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پیشگفتار
ایمپلنتهای دندانی به طور گستردهای برای بازسازی دندانهای بیماران در کنار پروتزهای ثابت و
پروتزهای متحرک دندانی استفاده میشوند .در سالهای اخیر ،تکنولوژی ایمپلنت دندانی پیشرفتهای
بسیاری نموده و همین امر یکی از دالیل اصلی رجوع دندانپزشکان و بیماران ،جهت جایگذاری
ایمپلنت ،بالفاصله بعد از کشیدن دندان شده است .ثبات اولیه و پایداری ایمپلنت در اثر آماده بودن
سطح فیکسچر به منظور استخوانسازی با استخوان در درون فک ،بهویژه در دوران اولیه پس از
جراحی ،یکی از فاکتورهای بسیار مهم در موفقیت کاشت ایمپلنت دندانی محسوب میگردد .در کتاب
پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن ،میتوان با مطالعه موضوعاتی همچون
فرایند کامل ساخت و تولید ایمپلنتهای دندانی از مرحله ماشینکاری تا مرحله بستهبندی ایمپلنت،
روند و مراحل انجام جراحی و کاشت ایمپلنت ،پارامترهای تأثیرگذار در خواص سطح ایمپلنت و بهویژه
انواع روشهای آمادهسازی سطح ایمپلنت دندان روبرو شد.
امید است تا این کتاب به همراه اصطالحاًت ترجمهشدهی آن برای رشتههای مهندسی مکانیک،
مهندسی پزشکی ،مهندسی بیومکانیک و مهندسی مواد مفید واقع گردد و با گسترش هرچه بیشتر
تحقیقات میان رشتهای در بین رشتههای مهندسی و پزشکی ،بتوان شاهد شکوفایی بیشتر این علوم در
کشور عزیزمان ایران باشیم.

دکتر بیژن محمدی
()bijan_mohammadi@iust.ac.ir
مهندس احسان عنبرزاده
)(ehsan_anbarzadeh98@cmps2.iust.ac.ir
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پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

 -1-1مقدمه
عارضه از دست دادن دندان ،عالوه بر مشکالت متعددی که برای سالمت دهان ایجاد میکند ،زیبایی
ظاهری و لبخند را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .بیدندانی عارضهای بود که تا چندی پیش تنها راه
درمانش ،دست دندانهای 1مصنوعی بود؛ اما به دلیل ظاهر ناخوشایند و غیر طبیعی و مشکالت دیگر
آن ،موجب نارضایتی بسیاری از بیماران میشد .از این رو ،روشهای جدید پر کردن جای خالی دندان،
اقدام مهم و حائز اهمیتی میباشد .با پیشرفت علم و تکنولوژی ،روشهای 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] .[1خوشبختانه 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.
علم ایمپلنتولوژی که به شیوه کاشت ایمپلنت دندان درون فک میپردازد ،از آخرین دستاوردهای
تحقیقات و تکنولوژی به روز دنیا در زمینه درمانهای دندانپزشکی میباشد که به واسطهی افزایش
اقبال و تقاضای عمومی مردم ،به موازات پیشرفت و تکامل خود ،به سرعت در حال گسترش و فراگیر
شدن میباشد .اولین بار ،دکتر برانمارک در سال  1۶۹۱میالدی از ایمپلنت دندانی با جنس فلز
تیتانیوم ،به عنوان ماده ای 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] .[2ایمپلنت در ایران ،به تدریج از دهه  1١۹٠خورشیدی 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 .این 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] .[١از 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  2٠سال گذشته ،میزان درمانهای ایمپلنت دندانی در سراسر دنیا به تعداد بیش از یک
1. Denture
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میلیون ایمپلنت در هر سال رسیده است] .[4طی دهههای اخیر ،کاهش رشد جمعیت و افزایش امید
به زندگی ،منجر به ایجاد تغییرات قابل مالحظهای در ساختار جمعیت جهان شده است؛ به طوری که
طی این مدت ،تعداد سالمندان به طور قابل مالحظهای در حال افزایش بوده و این پدیده ،توجه زیادی
را بهویژه در بخش درمان برای این قشر طلب کرده است .در شکل ( ،)1-1میزان روند افزایشی ردهی
سنی افراد سالمند ،نسبت به دیگر ردههای سنی از سال  1۶9٠میالدی تا کنون در تمامی کشورهای
جهان ،نشان داده شده است و همچنین روند افزایشی جمعیت این رده سنی تا سال  2٠۱٠میالدی نیز
پیشبینی شده است].[۱

شکل ( :)1-1میزان روند افزايش جمعیت جهان به تفکیک ردههای سنی ][۳

شکل ( ،)2-1میزان افزایش محدوده سنی افراد باالی  ۹۱سال را نسبت به دیگر سنین در کشور ایران،
نشان میدهد .نتایج نشان داده شده در شکلهای ( )1-1و ( ،)2-1بیانگر این نکته میباشد که با توجه
به روند افزایشی سنی افراد سالمند ،نیاز به استفاده از پروتزهای متحرک و ثابت دندان بهویژه ایمپلنت
که اکثرا برای افراد سالمند مورد استفاده قرار میگیرد ،از اهمیت بسیار باالیی خصوصا در سالهای آتی
برخوردار خواهد بود.
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شکل ( :)2-1میزان افزايش محدوده سنی افراد باالی  7۳سال نسبت به ديگر سنین در کشور ايران][7

از دست دادن دندان در بزرگساالن یک مشکل جدی در سالمت دندان است .پوسیده شدن دندان یا
ضربه خوردن به دندان از دالیل اصلی از دست دادن دندان میباشد .با اینکه مشکل نداشتن دندان
با روشهای درمانی مانند ایمپلنت دندان ،بریج دندان یا پروتزهای دیگر دندان قابل حل شدن است،
بسیاری از مردم ترجیح میدهند با نداشتن دندان کنار بیایند] .[7عدهای ممکن است به دلیل هزینه
جای گزین کردن دندان کشیده شده با ایمپلنت یا بریج ،از درمان منصرف شوند .بهویژه اگر جای خالی
دندان کشیده شده در هنگام لبخند زدن دیده نشود و در خط لبخند نباشد .اما واقعیت این است که
اگر جای خالی دندان کشیده شده جایگزین نشود ،بر سالمت و عملکرد لبخند هم تأثیر میگذارد].[9
جایگزین نکردن دندان کشیده شده ،باعث ایجاد مشکالت بعدی خواهد شد .عوارض نداشتن دندان
هزینه به مراتب بیشتری را تحمیل خواهد نمود .یکی از عمدهترین عوارض نداشتن دندان ،تحلیل
استخوان فک میباشد .جایگزین نکردن دندان یا دندانهای کشیده شده ،اصلیترین دلیل تحلیل
استخوان فک میباشد .دندانها باعث تحریک استخوان فک میشوند و با این روش از سالمت استخوان
فک حمایت مینمایند] .[۶همان طور که تحرک و ورزش باعث تحریک ماهیچهها و سالم ماندن آنها
میشود و اگر ماهیچهای از بدن تحرک نداشته باشد به تدریج کوچک میشود؛ اگر دندانی از دست رود،
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استخوانی که دندان داخل آن قرار دارد ،دیگر تحریک نمیگردد و در نتیجه حجم آن کاسته میشود.
ایمپلنتهای دندانی شامل پایه (فیکسچر) هستند که به استخوان فک متصل میشود و به آن جوش
میخورد و باعث استحکام و جلوگیری از تحلیل استخوان فک میشود] .[1٠ایمپلنتی که به استخوان
فک متصل شده است ،هم باعث حمایت و حفظ استخوان میشود و هم اینکه روکش بخش تاجی
ایمپلنت روی آن نصب میشود .با اینکه دندانها ،بسیار محکم به استخوان فک متصل هستند ،به
دالیلی ممکن است در طول زمان جابجا شوند .تحلیل لثه یا پوسیدگی دندان میتواند از علل جابجایی
دندانها باشند .این جابجایی دندانها در صورت کشیده شدن یک یا تعداد بیشتری از دندان ،شدیدتر
میشود .جای خالی دندان یا دندانهای کشیده شده ،فضایی را برای جابجایی دندانهای مجاور فراهم
میکند] .[11این جابجایی دندانهای مجاور ،فضای خالی را برای جابجایی سایر دندانها فراهم میکند
و به همین ترتیب تمام دندانها به مرور جابجا میشوند .همچنین ،دندانها بر روی ساختار و شکل
چهره تأثیر میگذارند .از دست دادن دندان ،بر روی زیبایی شناسی چهره ،تأثیر بسیار زیادی دارد.
استخوان فکِ تحلیل رفته ،در اثر از دست رفتن دندان ،چهره را بسیار پیرتر نشان میدهد .اگر به چهره
افرادی با دست دندان متحرک که دندان خود را بیرون آورند ،دقت نمایید ،متوجه تأثیر نداشتن دندان
بر ظاهر فرد میشوید .دندانها بر نحوه صحبت کردن نیز تأثیرگذار هستند] .[12جای خالی دندان
کشیده شده یا گاهی اوقات ،فاصله بیش از حدِ بین دندانها ،ممکن است باعث شود که نتوان کلمات و
صداهای مشخصی را درست تلفظ نمود .در این حالت ممکن است در حین صحبت کردن در ادای
برخی کلمات دچار مشکل شده یا حتی کلماتی که ادا میشوند برای مخاطبتان نامفهوم باشند و یا
اینکه به خاطر نداشتن دندان جلو یا فاصله زیاد بین آنها ،آب دهان هنگام صحبت کردن به بیرون
پرتاب شود] .[1١در نهایت جویدن غذا از اصلیترین کاربردهای دندان است .بسته به اینکه جای خالی
دندان کشیده شده در کجای دهان باشد ،ممکن است فرد تجربههای ناخوشایندی از خوردن و جویدن
غذای مورد عالقه داشته باشد  .اختالل در جویدن ممکن است بر روی هضم غذا تأثیر منفی بگذارد و
باعث مشکالتی مانند برگشت اسید معده شود .نتیجتا ،با توجه به افزایش محدوده سنی سالمند ،نیاز
روزافزون درمان عارضه بیدندانی با استفاده از پروتز ایمپلنت دندانی بسیار مهم میباشد.

 -6-1پروتز دندان
پروتز 1به معنای اندام مصنوعی یا اعضای مصنوعی میباشد که جایگزین اندام یا عضو از دست رفته در
بدن میشود .از آنجایی که پروتز انواع مختلفی دارد ،روش استفاده از آن نیز کامال متفاوت میباشد.
1. Prosthesis
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هنگامی که بخشی از بدن به دلیل آسیبدیدگی یا بیماری از بین میرود ،گاهی اوقات بازسازی
قسمتهای از دست رفته امکانپذیر میباشد که به کمک ساخت اعضای مصنوعی و ارتوپدی ،این کار
انجام میشود] .[14پروتز دندان نیز به معنی یک دندان مصنوعی یا تعویض دندان میباشد .در کل
پروتزهای دندان ،وظیفه بازیابی ،زیبایی و سالمت دهان و دندان و اصالح طرح لبخند را بر عهده دارند.
از دیگر کارکردهای آن ،اصالح نواقص داخل دهان از جمله فقدان یک دندان یا بخشی از آن و یا از
دست رفتن بافتهای دهان مانند فک و کام میباشد .انواع پروتز دندان شامل :پروتز متحرک ،پروتز
ثابت و پروتز ایمپلنت میباشد که هر کدام انواع مختلف مربوط به خود را دارند] .[1۱پروتز ثابت دندان
و پروتزهای متحرک به شکلهای مختلفی تولید میشوند .برای ثابت کردن پروتز دندانی در جای خود،
از موادی مانند چسب و پیچ استفاده میشود .این پروتزها توسط متخصص کاشت دندان استفاده
میگردد .در ابتدا کمی طول میکشد تا فرد به پروتز دندان عادت نماید .همچنین در صورت رعایت
نکات بهداشتی ،پروتز دندانی ،در طول حیاط فرد ،دوام خواهد داشت .متخصصان پروتزهای دندان بر
اساس نظر بیمار یا دالیل پزشکی؛ پروتز ثابت ،متحرک و ایمپلنت را پیشنهاد میکنند .در ادامه در
مورد هریک از این پروتزها توضیحاتی داده خواهد شد.

