دهانی و دندان مراقبتهای بهداش��تی باید افزایش یابد،
منع اس��تفاده از س��یگار و در آخر اینکه بهتر اس��ت زم��ان انجام درمان
ب��رای بیماران دیابتی صبح زود برنامهریزی ش��ود و از جلس��ات طوالنی
اجتناب شود.
دکتر فرجامی نژاد ابراز داش��ت :ممکن اس��ت بیمار دیابتی در خود جلسه
درمان دندانپزش��کی به دلیل اس��ترس در حین درمان یا بعد از درمان در
معرض افت قند خون باش��د که غالباً توصیه میش��ود که بیماران قبل از
درمان دندانپزش��کی در صورتی که امکان تغذیه به صورت روتین را دارند
وعد ه غذایی قبل از درمان را به صورت کامل دریافت کرده باشند و داروی
خوراکی یا تزریقی کنترل قند خون را نیز طبق دس��تور پزش��ک استفاده
کرده باشند.
این جراح و دندانپزشک متذکر شد :اگر بیمار مجبور است قبل از جراحی
ایمپلنت چیزی نخورد یا نیاش��امد و پ��س از جراحی غذا خوردن برایش
مشکل است به بیمار باید تأکید ش��ود که دوز معمولی انسولین" " regularرا
مص��رف نکن��د و از مصرف داروه��ای کاهنده قند خون قب��ل از جراحی
ایمپلن��ت امتناع کند و نیز به بیمار توصیه میش��ود که قبل از آن که به
س��طح معمولی فعالیتهای بدنی و دریاف��ت کالری بر گردد دوز معمولی
انسولین را از سر نگیرد.
وی تش��ریح ک��رد :در اف��راد دیابتی��ک ممکن اس��ت پس از ق��رار دادن
ایمپلنت در اس��تخوان فک به مدت زمان بیش��تری تا زمان آماده ش��دن
روک��ش نهایی دندان از دس��ت رفته نیاز باش��د چون ممکن اس��ت زمان
بیش��تری برای"استئواینتگریش��ن "در ای��ن اف��راد نی��از باش��د ب��ه طور
مث��ال اگر برای یک ش��خص عادی که دیابت ندارد س��ه م��اه زمان برای
استئواینتگریش��ن نی��از باش��د برای یک ف��رد دیابتیک ای��ن مدت زمان
افزایش مییابد.
> ایمپلنت بیماران دیابتی باید با ایجاد کمترین محل زخم انجام شود

دکتر فرجامی نژاد متذکرش��د که ایمپلنت بیم��اران دیابتی باید با نهایت
دقت و با ایجاد کمترین محل زخم انجام شود تا پروسه درمان به درستی
انجام شود و درمان ایمپلنت با شکست مواجه نشود.
این جراح و دندانپزشک گفت :نتیجهگیری کلی که درباره ایمپلنت بیماران
دیابتی میتوان انجام داد این است که افرادی که دیابت کنترلشده دارند،
با رعایت موارد فوق که با آنها اش��اره ش��د و با رعایت نکات بهداش��تی و
تالش خود بیمار میتوانند درمان ایمپلنت موفقی را داشته باشند.
> دیابت نوع یک بسیار ناپایدار بوده و کنترل آن مشکل است

در ادامه نیز دکتر س��بزقبایی در اینباره میگوید :دیابت یکی ازاختالالت
غدد درون ریز میباش��د.عوارض دیابت کنترل نش��ده درطوالنی مدت به

