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چکیده
ساختار و سطح انواع ایمپلنت بر روی تعامل میان فلز و بافتهای زنده تاثیر گذار خواهد بود .یکی از
دالیل اصلی برای تغییرات سطح ایمپلنتها ،کاهش زمان جوش خوردن آنها میباشد .سطح فیکسچر
ایمپلنت ،تنها قسمتی است که در تماس با محیط بیولوژیکی بدن (استخوان) بوده و مستقیما بر روی
پاسخ استخوان تاثیر گذار میباشد .یک الیه سطحی خاص بر روی فیکسچر مورد نیاز است تا سطح
عملکردی استخوان به فیکسچر را باال برده و نهایتا استرس و نیروهای وارد شده به ایمپلنت بتوانند به
سادگی به استخوان انتقال یابند .این پوشش سطحی ،باعث باال رفتن رسوب استخوان بر روی ایمپلنت
میشود که شامل تغییرات مکانیکی (ماشین کردن یا سند بالست کردن) ،تغییرات شیمیایی (اسید شویی
کردن) ،تغییرات الکتروشیمیایی (اکسیداسیون آندیک) ،تغییرات خالء (وکیوم) ،درمانهای حرارتی و یا
درمانهای لیزری میباشد .این تغییرات باعث کنترل رشد و فعالیتهای متابولیک سلولهای استخوانساز
میشود .در این پژوهش مروری بر انواع روشهای آمادهسازی ایمپلنت از جمله روش  SLAو SLActive
که در شرکت تولید کننده سیستمهای ایمپلنتی درین کاشت مانا استفاده میشود ،پرداخته شده است.