 -1-2-1پروتز متحرک دندان
پروتزهای متحرک دندان ،این قابلیت را دارند که اختیار آنها در دست بیمار باشد .در این نوع پروتزها،
به چسباندن و تراش دادن دندانهای مجاور ،نیاز نخواهد بود] .[1۹پروتزهای متحرک به سه دستهی
زیر تقسیم بندی میشوند.
 -1-1-2-1دست

دندان1

دست دندان ،پروتزی است که به راحتی می توان آن را داخل دهان قرار داد و یا آن را از دهان خارج
کرد .در صورت کشیده شدن همه دندانهای بیمار ،میتوان از این نوع پروتز متحرک ،استفاده نمود .اگر
چه در این روش نیازی به دندانهای مجاور نیست ،اما به مانند ،پروتزهای متحرک و ایمپلنتهای
دندانی ،پایدار و راحت نیستند و صحبت کردن و خوردن میتواند ،بر روی آنها تأثیر بگذارد] .[17با
پیشرفتهای علم دندانپزشکی ،روشهای درمانی دیگری همچون پروتز ایمپلنت را جایگزین استفاده از
این نوع پروتز دندان کرده است .اما هنوز هم به علت هزینه کم درمان دست دندان مصنوعی ،این روش
بعضا مورد استفاده قرار میگیرد .تصاویری از نمونه پروتزهای متحرک دست دندان مصنوعی ،در شکل
( )١-1نشان داده شده است.
1. Denture
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شکل ( :)3-1تصاويری از نمونه پروتزهای متحرک دست دندان مصنوعی][16

-2-1-2-1

پارسیل1

زمانی که بیمار چندین دندان خود را از دست داده و هنوز تعدادی از دندانهای او باقی مانده است و از
سوی دیگر تمایلی برای کشیدن آنها ندارد ،میتوان از پروتزهای پارسیل استفاده نمود] .[19این نوع
پروتزها از حرکت دندان های مجاور به سمت فضای باز و در نتیجه فاصله گرفتن دندانها از یکدیگر و
بهم ریختگی آنها جلوگیری میکند .در این نوع از پروتز ،دندانها به وسیله یک پایه به هم متصل
میشوند .رنگ پایه نیز شباهت زیادی به لثه دارد که در نهایت توسط یک اسکلت فلزی بهم متصل
شدهاند .پروتز پارسیل با استفاده از گیرههای فلزی که موجب استحکام آنها در دهان میشود ،همانند
دندانهای طبیعی عمل میکند] .[1۶تصاویری از نمونه پروتزهای متحرک پارسیل ،در شکل ()4-1
نشان داده شده است.

شکل ( :)4-1تصاويری از نمونه پروتزهای متحرک پارسیل][18

1. Partial Prosthesis
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-3-1-2-1

اوردنچر1

اوردنچر پروتز کاملی است که در استخوان فک ،روی تعدادی از پایههای کاشته شده ،قرار میگیرد.
دندانهای بیمار که عصب کشی شده و با حفظ ریشه دندان ،کوتاه شدهاند ،میتوانند به عنوان پایههای
استفاده شده برای گیرکردن دست دندان به کار روند و برای جایگیری زیر دست دندان ،مانند پایه
آماده شوند .همچنین از ایمپلنتهایی که در فک بیمار توسط دندانپزشک قرار داده شدهاند ،برای این
منظور نیز میتوان استفاده نمود .در واقع ،اوردنچر نوعی درمان پروتز متحرک میباشد که مثل
دکمههای فشاری عمل کرده و با فشار جا رفته و با مختصر فشاری نیز جدا خواهند شد که نسبت به
پروتز کامل دست دندان راحتتر است؛ اما به هر حال متحرک بوده و راحتی آن از پروتز ثابت ایمپلنت
دندان ،کمتر میباشد] .[2٠تعداد پایههای اوردنچر از  2تا  ۹عدد متغیر است که با توجه به شرایط
استخوانی بیمار ،این پایهها قرار داده میشود و دسته دندانها بر روی آنها قرار میگیرد .در شکل
( )۱-1نمونههایی از انجام پروتز متحرک دندان نمایش داده شده است.

شکل ( :)۳-1نمونههايی از پروتز متحرک اوردنچر][2۱

پروتزهای متحرک ،باید برای تمیز کردن خارج شوند .پروتزهای متحرک نسبتا شکننده میباشند،
بنابراین باید پس از مسواک زدن ،آنها را در یک ظرف آب یا حولههای تاشو نگهداری نمود که این
شرایط نگهداری از معایب این نوع پروتزها میباشد .در مجموع استحکام پروتزهای ثابت نسبت به
1. Over Denture
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پروتزهای متحرک بیشتر است و پروتز متحرک برای آن دسته از افرادی مناسب میباشد که استخوان
فک آنها تحلیل رفته و تعدادی از دندانهایشان ،کارایی خود را از دست داده است] .[21هر چند که
نهایتا این تصمیم ،با تجویز دکتر دندانپزشک با توجه به شرایط مراجعهکننده گرفته خواهد شد.

 -2-2-1پروتز ثابت دندان
پروتز ثابت دندان به پروتزی گفته میشود که به دندان یا ایمپلنت متصل میگردد .این نوع
پروتز استحکام باالیی دارد .نحوه اتصال این نوع پروتز میتواند با چسبهای مخصوص این کار و یا پیچ
باشد .تنها دندانپزشک معالج میتواند این پروتز را از دهان خارج نماید .پروتز ثابت دندان ،عموماً با
عنوان روکش دندان مرسوم بوده و خود بر دو نوع :روکش دندان و پل یا بریج تقسیمبندی
میگردد].[22
 -1-2-2-1روکش تک واحدی دندان
در مواردی که دندان عصب کشی شده و یا دچار شکستگی ،لب پر شدگی ،ترک خوردگی و یا تغییر
رنگ شده باشد ،روکشها میتوانند یک روش درمانی مناسب باشند .قبل از ساخت روکش،
ابتدا دندان مورد نظر ،تراش داده میشود تا فضای کافی برای قرار گرفتن روکش ،فراهم شود].[2١
سپس از دندان تراش خورده ،قالب تهیه میشود تا روکش آن مانند شکل ( ،)۹-1بر روی دندان قرار
گیرد.

الف)

ب)

شکل ( :)7-1نمونهای از پروتز ثابت دندان به روش روکش کردن
الف) دندان لب پر شده ب) دندان روکششده][23
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 -2-2-2-1بریج یا پل دندانی

1

بریج دندان ،یک دندان مصنوعی است که توسط دندانهای طرفین در جای خود نگه داشته میشود.
بریج ،جهت درمان بیدندانی ساخته میشود ،به این صورت که با قرار گرفتن روی دندانهای
طرفین ناحیه بیدندانی ،به شکل یک پل ،قسمت بیدندانی را کامل میکند .بریجها میتوانند تا زمانی
که دندانهای اطراف ،قدرت نگه داشتن آنها را داشته باشند ،در دهان بمانند .عمل بریج ،تنها خود
فضای خالی را درگیر نمینماید و دندانهای مجاور نیز برای بریج نمودن درگیر و در واقع تراش داده
میشوند .بریج تنها برای افرادی مناسب میباشد که دندانهای مجاور فضای خالی ،دارای پرشدگی زیاد
بوده و به طور کلی نیاز به روکش داشته باشند] .[24در شکل ( ،)7-1نمونههایی از انجام پروتز ثابت
دندان به روش بریج کردن ،نشان داده شده است .پلها معموالً پس از  ۱الی 1٠سال تخریب میشوند.
زیرا بیمار آنها را دچار مشکل میکند و باعث میشود تا سطوح ریشه در زیر و اطراف پلها بسیار

ناپاک شوند.

الف)

ب)

شکل ( :)6-1نمونهای از بريج دندان الف) دندان بريج شده ساده و سنتی
ب) دندان بريج شده با پايههای ايمپلنتی][24

روشها ی درمانی مکمل دیگری نیز برای دندان که بیشتر جنبه زیبایی تاج دندان را دارد و نه ترمیم
ریشه دندان ،وجود دارند] .[2۱امروزه در کنار تمامی روشهای اشاره شده برای درمان دندان،
ایمپلنتهای دندانی به طور فزایندهای تبدیل به یک جایگزین محبوب برای پروتزها شده است که در
ادامه شرح آن ،پرداخته خواهد شد.
1. Dental bridge
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 -3-2-1پروتز ایمپلنت دندان
یکی از مطمئنترین روشهایی که میتوان برای جایگزین کردن جای خالی دندان استفاده نمود ،کاشت
ایمپلنت میباشد .ایمپلنت ،مجموع قطعاتی است که با جراحی ،در داخل فک ثابت گردیده و بر روی
آن ،تاج (روکش دندان مصنوعی) قرار میگیرد تا در نهایت ظاهری مشابه با دندان طبیعی پیدا نماید.
جایگزینی ایمپلنت دندان ،شامل بخشهای مختلفی میباشد که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد
شد .قرار دادن ایمپلنت در فک ،پس از اتمام جراحی ،شامل چهار جزء :پایه ایمپلنت (فیکسچر)،
اباتمنت ،پیچ اباتمنت و تاج میباشد] .[2۹در شکل ( ،)9-1اجزای قرار گرفته سیستم ایمپلنت در لثه
بیمار ،پس از پایان اتمام جراحی ایمپلنت به صورت شماتیک مجزا و ترکیب شده درون لثه ،نشان داده
شده است.

شکل ( :)۱-1اجزای تشکیلدهنده ايمپلنت به صورت مجزا و ترکیب شده در درون لثه و استخوان فک][27
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 -6-1جمعبندی فصل
در این فصل ابتدا به تعریف پروتز و بهویژه به شرح پروتز دندانی اشاره گردید .سپس انواع پروتزهای
دندانی متحرک اعم از پروتز دندانی دست دندان مصنوعی ،پارسیل و اوردنچر و انواع پروتزهای دندانی
ثابت همچون روکش ثابت مصنوعی دندان و بریج دندان اشاره و هریک شرح داده شدند .در نهایت به
آخرین و جدیدترین پروتز دندانی که پروتز ایمپلنت دندان میباشد به طور مختصر اشاره گردید و
اجزای آن مختصرا بیان شدند .در فصل دوم ،به طور مفصل به شرح پروتز ایمپلنت دندان و اجزا و نحوه
کاشت آن پرداخته خواهد شد.