صورت برخی از بیماریها مانند بیماریهای عروق کوچک (چشم،
کلیه،عصبها ) ،بیماریهای ع��روق بزرگ (قلبی -عروقی ،مغزی
– عروقی ) ،افزایش اس��تعداد ابتال ب��ه عفونتها و ضعف در التیام
زخمها میباشد.
وی خاطرنش��ان کرد :دیابت نوع یک یا وابس��ته به انسولین در اثر
تخریب خودایمنی سلولهای تولیدکننده انسولین در پانکراس به
وجود میآید و باعث کاهش تولید انس��ولین در بدن میش��ود که
اغلب در کودکان و بالغین مشاهده میگردد.
این متخصص جراحی لثه و ایمپلنتهای دندانی ادامه داد :دیابت
نوع یک بس��یار ناپایدار بوده و کنترل آن مش��کل است .این افراد
چاق نیس��تند و احتمال کاهش سریع قند خون و رفتن به کما در
آنها بسیار وجود دارد.
وی مطرح کرد :در بیماران مبتال به دیابت نوع دو یا غیر وابسته به
انسولین عالیمی مانند پرنوشی ،پرخوری ،پرادراری و استعداد ابتال
به عفونت دارند و اشکال در ترشح انسولین و مقاومت محیطی در
مقاومت عمل انسولین وجود دارد.
دکت��ر س��بزقبایی با بیان این نکته که " نش��انههای دیاب��ت نوع دو مثل
نوع یک اس��ت ام��ا به طور معمول ش��دت کمت��ری دارد" ،اظه��ار کرد:
ح��دود  90ال��ی  95درصد از کل موارد ابتال به دیابت را نوع دو تش��کیل
میده��د ک��ه بیش��تر در بالغین دیده میش��ود و این اف��راد معموال چاق
هستند.
ای��ن متخص��ص جراحی لث��ه و ایمپلنتهای دندانی بی��ان کرد:تظاهرات
دهانی بیماری دیابت بدین صورت اس��ت که افراد مبتال به دیابت کنترل
نش��ده استعداد بیشتری به درگیریهای قارچهای دهانی ( برفک دهانی )
و عفونتهای باکتریایی دارند.
وی اضاف��ه کرد :قارچها در محیطی با میزان باالی گلوکز رش��د میکنند،
بنابراین ش��انس ابتال به برفک در بیماران دیابتیک بیش��تر از افراد دیگر
است.
دکترسبزقبایی میگوید :کنترل خوب بیماری دیابت ،عدم مصرف سیگار
و خارج کردن و تمیز نمودن دندانهای مصنوعی از بروز برفک جلوگیری
میکند.
> درافراد دیابتی احتمال پوسیدگی دندان بیشتر است

این متخصص مطرح کرد :درافراد مبتال به دیابت احتمال پوسیدگی دندان
بیشتر است .علت پوسیدگیهای وسیعتر و شدید تر ،خشکی دهان و عدم
امکان تمیز کردن توسط بزاق میباشد.
وی تصری��ح کرد :افزایش دف��ع مایعات از طری��ق ادرار و تغییرات عروق
کوچ��ک در غدد بزاق��ی و مصرف برخی از داروه��ا در مبتالیان به دیابت
سبب کاهش ترشح بزاق و خشکی دهان میشود.
دکترس��بزقبایی توضی��ح داد :بزاق خاصیت محافظت��ی ،تمیز کنندگی و
لغزندگی محیط دهان را دارد و کاهش ترش��ح آن س��بب تجمع بیش��تر
پالک دندانی و جرم و در نتیجه پوسیدگی و عفونتهای دندانی میشود.
ای��ن متخص��ص جراحی لثه و ایمپلنته��ای دندانی بیان ک��رد :از جمله
مش��کالت دیگر دهان��ی افراد دیابتی میتوان به س��وزش ده��ان و زبان،
خش��کی و ترک مخاط دهان در این بیماران اش��اره کرد اما برجستهترین
تغییرات درافراد مبتال به دیابت کنترل نشده ،کاهش مکانیزمهای دفاعی
و افزایش اس��تعداد به عفونت است که منجر به ابتال به بیماریهای لثهای
تخریبی میشود.
وی خاطرنش��ان کرد :افراد مبتال به دیابت بای��د چندین برابر دیگران در
مراقب��ت از دندانها ولثههای خود کوش��ا باش��ند .افزای��ش حجم لثه ها،
آبس��ههای لثه ای ،عفونته��ای لثهای و لقی دندانه��ا در افراد مبتال به
دیابت کنترل نشده به وفور دیده میشود.
دکتر س��بزقبایی عنوان کرد :تخریب بافته��ای نگهدارنده دندانها مثل
لثه و اس��تخوانها در طول زمان و با باال رفتن سن رخ میدهد .آبسههای
لثهای متناوب نمای مهمی از بیماریهای لثهای افراد دیابتی میباشد.
این متخصص جراحی لثه و ایمپلنتهای دندانی متذکرش��د :عفونتهای
لثهای و دندانی میتوانند باعث افزایش س��طح قند خون شوند و از طرفی
افزایش س��طح قند خون نیز میتواند مشکالت دهانی متعددی به همراه
داشته باشد و این رابطه دوطرفه هم سالمت دهان و هم بیماری دیابت را
با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی هش��دار داد:درمانه��ای لث��های ( پریودنت��ال ) ،جراح��ی و کاش��ت
ایمپلنته��ای دندان��ی در ص��ورت وجود ابتال ب��ه دیابت کنترل نش��ده
و ی��ا تش��خیص داده نش��ده از موفقی��ت مح��دودی برخ��وردار اس��ت.
در ای��ن دو م��ورد بای��د اعمالی نظیر مش��ورت با پزش��ک معال��ج ،آنالیز
تس��تهای آزمایش��گاهی قند خون ناش��تا و قند خون پس از صرف غذا
ضروری است.
دکترس��بزقبایی مطرح کرد :تا زمان قطعی شدن تشخیص و کنترل شدن
دیابت تنها عفونتهای حاد دهانی و موارد اورژانس��ی درمان میش��وند و
درمانهای جراحی و کاش��ت ایمپلنت تا زمانی که تش��خیص قطعی شده
باشد و کنترل قند خون بیمار به دست آید ،به تعویق میافتد.
ای��ن متخص��ص جراحی لث��ه و ایمپلنته��ای دندان��ی میگوید:بیماران