واژگان كلیدی :پروتز ایمپلنت ،آماده سازی سطح ایمپلنت ،شرکت درین کاشت مانا

 -1مقدمه

جراحی ایم پلنت به سه صورت :جراحی عادی ،جراحی فوری و اصطالحا بدون جراحی در فک انجام میشود .در
پروسهی رایج و متداول ایمپلنت دندان ،کمترین زمان برای تکمیل دوره ایمپلنت که شامل جراحیها و قرار دادن تاج
دائمی میباشد ،انجام میپذیرد که در حالت معمول فک پایین تقریبا پنج ماه و در فک باال تقریبا شش ماه زمان می-
برد .در این روش ،دو جراحی الزم است که بین آنها سه الی شش ماه فاصله زمانی باید باشد) .(Hallman,2002در
پروسهی ایمپلنت فوری که به ندرت استفاده میشود ،دندانپزشک میتواند تمام مراحل ایمپلنت دندان را در یک
جلسه انجام دهد .این کار میتواند با توجه به شرایط زمانی خاص ،هزینه بیشتر و به ویژه در شرایط مساعد استخوانی
بیمار ،امکانپذیر باشد که البته ریسک شکست درمان را تا  %02افزایش خواهد داد) .(Mendonça,2008در روش سوم
که به کاشت فیکسچر بدون برش لثه معروف است ،ابتدا با استفاده از تصاویر اسکن دهان ،فک بیمار در نرم افزار
شبیه سازی میشود و مناسبترین موقعیت کاشت فیکسچر با اطالع از نوع فک بیمار و محل سینوس و عصب معین
میگردد .سپس قطعهای طراحی میشود که در واقع راهنما یا نویگیشن جراحی است) .(Shalabi,2006این قطعه طبق
تصاویر گرفته شده ،طراحی و مکانهاییکه نیاز به کاشت فیکسچر و دریل کردن را دارند ،مشخص میکند .نویگیشن
داخل دهان بیمار فیکس میشود و دندانپزشک ،جراحی را آغاز میکند .در این روش محل قرارگیری فیکسچر ،با
دقت باال به اندازه قطر فیکسچر پانچ میشود) .(Anil,2011به طور کلی انجام عملیات ایمپلنت دندان ،دارای یک بازه
سنی مشخص است که در خانمها از سن پانزده سالگی و در آقایان از سن هجده سالگی به بعد که فک به طور کامل
رشد خود را کرده است ،قابل انجام میباشد .هنگامی که استخوان کافی در فک وجود داشته باشد تا فیکسچر را به
خوبی نگه دارد ،جراحی برای مرحله اول که شامل کاشت ایمپلنت میباشد ،آماده است .برش کوچکی در لثه (جایی
که قرار است تا فیکسچر کار گذاشته شود) ،ایجاد میشود .سپس ،به وسیله دریل مخصوص ،یک سوراخ ایجاد شده و
فیکسچر به همراه پیچ پوششی خود قرار میگیرند و لثه ،بخیه زده میشود .پس از مدت چهار الی هفت ماه استخوان
و فیکسچر با هم آمیخته و یکپارچگی بین آنها ایجاد شده و به عبارتی جوش میخورند) .(Rupp,2011پس از اتمام
دوره بهبودی جراحی نخست ،نوبت به جراحی دوم میرسد .برش جدیدی در لثه داده میشود تا سر ایمپلنتها
نمایان گردد .پس از نمایان شدن سر ایمپلنت ،یک کالر یا اصطالحا هیلینگ کپ (قطعه گرد فلزی که لثه را از سر
فیکسچر دور نگه میدارد) ،در قسمت باالیی فیکسچر پیچ میشود که به ترمیم بافتهای اطراف لثه کمک میکند.
کالر به مدت ده الی چهارده روز ،بر روی فیکسچر میماند) .(Wennerberg,2011پس از اینکه بافت لثهی اطراف
هیلینگ کپ ترمیم شد؛ هیلینگ کپ ،برداشته میشود .سپس ایمپرشن کوپینگ روی فیکسچر بسته میشود تا قالب
گیری انجام پذیرد .در نهایت ایمپرشن کوپینگ باز شده و اباتمنت به روی فیکسچر ،محکم پیچ میشود .پس از
اتصال اباتمنت به فیکسچر ،تاج موقت ،روی اباتمنت قرار خواهد گرفت .در بعضی موارد ،ممکن است اباتمنت و تاج
دندان موقت ،پس از نمایان شدن سر فیکسچر در جراحی دوم ،همزمان کار گذاشته شود که دیگر نیازی به هیلینگ
کپ نمیباشد) .(Mamalis,2011تاج موقت به مدت چهار تا شش هفته قرار خواهد داشت .لثه اطراف آن التیام مییابد
و مانند لثه اطراف دندانهای طبیعی خواهد شد .تاج موقت ،نسبت به تاج دائمی از مواد نرمتری ساخته شده است.
مواد نرم تر به محافظت از ایمپلنت در برابر فشار ناشی از جویدن کمک میکند و به استخوان فک فرصت میدهد تا
به تدریج قویتر شود و استحکام یابد) .(Alfarsi,2014هنگامی که تاج موقت در دهان قرار دارد ،تاج دائمی در
آزمایشگاه قالب گیری شده و نهایتا پس از سه هفته ،تاج دائم کارگذاری خواهد شد) .(Schlegel,2013با پیشرفت علم و