فصل دوم :پروتز ایمپلنت دندان

فصل دوم
پروتز ایمپلنت دندان
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 -1-6مقدمه
ایمپلنت دندان در حقیقت یک ریشه مصنوعی به شکل پیچ است که به جای ریشه دندان طبیعی ،در
استخوان فک ،کاشته میشود .همانطور که دندان طبیعی روی ریشه سوار شده است ،یک دندان
پروتزی یا تاج دندانی ساخته شده در البراتوار نیز بر روی پایه ایمپلنت (فیکسچر) که نقش پایه را برای
آنها دارد؛ قرار میگیرد .در واقع در جراحی کاشت ایمپلنت توسط دندانپزشک ،دندان جایگزین
میشود ،با این تفاوت که ساختار متفاوتی داشته و از قطعات متفاوتی تشکیل شده است] .[27اما در
نهایت روکشی در دهان قرار میگیرد که شبیهساز قالب دهان فرد بوده و تا حد قابل قبولی میتواند
کارایی دندان شخص را داشته باشد .در گذشته ،افراد بیدندان ،مجبور بودند که از دست دندان
مصنوعی (پروتز متحرک) استفاده نمایند ،ولی همان طور که پیشتر اشاره گردید ،مشکل این نوع
پروتزها آن بود که به مرور تحلیل استخوان ،باعث لقی و جابجایی آن در حین غذا خوردن و حرف زدن
میشد .امروزه با استفاده از ایمپلنت ،میتوان تمام دندانهای قوس فک را به صورت ثابت ،بازسازی و
جایگزین نمود .پروتز ایمپلنت ،احساس راحتی بیشتری برای فرد ایجاد نموده و مانع از تحلیل رفتن
استخوان فک میشود] .[29همچنین ،این پروتز ،احساسی مشابه دندانهای طبیعی فرد را به بیمار
منتقل نموده و در ضمن ثابت بودن ،الزم نیست مانند دندان مصنوعی بیرون آورده شود .شکل ایمپلنت
به صورت میله باریکی است که درون استخوان فک قرار داده میشود .امروزه ایمپلنت دندان بهترین
جایگزین برای دندانهای از دست رفته میباشد .نکته قابل توجه در مورد ایمپلنت آن است که اگر پس
از قرار گرفتن در فک به طور صحیح از آن نگهداری شود ،ماندگاری بسیار باالیی نیز خواهد داشت.

 -6-6اجزای پروتز ایمپلنت دندان
همان طور که پیش تر اشاره گردید ،اجزای پروتز ایمپلنت دندان پس از کارگذاری نهایی ،شامل چهار
قطعهی :فیکسچر ،اباتمنت ،پیچ اباتمنت و تاج دندان میباشد که در ادامه به شرح هر یک از آنها و
انواع و جنس و دیگر جزئیات آن ،پرداخته خواهد شد.

 -1-2-2پایه ایمپلنت یا فیکسچر

5

پایه ایمپلنت یا اصطالحاً فیکسچر ،در استخوان فک باال یا پایین قرار داده میشود و به عنوان ریشه
مصنوعی دندان عمل خواهد کرد .یک رویه بسیار مهم در بدن انسان ساخت استخوان جدید و
1. Fixture

فصل دوم :پروتز ایمپلنت دندان
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یکپارچگی 1میباشد .فیکسچر که در زیر بافت لثه ،در داخل استخوان فک قرار میگیرد تا همانند ریشه
یک دندان طبیعی عمل کند ،به دلیل خاصیت یکپارچگی با بدن ،جوش میخورد .در واقع ،بدن ،همان
حالتی را تجربه میکند که در حال ترمیم یک استخوان شکسته باشد].[2۶

شکل ( :)1-2جزئیات تشکیلدهندهی ساختار فیکسچر

این پایه فلزی به دلیل خاصیت غیر مغناطیسی و مقاومت باالیی که در برابر اکسیژن ،ترکیبات اسیدی
و نمک دارد ،هنگام قرارگیری درون استخوان فک ،جسم خارجی و مشکل ساز تلقی نمیشود و با
محیط فک بیمار ،سازگار است .از ایمپلنتهای ابتدایی ،میتوان به ایمپلنتهایی از جنس فوالد ضد
زنگ اشاره نمود که با استخوان بدن سازگار 2بودند ،اما یکپارچگی ایجاد نمیکردند و در نتیجه پس از
1. Osseointegration
2. Biocompatibility

3۱
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مدتی ،به دلیل لق شدگی یا خوردگی و ساییدگی ،باید خارج میشدند .امروزه ایمپلنتها از یک پایه
تیتانیومی و یا بعضا از زیرکونیا ساخته میشوند که به دلیل سازگار بودن جنس آن با محیط دندان،
حساسیتی ایجاد نمیکنند] .[١٠جزئیات تشکیلدهندهی ساختار فیکسچر ،در شکل ( )1-2مشاهده
میشود .همچنین پیچ پوششی (کالر) یک قطعه موقتی است که در ابتدای جراحی ،از ورود هرگونه
باکتری و خون به داخل فیکسچر جلوگیری میکند و در هنگام کارگذاری اباتمنت بر روی فیکسچر،
این قطعه برداشته خواهد شد .در برخی موارد از ایجاد میکرو رزوهها در قسمت فوقانی فیکسچر بهره-
برده میشود که این میکرو رزوهها به نفوذ و یکپارچگی بهتر فیکسچر با استخوان کمک میکنند .در
واقع وجود این میکرو پیچها در ناحیه گردن فیکسچر ،باعث سازماندهی استرس منتقل شده به
استخوان لثه و همچنین کاهش ریزش استخوان در ناحیه باالیی لثه خواهد شد که این امر نهایتا
موجب یکپارچگی بهتر و بیشتر فیکسچر با لثه در این ناحیه حساس خواهد شد .میزان موفقیت درمان
سیستم ایمپلنت ،مستقیما با طراحیهای مختلف بدنه فیکسچر ،مرتبط میباشد .رزوهها به گونهای
طراحی میشوند که تماس اولیه فیکسچر با استخوان را به حداکثر برسانند ،سطح تماس را افزایش
دهند و انتشار نیروها و توزیع تنش را در ناحیه تماس فیکسچر به استخوان تسهیل نمایند .سطح تماس
کارآمد در طول هر فیکسچر توسط سه ویژگی هندسی رزوه که عبارتند از شکل رزوه ،شیب رزوه و
عمق رزوه تغییر میکند] .[١1رزوه در ایمپلنتهای دندانی اشکال مختلفی دارد که شامل v :شکل،
مارپیچ ،مربعی ،باترس و باترس معکوس میباشد .در شکل ( ،)2-2انواع مدلهای رزوه فیکسچر نشان
داده شده است .شیب رزوه ،فاصله موازی بین یک رزوه با رزوه مجاور است .ارتفاع قسمت رزوهدار بدنه
ایمپلنت تقسیم بر شیب ،با طول هر رزوه مساوی میباشد .چنانچه سایر عوامل ثابت باشد ،هر قدر
میزان شیب کمتر باشد ،تعداد رزوههای موجود در بدنه ایمپلنت بیشتر خواهد بود .از آنجایی که
استرس مستقیما با میزان نیرو و به طور غیر مستقیم با سطحی که نیرو بر آن وارد میشود ،مرتبط
است؛ هنگامی که میزان نیروی وارده بیشتر از حد معلول باشد ،شیب رزوههای ایمپلنت میبایست
کوچکتر ساخته شود .طراحی ایمپلنت تأثیر زیادی بر سطح تماس در ایمپلنتهای رزوهدار دارد .این
مسئله در محیط دهان به علت محدودیتهای آناتومیک ،بسیار اهمیت دارد .بیشتر بودن تعداد رزوه-
های ایمپلنت سطح تماس فانکشنال را افزایش خواهد داد و در نتیجه مشکالت ناشی از کم بودن ارتفاع
استخوان را جبران مینماید .استخوانهای نرمتر حدود پنجاه و هشت درصد ضعیفتر از استخوانهای
متراکمتر میباشند؛ بنابراین با افزایش تعداد رزوهها ،سطح تماس کلی ،افزایش یافته و میزان استرس
وارد بر ترابکوالرهای استخوان ضعیف کاهش مییابد .طرحهای مختلف ایمپلنت اغلب شیب رزوه
مختلف دارند .ولی ایمپلنتهای متعلق به یک سازنده ،شیب و سطح تماس ثابت دارند .به طور مثال،
فاصله بین رزوهها در یک نوع ایمپلنت حدود  1/۱میلیمتر است ،در حالی که در انواع دیگر ،این فاصله
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 ٠/۹میلیمتر میباشد .عمق رزوه ،فاصله بین کوچکترین و بزرگترین قطر رزوه میباشد] .[١2در
ایمپلنتهای متداول ،معموالً عمق رزوه در سراسر طول ایمپلنت یکسان است .قطر کوچکتر که در تمام
ایمپلنتهای پیچدار به کار میرود ،سطح مقطع یکسان در ایمپلنت با دیوارههای موازی ایجاد میکند.
در یک ایمپلنت مخروطی نیز اغلب قطر کمتر رزوه ،یکسان است؛ اما قطر خارجی آن متناسب با میزان
تقارب ،کاهش می یابد .بنابراین عمق رزوه به سمت اپیکال ایمپلنت کاهش مییابد .هر قدر عمق رزوه
بیشتر باشد ،سطح تماس ایمپلنت با محیط اطرافش بیشتر خواهد بود .کارخانههای مختلف از رزوههایی
با عمق متفاوت در ساخت ایمپلنت استفاده نمودهاند .در بعضی از ایمپلنتها این عمق  ٠/24میلیمتر،
در بعضی  ٠/١میلیمتر و به طور مثال در رزوههای مربعی از  4تا  4/2میلیمتر میباشد] .[١١هر یک از
تنوع ایمپلنتها میتوانند براساس میزان عمق رزوه ،سطح تماس فانکشنال متفاوتی داشته باشند.