= دکتر فرجامی ن��ژاد :در بیماران دیابتی به
جهت تحلیل لثه ،تحلیل استخوان فک و وضعیت
نامناس��ب ترمیم بافتی و همچنی��ن بیماریهای
پریودنت��ال ،درمان ایمپلنت از ریس��ک باالتری
برخوردار است
= در بیماران��ی که"  HbA1Cدر آنها باالتر از  8درصد باش��د،
انجام ایمپلنت پیش��نهاد نمیش��ود و بیمار باید تا زمان کنترل شدن
بیم��اری و بهبودی کنترل گلوکز خون درم��ان ایمپلنت را به تعویق
بیندازد
=دکتر س��بزقبایی :افراد مبتال به دیابت باید
چندین براب��ر دیگران در مراقب��ت از دندانها
و لثهه��ای خ��ود کوش��ا باش��ند .افزایش حجم
لثه ها ،آبسههای لثه ای ،عفونتهای لثهای و لقی
دندانها در افراد مبتال به دیابت کنترل نشده به
وفور دیده میشود
= کنت��رل میزان قند خون ،رعایت بهداش��ت ده��ان و دندان به
صورت مس��واک زدن صحیح و اس��تفاده روزانه از نخ دندان و انجام
چکاپهای دورهای منظم و معاینه توس��ط دندانپزش��ک در بیماران
دیابتیک بسیار حائز اهمیت میباشد
دیابتیک با کنترل قند مناس��ب ،احتماالاز نظ��ر خطر بروز عفونت پس از
درمان،تفاوتی با افراد معمولی ندارند.
> مهمترین تست جهت بررسی قند خون" " HbA1cمی باشد