تکنولوژی ،روش های نوینی جایگزین استفاده از دندان به صورت مصنوعی شده است که این تکنیکها عالوه بر حفظ زیبایی
دندان ،جایگزین مناسبی برای رفع مشکالت دست دندانهای مصنوعی در گذشته میباشند) .(Elkhaweldi,2014در واقع
ایمپلنتهای دندانی تثبیت کنندههایی هستند که به عنوان جایگزین برای ریشهی دندان طبیعی از دست رفته استفاده می-
شوند .استخوان اطراف ایمپلنت نقش کلیدی در حمایت و حفظ پایداری ایمپلنت دارد و از بین رفتن تدریجی آن موجب
کاهش پایداری آن می شود .تحقیقات ثابت کرده است که با افزایش سطح تماس بین استخوان و ایمپلنت ،میتوان تحلیل
استخوان فک را به حداقل رساند) .(Jinno,2004خوشبختانه امروزه به کمک روشهای نوین دندانسازی مصنوعی ،مشکالت
بیدندانی به نحو مناسبتری برطرف شده است .ایمپلنت دندان نیز یکی از آخرین دستاوردهای جدید در علم دندانپزشکی
میباشد که میتواند دندانهای از دست رفته را به صورت تضمین شدهای بازگرداند) .(Lin,2011ایمپلنتهای دندانی به عنوان
یک روش موثر و ایمن در نظر گرفته می شود که هم به لحاظ عملکردی و هم به لحاظ قابل پیش بینی بودن ،نسبت به
پروتزهای دندانی مرسوم ،از امتیاز باالتری برخوردار میباشند .اولین بار ،دکتر برانمارک در سال  ۵۶۹۱میالدی از ایمپلنت
دندانی با جنس فلز تیتانیوم ،به عنوان مادهای که از خاصیت زیست سازگاری و خاصیت یکپارچگی در دهان انسان برخوردار
است ،استفاده نمود و پس از آن تحقیقات و مطالعات زیادی در دنیا در این زمینه شکل گرفت) .(Gangappa,2016ایمپلنت در
ایران ،به تدریج از دهه  ۵١۹2خورشیدی به علت احتیاج ایجاد شده پس از دوران جنگ تحمیلی و نیاز جانبازان و مجروحین
برای جایگزینی دندانهای از دست رفته ،رواج یافت و به دلیل استقبال از عملکرد آن ،امروزه رشد و توسعه چشمگیر آن در
مجامع پزشکی و علمی ایران دیده میشود) .(Roy,2011این رشد فزاینده ناشی از این واقعیت است که بیماران به مرور
پذیرفتهاند که با استفاده از ایمپلنتهای دندانی ،نه تنها دندانهای از دست رفته ،به بهترین وجهی جایگزین میشوند ،بلکه
مشکالتی نظیر جویدن نامناسب ،بدی تکلم و حتی عدم اعتماد به نفس که اکثرا در درمانهایی نظیر پروتز کامل یا پارسیل
مشاهده میشود ،به نحو مناسبی جبران میگردد) .(Hisbergues,2009از طرف دیگر میبایستی اذعان کرد که این رشد فزاینده
برای قرار دادن ایمپلنت ،باعث شده است که به مرور زمان بر تعداد دندان پزشکانی که تمایل به استفاده از این روش در
کلینیک شخصی خود دارند ،نیز افزوده شود .به طوری که در  02سال گذشته ،میزان درمانهای ایمپلنت دندانی در سراسر دنیا
به تعداد بیش از یک میلیون ایمپلنت در هر سال رسیده است) .(Apratim,2015سازمانهای متعدد دستورالعملهایی برای
استاندارد سازی مواد به کار رفته در ساختار ایمپلنت ارائه نمودهاند .عوامل متعددی میتوانند بر یک درمان موفق با ایمپلنت
دندانی تاثیرگذار باشند ،از مهمترین این عوامل میتوان به تاثیر طراحی هندسی ایمپلنت بر استحکام فصل مشترک ایمپلنت -
استخوان و خواص مکانیکی نوع ماده به کار رفته در ساخت ایمپلنت اشاره کرد .همچنین امروزه پژوهشهای بسیاری در
زمینهی بهبود خواص مکانیکی ایمپلنتهای نانوساختار در حال انجام است .الزمهی بررسی عوامل موثر در استحکام ایمپلنتها
از دیدگاه طراحی هندسی و انتخاب مواد ،شناخت ساختمان ایمپلنت و سیستمهای بارگذاری در محیط دهان
است) .(Hooghe,2012در همین راستا ،شرکت درین کاشت مانا در کشور ایران ،با هدف بهینه و بروز کردن و ارتقای کیفیت در
زمینه تولید سیستمهای ایمپلنت دندانی شروع به کار نمود .نتیجهی این تالش تولید سه برند  3Aو  DPIو  ARIOبوده که
افتخاری برای کشور از نظر ایرانی بودن و کیفیت باال و قابل رقابت بودن آن با برندهای مطرح دنیا و بینیاز نمودن کشور به
واردات این متریال به لحاظ کمیت می باشد.
 -2روشهای آماده سازی سطح ایمپلنت
فلز تیتانیوم از فلزات غیر گرانبها محسوب میشود و هزینه باالی آن به دلیل مراحل متعدد تولید از جمله آماده سازی سطح آن
میباشد .ابتدا فلز تیتانیوم توسط حرارت دیدن به گرید مورد نظر رسیده و یا اینکه ابتدا آلیاژ آن تهیه میشود و سپس از آن
مفتول هایی با قطرهای الزم ساخته شده که این قطرها به اندازه قطر ایمپلنتهایی است که باید تولید شوند .بعد از این مرحله،