الف) رزوه  Vشکل

ب)رزوه مارپیچ

ج) رزوه مربعی

د) رزوه باترس

ه)رزوهباترسمعکوس

شکل ( :)2-2انواع مدلهای رزوه فیکسچر

از بین طرح رزوهها ،شکل باترس معکوس ،جهت تحمل نیروهای کششی طراحی شده است و شکل
مربعی رزوه ،سطح تماس مناسبی را برای توزیع ایدهآل نیروهای فشاری و کششی فراهم میکند .شکل
باترس در رزوه نیز باعث انتقال نیروهای فشاری به استخوان میشود .هدف اصلی طراحی رزوه با
شکلهای متفاوت ،کنترل و توزیع مناسب نیروهای وارده میباشد .مقاومت ایمپلنتهای دندانی در برابر
نیروها با طرحهای رزوه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .شکل رزوه ،نیروی فانکشنال وارده بر
ایمپلنت را تغییر میدهد و بر نوع نیرویی که به استخوان منتقل میشود ،تأثیرگذار میباشد .زاویه
سطح یک رزوه می تواند ،جهت نیروهای اکلوزالی وارد بر پروتز را به یک جهت دیگر در سطح استخوان
تغییر دهد .این زاویه در رزوههای  vشکل ١٠ ،درجه نسبت به محور طولی میباشد ،در حالی که در
رزوه مربعی ،عمود بر محور طولی میباشد] .[١4در نتیجه هنگامی که طراحی بدنه ایمپلنت به شکل
مربعی باشد ،نیروهای اکلوزالی محوری ،در سطح استخوان به نیروی فشاری و کششی تبدیل خواهد
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شد؛ اما چنانچه بدنه ایمپلنت در ناحیه رزوه به صورت  vباشد ،این نیروهای اکلوزالی در سطح استخوان
به نیروهای برشی شدید تبدیل میشوند .در شکل ( ،)١-2انواع اعمال نیرو در جهت محور طولی بر
ایملنت و توزیع آن در حد فاصل پایه ایمپلنت – استخوان نشان داده شده است .نیروی برشی در رزوه-
های  vشکل که زاویه سطح آن  ١٠درجه است ،حدودا  1٠برابر بیشتر از نیروهای برشی وارد بر یک
رزوه مربعی میباشد] .[١۱در رزوه با طراحی باترس معکوس نیز میزان نیروی برشی وارد در طول
ایمپلنت مشابه رزوههای  vشکل میباشد .میزان نیروی برشی هنگامی که زاویه سطح رزوه  1۱درجه
باشد ۱ ،برابر بیشتر از نیروی برشی وارد بر یک رزوه مربعی میباشد] .[١۹در کل ،مواد مختلف در برابر
نیروهای فشاری قویتر و در برابر نیروهای برشی بسیار ضعیف عمل میکنند .این حقیقت در مورد
ایمپلنت و استخوان نیز صدق مینماید .در نتیجه یک نیروی فشاری میبایست به این مواد و اجزا وارد
شود و از نیروهای برشی تا حد امکان کاسته شود .در مطالعات المان محدود ثابت شده است که شکل
مربعی رزوه در مقایسه با سایر اشکال ،در تحمل نیروهای اکلوزالی مناسبتر عمل مینماید] .[١7شکل
رزوه عامل مهمی در فاز ترمیم اولیه سطح تماس ایمپلنت – استخوان بوده و اشکال متفاوت رزوه در
ترمیم سطح تماس استخوانی ،کمک مینمایند .به همین علت ،ایمپلنتها به صورت  vشکل یا مارپیچ
نیز ساخته میشوند تا ثبات اولیه آنها افزایش یافته و مساحت سطح ایمپلنت بیشتر شود .و خطراتی
مانند شل شدن پیچ و شکستگیهای ناشی از خستگی را پس از کاشت ایمپلنت کاهش دهند] .[١9ذکر
این نکته حائز اهمیت میباشد که در کمپانیهای سازنده به علت قابلیت دستگاههای تراش خود ،عموماً
رزوه ی یک فیکسچر ،ترکیبی از دو نوع مدل از رزوههای ذکر شده مثال ترکیب رزوه باترس معکوس با
مارپیچ میباشد.

شکل ( :)3-2اعمال نیرو در جهت طولی بر ايمپلنت .تصوير سمت راست) ايمپلنت با رزوه  vشکل ،آن را به نیروی
 3۱درجه در حد فاصل ايمپلنت ـ استخوان تبديل مینمايد .تصوير سمت چپ) ايمپلنت با رزوه مربعی ،نیرو در
جهت محور طولی را به نیروی فشاری تبديل مینمايد][3۱
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 -1-1-2-2ایمپلنت تیتانیومی
تیتانیوم ،فلز محکم ،سبک ،غیر سمی و مقاوم در مقابل خوردگی است که امروزه عالوه بر استفاده از آن
به عنوان جایگزین زانو و ران ،در دندانپزشکی نیز به عنوان جایگزین ریشه دندان ،استفاده میگردد .در
شکل ( ،) 4-2سه نوع مختلف از ایمپلنت تیتانیومی نشان داده شده است .از مزایای ایمپلنت مخروطی
نسبت به ایمپلنت استوانهای میتوان به پایداری بیشتر آنها در استخوانهای کم تراکم ،تقسیم فشار
بهتر به استخوانهای اطراف پایه و در نهایت فشار کمتر نسبت به استخوان فک اشاره نمود] .[١۶این
مزیتها باعث کاهش التهابات و درد در ایمپلنتهای مخروطی شده است .همچنین هنگام جراحی
باعث به حداقل رساندن آسیب به استخوان فک و برداشت کمتر استخوان و نتیجتا ،کاهش درد خواهد
شد .ایمپلنت ترکیبی نیز نسبت به ایمپلنت مخروطی از نظر خاصیت یکپارچگی استخوان با خود
سریعتر عمل مینماید].[4٠

ب) ایمپلنت تیتانیومی

الف) ایمپلنت تیتانیومی

مخروطی

استوانهای

ج) ایمپلنت تیتانیومی
ترکیبی

شکل ( :)4-2انواع ايمپلنتهای تیتانیومی][4۱

 -2-1-2-2ایمپلنت زیرکونیا
اگر چه گزارشی از واکنش بدن به ایمپلنت تیتانیومی وجود ندارد ،اما برخی افراد به فلزات دیگری که
در تماس با بدن آنها قرار میگیرد نیز ممکن است آلرژی داشته باشند یا از بابت داشتن فلز در داخل
بدن خود نگران باشند .به علت افزایش نگرانیها راجع به جیوه موجود در برخی مواد پرکننده دندان
(آمالگام) ،برخی بیماران ترجیح میدهند در داخل دهانشان ،هیچ ترمیم فلزی ،وجود نداشته باشد.
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تحقیقات گستردهای بر روی ایمپلنتها ی بدون فلز صورت گرفته است که منجر به ساخت ایمپلنت
زیرکونیا شده است] .[41زیرکونیوم به شکل اکسید با فرمول اکسید زیرکونیوم )  ،(𝑍𝑟𝑂2در حوزه
دندانپزشکی مورد استفاده قرار میگیرد .در واقع ایمپلنت زیرکونیا به شکل اکسید زیرکونیوم خالص
نیست ،بلکه عنصر دیگری به نام هافنیوم ) (Hfو اکسید آن به مقدار کم با ایتریوم ترکیب شده تا
ویژگیهای ایمپلنت زیرکونیا ،تقویت گردد] .[42ترکیب نهایی ،ایمپلنتی به رنگ سفید مات است که
در شکل ( ،)۱-2نمونههایی از آن نشان داده شده است.

الف) ایمپلنت زیرکونیایی استوانهای

ب) ایمپلنت زیرکونیایی مخروطی

ج) ایمپلنت زیرکونیایی ترکیبی

شکل ( :)۳-2انواع ايمپلنتهای زيرکونیايی][42

 -3-1-2-2تفاوت ایمپلنت تیتانیومی با ایمپلنت زیرکونیایی
تیتانیوم و زیرکونیا موادی زیست سازگار بوده و بدن ،آنها را پس نمیزندد؛ امدا هدر یدک از ایدن مدواد
ویژگیهای خاص خود را نسبت به دیگری دارند که در ادامه بررسی میگدردد .در کدل ،بدرای تصدمیم-
گیری کاشت ایمپلنت دندان تیتانیومی یا زیرکونیا ،باید شرایط ،خواستهها و اولویتهای بیمدار در نظدر
گرفته شود].[4١
 ویژگیهای ایمپلنت تیتانیومی نسبت به ایمپلنت زیرکونیا :از ویژگیهای ایمپلنت با جنس
تیتانیوم نسبت به ایمپلنت با جنس زیرکونیا ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 )1برخی از بیماران ،ایمپلنت دندان تیتانیومی خود را بیش از  ١٠سال حفظ کردهاند .اما ایمپلنت
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زیرکونیا هنوز سابقه طوالنی در دندانپزشکی ندارد و نمیتوان نرخ موفقیت آن در بلند مدت را
مشخص نمود .این در حالی است که هزینه ساخت ایمپلنت زیرکونیا در کارخانه بیشتر از
ایمپلنت تیتانیومی میباشد].[44
 )2در کاشت ایمپلنت زیرکونیا ،به میزان باالیی از توجه به جزئیات در هنگام قرار دادن این
ایمپلنت نیاز است ،زیرا قابلیت اصالح اشتباهات پس از قرار دادن این ایمپلنت وجود ندارد،
درحالیکه در ایمپلنتهای تیتانیومی ،اصالح اشتباهات در هنگام قرار دادن ایمپلنت ،با اباتمنت
زاویهدار ،امکانپذیر است ،چراکه ایمپلنتهای تیتانیومی دو قسمت هستند و جراح میتواند
تغییرات کافی را در زاویه اباتمنت ایجاد کند .از آنجایی که ایمپلنت زیرکونیا اکثرا طراحی یک
تکه دارد (اباتمنت و ایمپلنت با هم هستند) ،در مقابل استرس فشاری به خوبی مقاومت
میکنند ،اما انعطافپذیری آن کم بوده و ممکن است بشکند .زمانی این مسئله مطرح میشود
که زیرکونیا با دریل دندانپزشکی در حال تنظیم شدن میباشد .در واقع زمانی که دندانپزشک،
ایمپلنت زیرکونیا را تنظیم میکند ،ممکن است ترکهای میکروسکوپی در آن شکل بگیرند که
این امر در نهایت میتواند به شکستگی پروتز منتهی شود].[4۱
 )١در ایمپلنت تیتانیومی ،دندانپزشک بر اساس شرایط انتخاب میکند که روکش دندان را با پیچ
به اباتمنت وصل کند یا با چسب .اما در ایمپلنتهای زیرکونیا که طراحی یک تکه دارند ،تنها
میتوان با روش چسباندن ،روکش را به آنها متصل نمود .بنابراین این حق انتخاب از
دندانپزشک گرفته شده است .در حالت معمول این موضوع مشکلی ایجاد نمیکند ،اما گاهی
اوقات ممکن است ،چسب دندان در بافتهای اطراف ،نفوذ کرده و منجر به التهاب و تحلیل
رفتن استخوان گردد .همچنین ممکن است دندانپزشک به هر دلیلی نیاز به باز کردن ایمپنت
دا شته باشد که در حالت پیچ شدن ،این کار آسیبی به دندان نخواهد زد؛ اما در صورتی که
دندان با چسب متصل شده باشد ،روکش در هنگام باز شدن ،خراب شده و نیاز به قالبگیری
مجدد خواهد بود].[4۹
 ویژگیهای ایمپلنت زیرکونیا نسبت به ایمپلنت تیتانیومی :از ویژگیهای ایمپلنت با جنس
زیرکونیا نسبت به ایمپلنت با جنس تیتانیوم ،میتوان به موارد زیر شاره نمود.
 )1ایمپلنت زیرکونیا ،نقطه ی اتصال بین اباتمنت و فیکسچر را از میان برداشته و به طور ایده آل،
رشد باکتریها را کاهش میدهد و سبب بهبود سالمت کلی دهان و دندان میشود].[47
 )2افرادی که از ایمپلنت تیتانیومی استفاده میکنند ،ممکن است ،لثه نازکی داشته یا دچار
پسروی لثه شوند و بخشهای فلزی ایمپلنت آنها در قاعده دندان ،نمایان شود؛ در حالی که با
استفاده از ایمپلنت زیرکونیا ،زیبایی دندان ایمپلنتی به خطر نمیافتد].[49
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 )١با استفاده از ایمپلنت تیتانیومی ،اگر ترمیم فلزی دیگری در دهان باشد ،این احتمال ضعیف
وجود دارد که بدن دچار جریان پیزوالکتریک شود که در ایمپلنت زیرکونیا ،چنین مشکلی
پیش نخواهد آمد].[4۶

 -2-2-2اباتمنت

5

اباتمنت ،در واقع ایمپلنت را به تاج دندان متصل میکند .عموماً این قسمت ،به وسیلهی پیچ اباتمنت،
به ایمپلنت متصل میگردد .شکل اباتمنت مانند یک دندان بریده شده میباشد تا تاج ،روی آن سوار
شود .اباتمنتهای آماده یا از پیش ساخته ،در انواع ،اندازه و شکلهای مختلفی وجود دارند و همراه با
ایمپلنت دندان به فروش میرسند .اباتمنت همیشه صاف و موازی با پایه ایمپلنت کار گذاشته
نمیشود] .[۱٠هدف از طراحی اباتمنت زاویهدار ،قرارگیری موازی دندانها با یکدیگر میباشد .اباتمنت-
های سفارشی نیز ،متناسب با شرایط خاص بیمار ،ساخته میشوند که پس از اتصال به ایمپلنت ،قالب-
گیری شده و تاج مصنوعی دندان برایش طراحی و ساخته میشود].[۱1
 -1-2-2-2اباتمنت تیتانیومی
اباتمنتهای تیتانیومی به واسطه ویژگیهای بسیار خوب آلیاژ تیتانیوم ،به صورت گسترده مورد استفاده
قرار گرفتهاند .این نوع از اباتمنتها ،استحکام بسیار خوبی داشته و با بدن سازگار میباشند .بیشتر
متخصصان ،استفاده از اباتمنت فلزی در عقب دهان را ترجیح میدهند ،زیرا در این بخش از دهان،
فشار بیشتری بر دندانها وارد میشود] .[۱2در شکل ( ،)۹-2نمونهای از اباتمنت تیتانیومی صاف و
همچنین زاویهدار ،نشان داده شده است.