وی یادآور شد :پس از تشخیص قطعی بیماری دیابت ،اولین و مهمترین
تس��ت جهت بررسی قند خون" " HbA1cمی باشد که غلظت قند خون
در عرض  2االی  3ماه قبل را نشان میدهد .بیماران با کنترل نسبتا خوب
قند خون" HbA1c "،کمتر از  8درصد دارند و معموال مش��ابه افراد غیر
دیابت��ی به درمانهای لثهای ( پریودنتال ) و ایمپلنتهای دندانی پاس��خ
میدهند.
دکترس��بزقبایی اضاف��ه ک��رد :بیم��اران دیابت��ی ب��ا کنت��رل ضعی��ف،
"" HbA1cبیش��تر از  10درصد دارند که معموال پاس��خ ضعیفی به درمان
میدهند و مشکالت پس از عمل بیشتر و نتایج طوالنی مدت و نامناسبتری
دارند و ریسک عدم ترمیم زخم و عفونت باالتری در آنها وجود دارد.
ای��ن متخصص گفت :برای آگاهی س��ریع ازمیزان قند خ��ون میتوان از
وس��یلهای به نام گلوکومتر اس��تفاده کرد.در دسترس بودن این وسیله در
مطب دندانپزشکی و یا همراه بیمار بودن بسیار مفید است.
وی مط��رح کرد :قب��ل از هر عمل طوالنی مدت نیاز اس��ت که قندخون
بیمار مبتال به دیابت بررسی شود .بیماران دیابت نوع یک که قند خونشان
 mg / dl 70و ی��ا کمت��ر از آن باش��د ممکن اس��ت در حین عمل دچار
کاهش قند خون شوند .در مورد این بیماران مصرف مقداری کربوهیدرات
قبل از شروع عمل توصیه میشود.
دکترسبزقبایی افزود :اگردرمان قبل از صرف غذا انجام میشود باید میزان
قند خون بین  ۷۰تا  dl/ mg ۱۱۰باش��د و اگر قرار اس��ت درمان پس از
صرف غذا انجام ش��ود ،سطح قند خون زیر  dl/ mg ۱۸۰توصیه میشود
تا ترمیم زخم با مشکل مواجه نشود.
ای��ن متخصص جراحی لث��ه و ایمپلنتهای دندانی ابراز کرد:ش��ایعترین
عارضه در مطب دندانپزش��کی در بیم��اران دیابتیک بخصوص آنهایی که
انسولین دریافت میکنند ،کاهش قندخون است .در صورت بروز این اتفاق
کربوهیدرات خوراکی ( معادل  3الی  4قاش��ق غذاخوری شکر ) ،آب میوه
یا آبنبات به بیمار داده میشود.
وی اف��زود :جهت جلوگی��ری از این عارض��ه بهترین زم��ان مالقاتهای
دندانپزشکی قبل و بعد از زمان حداکثر فعالیت انسولین میباشد لذا باید
بیمار قبل از درمان دندانپزشکی غذای معمول خود را مصرف کرده باشد و
زمانی که سطح قند خون در متعادلترین وضعیت قرار دارد برای بسیاری
از افراد پس از صرف صبحانه است.
دکتر س��بزقبایی با بیان این نکته که " ممکن اس��ت دندانپزش��ک قبل از
انجام اعمال دندانپزش��کی آنتی بیوتیک خاصی را به عنوان پیش��گیری از
عفون��ت تجویز نماید " ،میگوید :قبل ازانجام عمل در برخی موارد توصیه
میش��ود که از دوز انسولین بیمار کاس��ته شود که مهمترین آنها عبارتند
از م��واردی که بیمار از خوردن غذا قبل از درمان منع ش��ده باش��د مثل
آرامبخش��ی هوش��یارانه،مواردی که مدت عمل طوالنی باشد،مواردی که
بیمار بعد از عمل محدودیت در مصرف غذا داشته باشد.
> اضطراب ناشی از اعمال دندانپزشکی باعث افزایش قند خون میشود

این متخصص جراحی لثه و ایمپلنتهای دندانی بیان کرد :اضطراب ناشی
از اعم��ال دندانپزش��کی باعث افزایش قند خون میش��ود،به همین دلیل
پروتکل کاهش اس��ترس شامل انجام جلسات درمانی در اول صبح بعد از
خوردن صبحانه ،کاهش درد و اس��ترس حین درمان ،اس��تراحت دادن به
بیمار و تکنیکهای آرامبخش��ی برای این بیماران توصیه میشود.وی در
پایان گفت :افرادی که خونریزی از لثه هنگام مس��واک زدن و استفاده از
نخ دندان ،خش��کی دهان و دردناک بودن مخاط دهان ،الیه سفید و بوی
بد دهان دارند باید به دندانپزش��ک خود مراجعه کنند .کنترل میزان قند
خون ،رعایت بهداش��ت دهان و دندان به صورت مس��واک زدن صحیح و
اس��تفاده روزان��ه از نخ دندان و انجام چکاپه��ای دورهای منظم و معاینه
توسط دندانپزشک در بیماران دیابتیک بسیار حائز اهمیت میباشد.