مفتولهای ساخته شده به طولهای مورد نظر تقسیم میشوند که این ،اندازهی طول ایمپلنت دندانی را تعیین میکند .از این
قسمت به بعد هزینه تولید ایمپلنت باال می رود زیرا قطعات برش خورده باید تک به تک به ماشین  CNCوصل شده و سطح
خارجی و داخلی آن تراشیده شوند .بعد از این مرحله به دلیل تقریبا صاف بودن سطح ایمپلنتها ،باید سند بالست شوند که
برای این کار از اکسید آلومینیوم استفاده میشود .برای کیفیت بهتر ،پودر مصرف شده از یک سو وارد مخزن سند بالست شده
و توسط ساکشن بعد از عملیات از سوی دیگر خارج میشود) .(Meiller,2012از آنجایی که در درمان ایمپلنت دندان،
شکلگیری استخوان قوی ،بسیار حیاتی است؛ با این عملیات ،تشکیل استخوان در خلل و فرج فیکسچ ،بهتر صورت گرفته و
فیکسچر به استخوان بیشتر جوش میخورد که همان طور که پیشتر اشاره گردید به این پدیده یکپارچگی گفته میشود .در
یکپارچگی ،درگیری به اندازه ای زیاد است که تیتانیوم به استخوان کامال جوش خورده به نظر میرسد؛ به طوری که بعد از
زمان یکپارچگی فیکسچر به استخوان ،حدود  ۰22نیوتن نیرو الزم است تا ایمپلنت از استخوان جدا شود).(Esposito,2012
روشهای آماده سازی سطوح مختلفی برای افزایش جوش خوردن و یکپارچگی ایمپلنت به استخوان فک در دهههای گذشته
مورد آزمایش قرار گرفتهاند .از این میان به چند نمونه از معروفترین و کاربردیترین آنها در ادامه پرداخته شده است.
 -1-2آماده سازی سطح ایمپلنت به روش  SLAو SLActive

سطح  SLAبرگرفته از عبارت  Sand blasted Long grit Acid etchedاست که روشی برای سند بالست کردن ایمپلنت می-
باشد .حرف  Sمخفف  Sand blastکه در اینجا به معنای پاشش ذرات آلومینا میباشد .حرف  Lمخفف  Large gritبه معنای
دانههای درشت سند بالست و حرف  Aمخفف  Acid etchedاست که به معنای شست و شوی اسیدی میباشد .در این روش،
تیتانیوم بعد از سند بالست شدن ،برای اسید شویی ارسال میشود .اسید شویی توسط اسید هیدروکلریک و اسید سولفوریک
انجام می شود .نتیجه آن خشونت سطحی ایده آل و جوش خوردن بهتر فیکسچر به استخوان و از بین رفتن مواد بر روی سطح
فیکسچر میباشد .در این مرحله ،برای اینکه داخل فیکسچر آسیب نبیند ،باید سطح داخلی آن توسط تفلون پوشانده شود که
انجام این مرحله مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی میباشد) .(Kathleen,2012در کنار این روش ،روش دیگری به نام
 SLActiveکه مختصر شدهی عبارت  Sand blasted Long grit Acid etched Activeمیباشد ،نیز وجود دارد .در روش آماده
سازی سطح  ،SLActiveبا افزایش کانی سازی ،به تشکیل استخوان سرعت بیشتری بخشیده میشود و اتصال استخوان با
ایمپلنت ،بهتر انجام میپذیرد .ایمپلنتهای دندانی با پوششهای سطحی  SLAو  SLActiveبه یک روش تولید میشوند .تنها
تفاوت آنها در آخرین مرحله فرایند تولیدشان نهفته است .ایمپلنتهای  SLAپس از سند بالست و شست و شوی اسیدی یا
اصطالحا اچ کردن ،خشک شده و آماده استفاده میباشند .در حالیکه ایمپلنتهای  ،SLActiveپس از اچ کردن ،تحت شرایط
محافظت گاز  N2و در محلول  2/۶درصد از ( NaClمحلول نمکی) که ایزوتونیک است (به این معنی که نه باعث تورم سلولها
میشود نه سبب چروکیدگی آنها) ،ذخیره میشود) .(Arora,2017نکته اساسی در بهبود ایمپلنت دندان ،نحوه شکلگیری
لخته خون بر روی ایمپلنت است .ویژگیهایی مانند فعالیت شیمیایی باال و آبدوستی سطح  ،SLActiveسطح وسیعتری برای
جذب پروتئین خون و ایجاد شبکه فیبرینی ایجاد میکند .این حالت ایدهآلترین وضعیت برای تشکیل لخته خون و شروع
فرآیند بهبود است] .[۱۱این تکنولوژی زمان شش تا هشت هفتهای بهبود در  SLAرا به سه تا چهار هفته کاهش میدهد.
معموال عدم موفقیت در ایمپلنت دندان ،در مراحل اولیه بهبود ،یعنی دو الی چهار هفته اول پس از کاشت ایمپلنت رخ میدهد.
سطح  SLActiveهمچنین میتواند در موارد ابتال به پوکی استخوان ،ترمیم استخوان و پیوند استخوان با فیکسچر را سرعت
بخشد).(Flanagan,2011