الف)

ب)

شکل ( :)7-2نمونههايی از اباتمنتهای تیتانیومی .الف) اباتمنت صاف .ب) اباتمنت زاويهدار][۳2

1. Abutment
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 -2-2-2-2اباتمنت زیرکونیا
اباتمنتهای زیرکونیا ،نسبت به اباتمنتهای تیتانیومی ،نوع جدیدتری میباشند که برای زیبایی بهتر
دندان ایمپلنتی ،مورد استفاده قرار میگیرند .همان طور که اشاره شد ،اباتمنتهای زیرکونیا برخالف
اباتمنتهای تیتانیومی ،اغلب به صورت سر هم با ایمپلنت ساخته میشوند] .[۱١این تفاوت در شکل
( ،)7-2مشاهده میشود.

الف) اباتمنت و فیکسچر تیتانیومی

ب) اباتمنت و فیکسچر زیرکونیا

شکل ( :)6-2تفاوت بین فیکسچر و اباتمنت زيرکونیا و تیتانیومی][۳3

 -3-2-2پیچ اباتمنت
پیچ اباتمنت ،از داخل اباتمنت به داخل ایمپلنت رفته و اباتمنت را به فیکسچر ،متصل نگه میدارد .پیچ
اباتمنت نیز از جنسهای مختلفی مانند تیتانیوم ،طال و بعضا مواد دیگری ساخته میشود] .[۱4این
پیچ ها همچنین بر اساس نوع اتصال اباتمنت به فیکسچر ،به دو دسته پیج اباتمنت اتصال داخلی و پیچ
اباتمنت اتصال خارجی تقسیمبندی میشوند که در شکل ( ،)9-2نمونههایی از آنها نشان داده شده
است.

الف) پیچ اباتمنت طالیی با اتصال داخلی

ب) پیچ اباتمنت تیتانیومی با اتصال خارجی

شکل ( :)۱-2نمونهای از پیچ اباتمنت][۳4
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همانطور که در شکل ( )1-2مشاهده میشود ،بخش باالیی فیکسچر (سکوی فیکسچر) که اباتمنت روی
آن متصل میشود ،محل اتصال فیکسچر به اباتمنت نام دارد .سطح تماس ایمپلنت و اباتمنت،
تعیینکننده قدرت اتصال ،ثبات ایمپلنت و ثبات جانبی و چرخشی آن میباشد .اساسا اتصال اباتمنت به
ایمپلنت به انواع مختلف :شش ضلعی داخلی و خارجی ،هشت ضلعی داخلی و خارجی و مورس تِیپِر
انجام میشود .مهمترین شرط اتصال پروتز این است که اوال اتصال باید به نحوی باشد که محل اتصال
کامال یکپارچه و محکم باشد و هر بار که الزم است بتوان اجزاء را دقیقا در همان جهت ،جایگزین کرد.
دوما باید امکان اتصال پروتزهای مختلف وجود داشته باشد و در موارد اشتباه در جایگذاری امکان
اصالح جهت وجود داشته باشد] .[۱۱در شکل ( ،)۶-2حالتهای اتصال داخلی ،خارجی و مورس تِیپِر
اباتمنت به فیکسچر مشاهده میشود.

حالت اول)

حالت دوم)

حالت سوم)

اتصال خارجی

اتصال داخلی

اتصال بدون پیچ اباتمنت

شکل ( :)8-2انواع حالتهای مختلف نحوه اتصال اباتمنت به ايمپنت][۳۳

فصل دوم :پروتز ایمپلنت دندان

*

38

 -1-3-2-2اتصال مخروطی یا مورس تِیپِر
عبارتست از قرارگیری یک مخروط داخل یک مخروط دیگر ،وقتی که دو مخروط کامال دقیق ساخته
شده ،داخل یکدیگر قرار بگیرند .با اتصال مخروطی بین ایمپلنت و اباتمنت ،اصطکاک مناسبی ایجاد
شده و ثبات فیکسچر با اباتمنت تا حدودی برقرار میشود ،اما مقاومت چرخشی آنها پایین میباشد.
مزیت این نوع از اتصال ،کیپ شدگی فضای مابین اباتمنت و فیکسچر و جلوگیری از ورود خون ،باکتری
و آلودگی به داخل محل اتصال میباشد].[۱۹
 -2-3-2-2اتصالدهندهی هشت ضلعی داخلی و خارجی (اکتاگونال)
اتصالدهنده هشت ضلعی داخلی و خارجی ،یکی از راههای حذف و جلوگیری از عوارض جانبی ناشی از
توزیع نیرو روی پروتز و پیچ اباتمنت میباشد  .این ساختارها ،میزان فرسودگی حاصله در مدت زمان
طوالنی را کاهش میدهند .ایراد این گونه از اتصالها این است که با اباتمنتهای زاویهدار سازگاری
نداشته و مقاومت چرخشی این اتصال نیز مورد بحث است؛ چرا که ضلعهای اتصال ایمپلنت و اباتمنت
باعث کاهش مقاومت چرخشی میشود].[۱7
 -3-3-2-2اتصال شش ضلعی داخلی و خارجی (هگزاگونال)
اتصال شش ضلعی داخلی برای ایجاد ثبات بیشتر و افزایش استقامت اتصال بین اباتمنت و ایمپلنت
طراحی شده است .در این طراحی ارتفاع عمودی پلتفرم کاهش مییابد تا به اتصال بهتر پروتز کمک
کند .یک ایراد مهم این طراحی این است که احتمال شکسته شدن سر نازک پایه ایمپلنت در آن وجود
خواهد داشت  .طراحی شش ضلعی خارجی برای اتصال پروتز رویی به داخل ایمپلنت و همچنین به
عنوان یک ابزار ضد چرخشی برای نگه داشتن ساختار فوقانی در جای خود ،استفاده میشود .در حال
حاضر اتصال شش ضلعی داخلی با نتایج قابل پیش بینی و مناسبتری ،به صورت گسترده مورد
استفاده قرار میگیرد .همچنین هزینه اتصال شش ضلعی داخلی از اتصال شش ضلعی خارجی بیشتر
میباشد] .[۱9همچنین از لحاظ بررسی مزیت اتصاالت داخلی و خارجی به طور کلی نیز میتوان این
گونه بیان نمود که در رابطه با کانکشن خارجی ،اطالعات بیشتری از کاربرد بلند مدت این نوع از
کانکشنها وجود دارد .همچنین از مزایای کانکشن داخلی میتوان به شیوع کمتر شل شدن پیچ
اباتمنت ،نتایج زیبایی مطلوب بیشتر و سیل میکروبی بهتر آنها اشاره نمود .در نهایت و به دالیل اشاره
شدهی فوق ،امروزه در کارگذاری ایمپلنتها ،از نوع کانکشن داخلی بهویژه کانکشن شش ضلعی داخلی،
بیشتر استقبال میشود] .[۱۶در شکل ( ،)1٠-2نمونهای از اتصال اباتمنت از طریق پیچ اباتمنت به
ایمپنت درون لثه و همچنین نمای برش خورده آن ،مشاهده میشود.
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الف)

ب)

شکل ( :)1۱-2اتصال اباتمنت به ايمپلنت الف) ايمپلنت و اباتمنت در لثه ب) نمای برش خورده ايمپلنت و اباتمنت

 -4-2-2تاج دندان

5

تاج دندان یا رستوریشن( 2بخشی که شبیه دندان است) ،به روی اباتمنت پیچ شده یا چسبانده میشود.

در حالت پیچ کردن ،اباتمنت ،یک سوراخ رزوهدار در وسط خود دارد .روکش دندان با پیچ به اباتمنت
وصل میشود؛ به طوری که پیچ از روکش دندان عبور کرده و به سوراخ رزوهدار اباتمنت میرسد .پس از
اینکه پیچ در جای خود قرار گرفت ،سوراخ روکش با رزین کامپوزیت ،پوشانده و بسته میشود .مزیت
این روش این است که نگهداری و ترمیم و تعویض روکش در هنگام لب پر شدن ،شکستن یا هر مشکل
دیگر ،بسیار سادهتر است .در واقع ،پیچ از روکش و اباتمنت عبور میکند تا این ساختار یک تکه را به
رزوههای داخلی ایمپلنت دندان وصل نماید] .[۹٠در صورتی که روکش و اباتمنت یک تکه باشند،
بهترین نوع روکش ،روکشهای تمام فلزی با فلزات قیمتی ،مانند روکش تمام طال میباشند که هزینه
باالیی داشته ،اما زیبایی را تامین نمیکنند .پس از آن ،روکش دندان زیرکونیا در سطح بسیار باالیی از
کیفیت میباشد و زیبایی را نیز تامین میکند ،اما همچنان هزینه باالیی دارد .در آخر نیز روکشهای
چینی از جنس پرسلن ١میباشند که زیبایی و سفیدی دندان را حفظ میکنند ،اما دارای استحکام
پایینی میباشند؛ به همین دلیل با یک فلز در هسته خود ترکیب میشوند تا استحکام بیشتری به خود
بگیرند .امروزه از این نوع روکشها ،در دندانپزشکی بسیار استفاده میشود] .[۹1انواع جنس تاج دندان
در شکل ( )11-2مشاهده میشود.
1. Crown
2. Restoration
3. Porcelain
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شکل ( :)11-2جنس انواع مختلف روکش تاج دندان][71

 -6-6شناسایی تیپهای مختلف استخوان جهت تخمین طول ایمپلنت
آنالیز انتقال نیرو در محل اتصال استخوان به ایمپلنت قدم ضروری در تحلیل کلی بارگذاری بوده و
موفقیت و یا شکست ایمپلنت را مشخص میکند  .ساختار استخوان به دو قسمت :بیرونی یا کورتیکال
که بسیار محکم و متراکم میباشد و ترابکوالر که به صورت شبکهای بوده و ریشه دندان را در خود جای
میدهد ،تقسیم بندی میشود] .[۹2مهمترین نیروهایی که در محیط دهان به یک ایمپلنت یا دندان
وارد میشوند ،تنشهای ناشی از جویدن است که در همهی جهات به صورت چرخهای و همراه با افت و
خیز میباشد .در مرتبهی بعدی ،تنشهای ناشی از روی هم فشردن دندانها ،حرکت زبان روی دندانها
و باز و بسته شدن دهان ،هنگام سخن گفتن اهمیت دارند .نیروهای اکلوزال 1همان نیروهای ناشی از
جویدن میباشند که به قسمت بدنهی ایمپلنت وارد میشوند و ماهیت فشاری دارند ،درحالیکه
نیروهایی که از جانب صورت و زبان وارد میشوند ،ماهیتی برشی دارند] .[۹١نیروهای مزیال 2از طریق
دندانهای مجاور بر بدنهی ایمپلنت وارد شده و موجب کشش ایمپلنت میشوند .نیروهای دیستال 3از
جانب دندانهای پشتی وارد شده و ایمپلنت را تحت کشش قرار میدهند .ماهیت نیروهای وارده به یک
ایمپلنت فقط به صورت کششی ،فشاری و برشی نیست ،بلکه دندانهای مجاور نیز میتوانند به ایمپلنت
1. Occlusal Force
2. Mesial Force
3. Distal Force
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کاشته شده در دهان نیروی گشتاوری اعمال کنند] .[۹4شکل ( ،)12-2جزئیات ساختار دندان و اعمال
نیروها به یک ایمپلنت را نشان میدهد.

الف)

ب)
شکل ( :)12-2نمايش دندان درون فک .الف) جزئیات دندان و استخوان فک
ب) منشأ نیروهای وارد بر ايمپلنت]73و[74
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انواع تیپبندی های استخوان ،باعث اهمیت انتخاب و نحوه کارگذاری ایمپلنت درون لثه خواهد شد کده
در ادامه شرح داده شده است .رایجترین نوع استخوان در فک پایین ،تیدپ یدک و دو در ناحیده قددام و
تیپ سه در ناحیه خلف میباشد .برای فک باال شایعترین نوع استخوان ،تیپ دو و سده در قددام و تیدپ
چهار در خلف میباشد].[۹۱
 تیپ یک استخوان :این استخوان بسیار متراکم بوده و پیچش ایمپلنت درون آن به سختی
انجام میشود .بنابراین اندازه حفره ایجاد شده باید نزدیک به اندازه ایمپلنت باشد تا تنش،
بیش از حد بین فیکسچر و استخوان وجود نداشته باشد و فیکسچر دچار ساییدگی نشود].[۹۹
 تیپ دو استخوان :این نوع استخوان نیز دارای تراکم باالیی بوده و حفره بایستی به اندازه
فیکسچر ایجاد شود ،با این تفاوت که برای گیر مناسب فیکسچر ،دریل آخر فقط در ناحیه
فوقانی استخوان اعمال میگردد].[۹7
 تیپ سه استخوان :این نوع استخوان ،تراکم کمتری نسبت به تیپ یک و دو دارد و برای این
نوع استخوان باید آخرین دریل حذف شود تا پیچش ایمپلنت باعث افزایش تراکم استخوان و
گیر مناسب گردد].[۹9
 تیپ چهار استخوان :این استخوان ،کم تراکمترین نوع استخوان است که از دریل فقط برای
ایجاد یک روزنه جهت ورود فیکسچر استفاده میشود و بقیه حفره توسط خود فیکسچر ایجاد
میشود].[۹۶
 تیپ پنج استخوان :این استخوانی است که هنوز کامال شکل نگرفته و فقط زمانی میتوان در
آن ایمپلنت کرد که استخوان پر تراکمی مانند پودر استخوان به آن اضافه شود تا بتوان
فیکسچر را به آن متصل کرد].[7٠

 -0-6دیگر تجهیزات (البراتواری) مرتبط به کارگذاری ایمپلنت
برای کارگذاری و جراحی ایمپلنت دندان در حین جراحی و در زمان ساخت رستوریشن در البراتوار ،به
تجهیزات و ابزاری نیاز میباشد که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است.
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 -1-4-2هیلینگ کپ

1

واژههای هیلینگ کپ ،هیلینگ اسکرو ،2جینجیوال فورمر ١و هیلینگ اباتمنت 4معموالً به جای یکدیگر
و برای نامگذاری قطعهای به کار میرود که بعد از جراحی مرحله دوم ایمپلنت (در ایمپلنت گذاری دو
مرحله ای) و یا بعد از قرارگیری ایمپلنت در داخل استخوان (در ایمپلنت گذاری یک مرحلهای) بر روی
دهانه ایمپلنت بسته میشود .هیلینگهای ایمپلنت به مشخص شدن محل نهایی قرارگیری ایمپلنت
دندان کمک میکنند .هیلینگ کپ ،اجازهی افزایش زیبایی ظاهری را به ایمپلنت میدهد ،زیرا باعث
شکلگیری طبیعی لثه پس از جراحی ایمپلنت میشوند .هیلینگهای متصل به ایمپلنت دندان،
سیلندرهای فلزی گنبدی شکلی هستند که در باالی لثه قرار گرفته و دارای ارتفاع دو تا ده میلیمتری
میباشند و از آلیاژهای تیتانیوم یا خود تیتانیوم تشکیل شدهاند .اندازه هیلینگ کپ بسته به ضخامت
لثه متفاوت بوده و نقش مهم آن هدایت و شکل دادن بافت نرم اطراف پروتز میباشد .هیلینگ کپ،
بسته به تشخیص متخصص ایمپلنت ،بعد از طی مدت دو الی سه ماه به جای کاور اسکرو (پیچ پوششی
فیکسچر) بسته میشود ،عملکرد هیلینگ کپ این است که باعث شکل گیری بافت لثه در اطراف
ایمپلنت شده و همچنین مانع نفوذ جسم خارجی به داخل ایمپلنت میشود] .[71پس از بستن آن ،در
نواحی که از نظر زیبایی چندان مهم نیست به دو هفته زمان جهت التیام بافت و آماده شدن شرایط
قالبگیری نیاز است .در نواحی مهم از نظر زیبایی ،حداقل باید سه تا پنج هفته برای فرمدهی بافت نرم
و آماده شدن جهت قالبگیری فرصت داد .پس از فرمگیری لثه ،انتخاب قطعه قالبگیری (ایمپرشن

کوپینگ ،ایمپرشن کپ و …) مناسب باید با توجه به قطر و فرم هیلینگ کپ استفاده شده ،انجام شود
تا بتواند لثهای که به خوبی اطراف هیلینگ کپ فرم گرفته را ثبت و به قالب نهایی انتقال دهد .این
مسئله به تکنیسین البراتوار کمک میکند تا فرم ایده آل رستوریشن را طراحی و اجرا نماید].[72

همچنین با استفاده از هیلینگ محل دقیق ایمپلنت قابلنمایش میباشد .نمونههایی از هیلینگ کپ در
شکل ( )1١-2نشان داده شده است.

1. Healing Cap
2. Healing Screw
3. Gingiva Former
4. Healing Abutment

فصل دوم :پروتز ایمپلنت دندان

*

4۳

شکل ( :)13-2نمونههايی از هیلینگ کپ][62

 -2-4-2ایمپرشن

کوپینگ1

ایمپرشن کوپینگ یا ترنسفر کوپینگ 2یا ایمپرشن پست ١بخشی است که به ایمپلنت دندان متصل
گردیده و عملیات قالبگیری روی آن انجام میشود .کاربرد اصلی ایمپرشن کوپینگ ،تعیین مکان
روکش دندان میباشد .ایمپرشن کوپینگ دارای دو نوع باز و بسته میباشد] .[7١در روش قالبگیری
باز ،بعد از اینکه همه چیز تنظیم گردید و بعد از انجام قالب گیری ،پیچهای ایمپرشنها باز شده و از
دهان خارج میشود تا برای قالبگیری به البراتوار منتقل گردد .در نوع بسته اما ،ایمپرشن کوپینگ به
وسیله پیچهایی از محل سوراخ باز میشوند و ایمپرشن کوپینگها در درون ماده قالبگیری باقی
میمانند .نمونهای از یک ایمپرشن کوپینگ در شکل ( )14-2نشان داده شده است.

شکل ( :)14-2نمونهای از يک ايمپرشن کوپینگ][63

1. Transfer Coping
2. Impression Coping
3. Impression
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 -3-4-2آنالوگ

1

آنالوگ یا ایمپلنت رپلیکا ،2قطعهای برای مدل سازی فک بیمار میباشد که دو الی سه ماه بعد از
جراحی و پس از قالبگیری به ایمپرشن کوپینگ پیچ میشود تا نقش فیکسچر را روی مستر کست یا
قالب اصلی ایفا کند و در هنگام قالبریزی گچ اطراف آن را احاطه کند تا دقیقا وضعیت دهان بیمار
روی مستر کست مشخص گردد .سپس ایمپرشن کوپینگ را با استفاده از آچار مخصوص خود باز و از
قالب اصلی جدا کرده و در نهایت دندانپزشک به منظور مدل سازی فک بیمار ،آن را به البراتوار ارسال
میکند تا البراتوار اباتمنت مناسب را انتخاب کرده و تاج دندان را متناسب با فک و سایر دندانهای
بیمار بسازد] .[74نمونهای از یک آنالوگ در شکل ( )1۱-2نشان داده شده است.

شکل ( :)1۳-2نمونهای از يک آنالوگ][64

 -4-4-2مستر کَسِت

3

مستر کست شامل جنسهای مختلفی میباشد که عموماً از سازه گچی آن به عنوان پایه برای قالب
گیری ایمپلنت مورد استفاده قرار میگیرد .کست گچی به علت ظاهر آن که مشابه محیط داخل دهان
است ،برای تشخیص و کار در البراتوار بسیار مورد کاربرد قرار میگیرد] .[7۱نمونهای از یک مستر
کست در شکل ( )1۹-2نشان داده شده است.
1. Analog
2. Implant Replica
3. Master Cast
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شکل ( :)17-2نمونهای از يک مستر کست][6۳

 -5-4-2رستوریشن
رستوریشنهای دندانی ،شامل :روکشها ،بریجها ،المینیتها و اباتمنتها میباشند که از آنها به جهت
بازسازی دندانهای موجود ،جایگزینی دندانهای از دست رفته یا بازسازی ایمپلنتهای دندانی به کار
میبرند و انواع آن در ادامه ذکر گردیده است]:[7۹
 به عنوان یک روکش ،یک پوشش شبهدندانی است که بر روی یک دندان یا یک ایمپلنت قرار
داده میشود.
 به عنوان یک بریج شامل دو یا چند روکش متصل به هم ،جهت جایگزینی یک یا چند دندان از
دست رفته میباشد.
 به عنوان المینیتها که یک الیه نازک از پرسیلن بوده و به سطح قدامی دندان متصل میشوند
تا سطح دندان را بهبود ببخشند.
 به عنوان یک اباتمنت که به باالترین قسمت یک ایمپلنت متصل شده وبه عنوان یک
فونداسیون برای روکش بعدی عمل می کند.

4۱
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 -6-4-2بایت وینگ

1

بایت وینگ ،بهترین حالت رادیوگرافی برای بررسی وجود تحلیل استخوان و یا حتی تشخیص
پوسیدگیهای بین دندانی و حمایتکننده دندانها میباشد .جهت تهیه این رادیوگرافی ،حلقه کاغذی
که دارای یک زبانه یا وینگ کوچک است را دور فیلم قرار میدهند ،بعد از جایگذاری آن در دهان
بیمار ،بیمار روی زبانه را گاز میگیرد و در این حالت عکس گرفته میشود .به این خاطر وینگ
نامگذاری شده که در نهایت میتوان تصویری از دندانهای دو فک را در چنین تصویری مشاهده
نمود] .[77نمونهای از یک بایت وینگ به همراه تصویر حاصل شده از رادیوگرافی با استفاده از بایت
وینگ در شک ل ( )17-2نشان داده شده است.