 -2-2آماده سازی سطح ایمپلنت به روش RBM

روش  ،RBMبر گرفته از  Resorb able Blast mediaبوده و به معنای آن است که عمل سند بالست در محیطیی گیرم و تحیت
فشار انجام میشود که این امر باعث افزایش تاثیر این عملیات میشود و بقایای کمتری از ماده سند بالسیت بیر روی فیکسیچر
بجا میماند .در واقع تکنیک  ،RBMمشابه تکنیک  SLAمیباشد با این تفاوت که در این تکنییک ،هیدروکسیی آپاتییت مشیتق
شده از بتا-تری کلسیم پیروفسیفات و کلسییم پیروفسیفات تحیت فشیار بسییار زییاد بیر روی سیطح فیکسیچر پاشییده میی-
شود).(Dard,2012
 -3-2آماده سازی سطح ایمپلنت به روش  CAبرگرفته از Calcium SA

برای تهیه سطح  ،CAبه منظور فعال سازی سطح تیتانیوم بعد از به دست آوردن سطح سند بالست شده ) ،(SAفیکسچر در
محلول کلسیم کلراید ) (CACl2قرار داده میشود .این سطح قادر به جذب خون و پروتئینهای موجود در آن است به طوری
که باعث افزایش اتصال سلولهای استخوان میشود و در نتیجه باعث افزایش تمایز آنها به یکپارچگی ،تکثیر و استخوانسازی
میشود).(Chou,2008
 -4-2آماده سازی سطح ایمپلنت به روش HA

سطح  HAکه برگرفته از  Hydroxyapatite-SAاست ،برای کاشت ایمپلنت در استخوانهای ضعیف و چگالی کم و همچنین
کاشت فوری در حفره دندان کشیده شده ،ایده آل میباشد .هیدروکسی آپاتیت مادهای است که قابلیت یک اتصال قوی بین
استخوان و ایمپلنت را دارد .سطح  ،HAپوششی از هیدروکسی آپاتیت به ضخامت  ١2الی  ۹2میکرومتر بر روی سطح RBM
میباشد .از مزیتهای این سطح ،زیست سازگاری بیشتر آن و همچنین افزایش استخوانسازی نسبت به  RBMمیباشد.
هیدروکسی آپاتیت عموما یک الیه از کلسیم و فسفات بر روی ایمپلنت میباشد که میتواند بر روی فلز به روشهای مختلف
اعمال گردد) .(Yoo,2006مواد کلسیم فسفاتی و هیدروکسی آپاتیت به خاطر تشابه از نظر ترکیب شیمیایی با بافت استخوانی و
زیست سازگاری آنها و ایجاد نکردن تورم و واکنش التهاب زا و داشتن استعداد در تولید سلولهای استخوانی ،استفاده می-
شوند .سطح  BAکه مخفف عبارت  Bio-Hydroxyapatiteمیباشد در نتیجهی پوشانده شدن الیهایی نازک از هیدروکسی
آپاتیت در حد  ۵2نانومتر و حتی کمتر بر روی سطح سند بالست شده به دست میآید .این روش ،باعث افزایش استخوان
سازی و در نتیجه افزایش ثبات اولیه ایمپلنت میگردد .یکی دیگر از مزیتهای این روش جذب و حذف پوشش هیدروکسی
آپاتیت و عدم پوسته پوسته شدن آن در طوالنی مدت میباشد).(Bozkaya,2004
 -5-2آماده سازی سطح ایمپلنت به روش سطح پالسمای اسپری شده )(TPS