ب)

الف)

شکل ( :)16-2الف) نمونهای از يک بايت وينگ ب) تصوير حاصل شده
از راديوگرافی با استفاده از بايت وينگ ][66

 -7-4-2درل و درل گاید
سوراخ اولیهای که با درل ایجاد میشود ،سوراخ پایلوت نام دارد که در آن از مته با قطر کم و کوتاه
استفاده میشود تا سوراخ ایجاد شده به عنوان راهنما و نشان برای سوراخ کاریهای بعدی استفاده
گردد .از مزایای استفاده از درل گارد نیز میتوان به قرارگیری دقیق سر مته در مرکز سوراخ ،جلوگیری
از آسیب به بافت نرم ،جلوگیری از لیزخوردن و ممانعت از ایجاد یک سوراخ بزرگ اشاره نمود].[79
نمونهای از یک کیت درل گارد به همراه درلها در شکل ( )19-2نشان داده شده است.

1. Bitewing
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شکل ( :)1۱-2نمونهای از يک درل و درل گايد ][6۱

 -2-6روند پیادهسازی ایمپلنت دندان
جراحی ایمپلنت به سه صورت :جراحی عادی ،جراحی فوری و اصطالحاً بدون جراحی در فک انجام
میشود .در پروسهی رایج و متداول ایمپلنت دندان ،کمترین زمان برای تکمیل دوره ایمپلنت که شامل
جراحیها و قراردادن تاج دائمی میباشد ،پنج ماه برای فک پایین و برای فک باال تقریبا شش ماه
میباشد .در این روش ،دو جراحی الزم است که بین آنها سه الی شش ماه فاصله زمانی باید -
باشد] .[7۶در 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 بهویژه در شرایط مساعد استخوانی بیمار ،امکانپذیر باشد که البته ریسک شکست درمان نیز
افزایش خواهد یافت] .[9٠در روش سوم که به کاشت فیکسچر بدون برش لثه معروف است ،ابتدا با
استفاده از تصاویر اسکن دهان ،فک بیمار در نرم افزار شبیهسازی 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 1یا نویگیشن جراحی است .این 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
1. Navigation

۳۱
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فیکسچر ،با دقت باال به اندازه قطر فیکسچر پانچ میشود] .[91به طور کلی انجام عملیات ایمپلنت
دندان ،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 ،به شرح مراحل زیر قابل انجام میباشد:
 مرحله اول :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 .ابتدا برش کوچکی در لثه
ایجاد شده و سپس به وسیله دریل مخصوص ،سوراخی ایجاد میشود و فیکسچر و پیچ پوششی

1

داخل فک قرار میگیرند و لثه ،بخیه میشود .پس از مدت چهار تا هفت ماه ،بین استخوان و
فیکسچر یکپارچگی ایجاد خواهد شد].[92
 مرحله دوم :پس از اتمام دوره بهبودی جراحی نخست ،نوبت به جراحی دوم میرسد .برش جدیدی
در لثه داده میشود تا سر فیکسچرها نمایان گردد .پس از نمایان شدن فیکسچر ،پیچ پوششی
برداشته و یک کالر یا اصطالحاً هیلینگ کپ( 2قطعه گرد فلزی که لثه را از سر فیکسچر دور نگه
میدارد) ،در باالی فیکسچر پیچ میشود که به ترمیم بافتهای اطراف لثه کمک میکند .کالر
حدود دو هفته ،بر روی فیکسچر میماند].[9١
 مرحله سوم :پس از اینکه بافت لثهی اطراف هیلینگ کپ ترمیم شد؛ هیلینگ کپ ،برداشته
میشود .سپس ایمپرشن کوپینگ روی فیکسچر بسته میشود تا قالبگیری انجام پذیرد .در نهایت
ایمپرشن کوپینگ باز شده و اباتمنت به روی فیکسچر ،پیچ میشود .پس از اتصال اباتمنت به
فیکسچر ،تاج موقت ،روی اباتمنت قرار خواهد گرفت .بعضا ،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] .[94تاج 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 میشود .مواد نرمتر به محافظت از ایمپلنت در برابر فشار ناشی از جویدن
کمک میکند و به استخوان فرصت میدهد تا به تدریج قویتر شده و استحکام یابد].[9۱
 مرحله چهارم :هنگامی که تاج موقت در دهان قرار دارد ،تاج دائمی در آزمایشگاه قالبگیری شده و
نهایتا پس از سه هفته ،تاج دائم کارگذاری خواهد شد].[9۹

1. Cover Screw
2. Healing Cap
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 -7-6برتری روش ایمپلنت دندان نسبت به دیگر روشها
به طور کلی روشهای ثابت پروتز و ایمپلنت دندان ،نسبت به روشهای متحرک از عملکرد ،دوام،
مقبولیت و البته هزینه باالتری برخوردار میباشند .در این میان اما ،موفقیت روش پروتز ایمپلنت
دندانی ،نسبت به تمامی روشهای ثابت و متحرک دندان %۶7 ،گزارش شده است ،در  %١موارد ،به
جای پیوند استخوان ،بافت لثهای به فیکسچر چسبیده و یا پیچ ایمپلنت شل شده و یا سطح فیکسچر
دچار خوردگی ،سایش و یا خستگی میشود که در این موارد بایستی ایمپلنت دندانی خارج شده و
مجددا ایمپلنت جدید کاشته شود] .[97علت این پدیده ،وارد شدن ضربه به ایمپلنت دندان است که
منجر به تکان خوردن ایمپلنت میشود .از دیگر مواردی که ممکن است پیش بیاید این است که بدن
بیمار به جسم خارجی واکنش نشان دهد و آن را پس بزند که این پدیده بسیار نادر بوده و اگر پیش
بیاید ،میتوان دو ماه صبر کرد و دوباره عملیات ایمپلنت را تکرار نمود که معموالً بدن برای بار دوم
پیوند ایمپلنت را میپذیرد] .[99تمایز و برتری پروتز ایمپلنت با روشهای متحرک و ثابت پروتز دندان،
به خصوص روش بریج کردن ،از اهمیت ویژهای برخودار میباشد که در ادامه به آن اشاره میشود.
 از نظر قدرت مکانیکی دندان و جویدن ،هیچ کدام از روشها ،مانند دندان طبیعی نمیباشند ،ولی
در مقام مقایسه ،ایمپلنت چه از لحاظ استحکام و چه از نظر قدرت جوییدن بر بریج و دیگر روشها،
ارجعیت دارد].[9۶
 در روش بریج کردن ،دندانهای مجاور فضای خالی ،تراشیده شده و برای پل زدن ،آماده خواهند
شد که این امر به مرور زمان باعث پوسیدگی دندانهای تراشیده شده میشود ،اما در روش
ایمپلنت ،دندان با استفاده از یک پروتز با دوام که فقط در فضای خالی اعمال میشود؛ دندانهای
اطراف را درگیر نخواهد کرد].[۶٠
 دوام بریج ،بسته به رعایت شرایط بهداشتی دهان توسط فرد ،میتواند از  1٠سال تا  2۱سال باشد،
اما در روش ایمپلنت ،در صورت رعایت نکات بهداشتی دهان و دندان ،به دلیل سازگاری به سرعت
آن در لثه و استحکام آن ،میتوان تا آخر عمر از آن بهره برد].[۶1
 هزینه بریج دندان در ابتدا به نظر کمتر از هزینه ایمپلنت میباشد ،اما این تمام هزینه بریج نیست
چراکه بیمار با گذشت زمان ،مجبور به تعویض بریج خواهد شد و این به معنی هزینههای بعدی این
روش خواهد بود .درحالیکه ،در صورت مراقبتهای نکات بهداشتی در روش ایمپنت ،میتوان یک
بار برای همیشه در این روش هزینه کرد و تا آخر عمر از آن بهره برد .در نتیجه این روش در بلند
مدت مقرون به صرفهتر خواهد بود].[۶2
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 همانطور که ذکر گردید پروتز ایمپلنت ،پس از مدتی با استخوان فک یکپارچه میگردد که این امر،
مانع از تحلیل رفتن استخوان فک و لثهها میشود .معموالً استخوان فک نه تنها در قسمت خالی،
تحلیل میرود؛ بلکه قسمتهای اطراف بخش خالی هم به مرور دچار تحلیل میشوند که این امر در
دراز مدت بر استحکام دندانهای مجاور نیز اثر میگذارد .ایمپلنت ،در مقایسه با روش بریج کردن،
مانع از این مشکل میشود ،زیرا جای خالی دندان در استخوان فک ،توسط پروتز در این روش ،پر
میگردد].[۶١
 یکی از مشکالت بریج کردن ،عدم دسترسی نخ دندان به همه سطوح دندانی و مشکالت هنگام
مسواک زدن میباشد .افرادی که بریج دندانی دارند ،باید زیر بریج را هم به کمک نخ دندان تمیز
نمایند .درحالیکه ایمپلنت ،نیاز به مراحل اضافی برای نخ دندان کشیدن را نداشته و به مانند یک
دندان طبیعی عمل میکند].[۶4

 -6-6عوارض استفاده از ایمپلنت دندانی
از آنجایی که ایمپلنتها درون بافت لثه دهان قرار میگیرند ،موفقیت یا عدم موفقیت آن به سالمتی
شخص بستگی خواهد داشت .به طوری که در صورت وجود شرایط زیر برای بیمار ،ابتدا باید به تقویت
لثه پرداخته و پس از آن ،عمل ایمپلنت انجام شود].[۶۱
 دیابت کنترل نشده
 بیماریهای عفونی که منجر به ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن میشود
 مصرف دخانیات توسط بیمار
 تحلیل رفتن استخوان به دلیل خالی بودن محل دندان برای مدت زمان طوالنی
 بیماری پریودنتال و لثه
در کنار همهی این موارد ،باید توجه داشت که کارگذاری ایمپلنت به شکاف دادن لثه احتیاج دارد که
ممکن است بعضا شامل خطرهای معمول جراحی نیز شود .از جمله این خطرات میتوان به عفونت،
خونریزی بیش از حد و از بین رفتن بافتهای لثه در اطراف ایمپلنت اشاره نمود .همچنین عصب
آلوئول تحتانی و عروق خونی ممکن است به هنگام جراحی استخوان آسیب ببینند که این امر به
مهارت دندانپزشک بستگی خواهد داشت].[۶۹
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 -9-6جمعبندی
در این فصل به معرفی پروتزهای دندانی بهویژه پروتز ایمپلنت و اجزای و انواع آن ،نحوه بارگذاری
نیرویی بر روی ایمپلنت ،نحوهی کارگذاری و ویژگیها و عوارض آن پرداخته شد .استحکام ،خاصیت
بیوسازگاری ،زیبایی ،مشابه بودن با دندان طبیعی و همچنین درصد باالی موفقیت این روش پروتز
دندانی ،ایمپلنت را به عنوان جایگزین مناسبی برای دندانهای از دست رفته تبدیل میکند که نسبت
به دیگر روشهای پروتز ثابت و متحرک ،بسیار مورد استقبال عموم قرار گرفته شده است.
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 -1-6مقدمه
کاشت ایمپلنت دندانی ،یک روش درمان قابل اعتماد در توانبخشی دهانی و دندان بیمارانی که یک یا
چند دندان از دست دادهاند ،بوده و به منظور ایمن سازی بدن ارائه میشود .ایمپلنتهای دندانی در
نهایت ،ظاهر یک دندان طبیعی را پیدا میکنند و استفاده از آن ،یک مسئله رایج در دندانپزشکی شده
است .رعایت اصول مناسب و بهینه در طراحی هندسی (بدنه و سطح) ،روش ساخت مناسب ایمپلنتها
و انتخاب ماده مناسب برای یک ایمپلنت ،باعث بهبود اتصال به استخوان و افزایش عمر و بهبود زیست
سازگاری و خواص درمانی آن میگردد] .[۶7تحقیقات بسیاری در جهت بهبود خواص و کارایی
ایمپلنت ها توسط پژوهشگران انجام گرفته است .تا به امروز مطالعات زیادی در زمینه ایمپلنت دندان
در عرصههای مختلفی اعم از :جراحی فک و دندان ،بیومکانیک ،بیومواد ،ایمونولوژی و میکروبیولوژی،
علوم اعصاب دندانی ،مراقبتهای بعد از جراحی ایمپلنت و غیره انجام شده است که با توجه به هدف
این پژوهش ،به بررسی مطالعات انجام گرفته در ایمپنت دندان از نگاه بیومکانیکی و مهندسی پزشکی و
تحلیل تنشها و خرابیهای ایجاد شده ناشی از بارگذاریها بر روی ایمپلنت ،پرداخته خواهد شد].[۶9
در مواردی نیز ،شکست در محل اتصال ایمپلنت به اباتمنت و یا محل اتصال ایمپلنت به استخوان رخ
میدهد که لزوم بررسی بارهای مکانیکی را بیشتر میکند.