تیتانیم پالسمای اسپری شده یا  TPSکه مخفف عبارت  Titanium Plasma Sprayمیباشد ،به ایمپلنت اجازه میدهد که
پوششی با ضخامت تقریبا  ۱2-۰2میکرون داشته باشد .این پروسه توسط تزریق فرم پودری تیتانیوم درون یک تورچ پالسمایی
در دماهای بسیار باال صورت میپذیرد .این ذرات در نهایت متراکم شده و متصل بر روی سطح انواع ایمپلنت میشوند که این
امر باعث تحریک سلولهای استخوانساز خواهد شد .سطح سند بالست و اسید شویی شده با ایمپلنتهای تیتانیوم پالسمای
اسپری ،در چندین مطالعه حیوانی مقایسه شده است .نتایج رادیولوژیک این مطالعه نشان داد که ایمپلنتهای  SLAبهتر از
ایمپلنتهای  TPSنتیجه میدهند و سطح  SLAباعث افزایش تماس استخوانی بیشتری در مراحل اولیه نسبت به ایمپلنت-
های  TPSمیشود).(Lee,2007

 -3بحث و نتیجهگیری
تمام روشهای آماده سازی سطح ایمپلنت دندان در شکل ( ،)۵با توجه به درصد تمایل اتصال استخوان به ایمپلنت در هفته-
های سپری شده پس از کارگذاری ایمپلنت در لثه بیمار نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میشود ،روش آماده-
سازی سطح  SLAو  SLActiveو  HAنسبت به دیگر روشهای آمادهسازی سطح در هفتههای پس از جراحی سریع تر با
استخوان فک بیمار پیوند برقرار میکنند و از این لحاظ نسبت به روشهای دیگر ،بهتر میباشند .در این میان ،روش آماده
سازی سطح  SLActiveکه در شرکت درین کاشت مانا نیز انجام میشود ،به دلیل سرعت یکپارچگی استخوان فک با ایمپلنت
در دو هفته اول که ریسک جراحی و لق شدن ایمپلنت در دهان بیمار در این بازه بیشتر وجود دارد؛ مناسبتر میباشد و روش-
های آماده سازی سطح  SLAو  HAبعد از روش آمادهسازی سطح  SLActiveمورد توجه هستند.

شکل ( :)1درصد تمایل اتصال استخوان به ایمپلنت در هفتههای سپری شده پس از كارگذاری ایمپلنت ][Yoo, Bozkaya, Lee

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از شرکت تولید کنندهی سیستمهای ایمپلنت درین کاشت مانا به جهت در اختیار قرار دادن اطالعات و مدارک
موجود در رابطه با اهمیت استفاده از پروتز ایمپلنت بر سالمت دندان و همچنین بابت اجازهی ورود و مشاهده خط تولید
ایمپلنت این شرکت ،تشکر نموده و از عنایات و حسن لطف دست اندر کاران این شرکت بسیار سپاسگزار هستیم.
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Abstract
The structure and surface of different types of implants will affect the interaction between metal and
living tissues. One of the main reasons for the change in the surface of implants is to reduce their
welding time. The implant fixture surface is the only part that is in contact with the body's biological
environment (bone) and directly affects the bone response. A special surface layer is required on the
fixture to increase the functional level of the bone to the fixture so that the stress and forces applied to
the implant can be easily transferred to the bone. This surface coating increases bone deposition on the
implant, which includes mechanical changes (machining or sandblasting), chemical changes (acid
leaching), electrochemical changes, vacuum changes (vacuum), treatments. Heat or laser treatments.
These changes control the growth and metabolic activity of bone cells. In this study, a review of
various implant preparation methods, including SLA and SLActive methods, which are used in the
company producing implant systems in this mana implantation, has been performed.
Keywords: Implant prosthesis, Implant surface treatment, Dorin Kasht Mana Implant Company