 -6-6مطالعات انجام گرفته در رابطه با ایمپلنت دندان
تا به امروز  ١7١۶7مقاله در زمینههای مختلف پیرامون موضوع ایمپلنت و جراحی آن در سراسر دنیا
ارائه شده است که از این تعداد ١9۱4 ،مقاله در حوزه مهندسی بیومکانیک ایمپلنت دندان میباشد.
شکل ( ،)1-١سهم تعداد مقاالت و همچنین درصد منتشر شده آن در هر کشور را در این زمینه نشان
میدهد .همان طور که در نمودار شکل ( )1-١مشاهده میشود ،کشورهای آمریکا ،چین و آلمان به
ترتیب با تعداد  ۹۶۹ ،1٠19و  429مقاله تحقیقاتی در زمینهی مهندسی پزشکی و بیومکانیک در رابطه
با ایمپلنت دندانی ،جزو برترین کشورها از منظر تحقیقات علمی میباشند که رتبههای اول تا سوم را به
خود اختصاص دادهاند .در این میان ،کشور ایران نیز تاکنون با تعداد  ۶۱مقاله در رتبه بیست و یکم این
دستهبندی قرار دارد .از دیگر کشورهای فعال در این زمینه میتوان به کشورهای ژاپن ،برزیل ،ایتالیا،
کره جنوبی ،فرانسه و انگلیس نیز اشاره نمود.
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شکل ( :)1-3تعداد مقاالت منتشر شده هر کشور در حوزهی مهندسی پزشکی و بیومکانیک در رابطه با ايمپلنت
دندان برگرفته شده از سايت اسکوپوس تا سال  2۱21میالدی

همچنین ،محققان شاخص در این زمینه که بیشترین تعداد مقاالت را ارائه نمودهاند ،به همراه تعداد
آثار منتشر شده از ایشان ،در شکل ( )2-١نشان داده شده است .مهمترین حوزههای تحت بررسی از
منظر مهندسی بیومکانیک در رابطه با ایمپلنت دندان نیز ،در شکل ( )١-١مشاهده میشود.
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شکل ( :)2-3افراد شاخص که بیشترين مقاالت را در زمینه بیومکانیک در رابطه با ايمپلنت دندان ارائه نمودهاند
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 -1-2-3پیشینهی تحقیقات مبتنی بر بررسی جنس و نوع فیکسچر و اباتمنت
بسیاری از مواد زیست سازگار نمیتوانند در برابر نوع و میزان نیروهای متداولی که بر ایمپلنت دندانی
تحمیل میشود ،مقاومت نمایند .برای مثال سرامیک با زیست سازگاری باال در برابر نیروهای کششی و
خمشی ،بسیار آسیبپذیر میباشد .اخیرا به جز ایمپلنتهای تیتانیومی ،ایمپلنتهای زیرکونیایی نیز
مطرح شدهاند .در همین راستا ،اندانی 1و همکاران ] [۶۶در تحقیقی که در سال  2٠1١انجام گرفت،
یکی از مهمترین ایراد ایمپلنتهای زیرکونیایی را ناهماهنگی مدول االستیک آن نسبت به استخوان
دانستند .طبق مطالعات آنها ،ایمپلنت زیرکونیایی ١١ ،بار سفتتر از استخوان کورتیکال است .در این
شرایط ،وقتی ایمپلنت زیرکونیایی و فک تحت بارگذاری یکسان قرار گیرند ،بر اثر ایجاد کرنشهای
متفاوت در آنها ،لقی یا شکست روی میدهد .شکل ( ،)4-١تخریب اباتمنت زیرکونیایی را در تحقیقات
ایشان که دچار تحلیل و سپس لق شدگی شده است را نشان میدهد.

شکل ( :)4-3نمونهای از نتايج کار تحقیقاتی اندانی و همکاران .تصوير سمت راست :نمونهای از ايمپلنت
زيرکونیايی مورد بررسی در تحقیق ايشان .تصوير سمت چپ ايمپلنت زيرکونیايی که پس از بارگذاری
دچار لقشدگی شده است][88

در کار تحقیقاتی دیگری که توسط دوچِین 2و همکاران ] [1٠٠انجام گرفت ،به بررسی استفاده از
آلیاژهای تیتانیوم بجای تیتانیوم خالص برای فیکسچر ایمپلنت پرداخته شد .تا کنون زیست سازگاری
1. M. Andani
2. P. Ducheyne
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عالی تیتانیوم و آلیاژهای آن به خوبی اثبات شده است و در اکثر موارد از گرید چهار تیتانیوم خالص
تجاری در دندانپزشکی استفاده میشود .اما مطالعه ایشان نشان داد که آلیاژ تیتانیوم  -آلومینیوم -
وانادیوم ) (Ti-6Al–4Vدارای اغلب ویژگیهای مطلوب مکانیکی و فیزیکی شامل مقاومت به خوردگی و
زیستسازگاری مناسب بیومواد فلزی میباشد .مزیت اصلی این آلیاژ تیتانیوم در مقایسه با سایر انواع
آن ،استحکام آن گزارش گردید .نتیجه کار ایشان نشان داد که به طور کلی ویژگی مکانیکی آلیاژهای
تیتانیوم بهتر از تیتانیوم خالص تجاری میباشد .طبق نتایج تحقیقات ایشان ،این آلیاژ از تیتانیوم ،چهار
برابر استحکام بیشتری نسبت به تیتانیوم خالص تجاری گرید یک داشته و تقریبا دو برابر مستحکمتر از
گرید چهار میباشد .استحکام تسلیم و استحکام نهایی ،دو معیار مهم در انتخاب مواد مورد استفاده در
ساخت ایمپلنتهای دندانی میباشند .سفتی تیتانیوم و آلیاژ آن در قیاس با هرگونه فلز جراحی بسیار
به استخوان نزدیک است .با اینکه این مقدار تقریبا شش برابر سفتتر از استخوان کورتیکال متراکم
است ،اما همچنان این ماده بهترین انتخاب از نظر استحکام بیومکانیکی ،زیستسازگاری و پتانسیل
حرکت نسبی (ناشی از عدم تطابق ضریب کشسانی) برای سطح تماس استخوان با ایمپلنت محسوب
میشود .کاشت آسان ایمپلنت و استخوانسازی پایدار برای ایمپلنت دندان ایده آل ،ضروری میباشد.
در لبهی ایمپلنت ،شیارهای برشدار با پروفیل مخروطی شکل به ترتیب برای کاهش مقاومت کاشت و
تسهیل کاشت اولیه ،طراحی میشود .در همین راستا ،همان طور که در شکل ( )۱-١نشان داده شده
است ،شوو 1و همکاران ] [1٠1در سال  ،2٠12به بررسی گشتاور کاشت ،قدرت نگهداری و استحکام
خمشی هشت نوع مختلف از ایمپلنتهای تیتانیومی ،پرداختند .نتایج تحقیق ایشان حاکی از آن بود که
ایمپلنت مخروطی شکل ،به دلیل تماسهای تنگتر استخوانی در رزوههای شیاردار ،نیازمند گشتاور
کاشت و قدرت نگه داری باالتر میباشد .همچنین ایمپلنت با طرح کاسه مخروطی که کمترین مساحت
شیاری را دارا میباشد  ،گشتاور کاشت و استحکام خمشی قابل مالحظه و باالتری نسبت به بقیه موارد
دارد .همچنین در نهایت گزارش گردید که ایمپلنت مخروطی با شیارهای کاسهای ،با مقاومت پایینتر
به کاشت اولیه و پایداری بیشتر برای استفاده نهایی ،طرح بهینهتری میباشد.

1. Shu
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شکل ( :)۳-3گشتاور کاشت هشت نوع مختلف از ايمپلنتهای
تیتانیومی مورد بررسی در تحقیق شوو و همکاران ][1۱1

 -2-2-3پیشینهی تحقیقات مبتنی بر اثرات خستگی در ایمپلنت
یکی از مهمترین عوامل در طراحی ایمپلنت ،بررسی رفتار استاتیکی ،دینامیکی و خستگی ناشی از این
تنشها میباشد .در این راستا ،در مقالهای ،بوگان 1و همکاران ] [1٠2در سال  ،2٠٠2به تأثیر عوامل
طراحی از جمله :قطر پلتفرم و ارتفاع کانکشن ایمپلنت بر روی استحکام مکانیکی و کیفیت مناسب
1. Boggan
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رابط فیکسچر و اباتمنت پرداختند .آزمون خمش فشاری در دو حالت استاتیکی و دینامیکی بر روی
ایمپلنت با قطرهای چهار و پنج میلیمتر انجام گرفت و ایمپلنت با قطر پنج میلیمتر در هر دو حالت،
استحکام باالتری از خود نشان داد .نتیجه این بررسی ،نشانگر آن بود که در صورت امکان برای شرایط
لثه و استخوان فک ،کارگذاری ایمپلنتهایی با قطر بزرگتر و ارتفاع کانکشن کوتاهتر در فک بیمار،
میتواند باعث کاهش احتمال شکست برای ایمپلنت شود .در مطالعهی دیگری در سال ،2٠14
پرادوس 1و همکاران ] ،[1٠١خستگی ایمپلنت دندانی را با در نظر گرفتن بارهای متفاوت از جمله
دندان قروچه ،مورد توجه قرار دادند .هدف از پژوهش آنان ،در نظر گرفتن تصادفی بودن متغیرها و
تقریبات احتمالی برای پیشبینی عمر خستگی ایمپلنت بود .زمانی که بارهای متفاوت با فرکانسهای
متفاوت ،مانند آن چه که در هنگام جویدن یا گاز گرفتن در طول روز رخ میدهد و همچنین تأثیر
حالتهای مختلف دندان قروچه نیز روی قطعهی مورد تحلیل اعمال گردید ،دقت باالتری در نتایج
حاصل شد .در کار تحقیقاتی دیگری ،اسوامی 2و همکاران ] [1٠4در سال  ،2٠19به اهمیت اندازهی
شبکه بندیها بر روی عمر خستگی ایمپلنت دندانی با استفاده از تعریف تماس غیر خطی در تحلیل
المان محدود پرداختند .در پژوهش آنها ،ایمپلنت با نرمافزار کتیا و استخوان فک پایین ،با استفاده از
نرمافزار میمیکس مدلسازی گردید .سپس شبیهسازی استاتیک و دینامیکی ،روی مجموعه نهایی
ایمپلنت و فک ،با استفاده از نرمافزار انسیس ،صورت گرفت .نتایج نشان داد که تفاوت در اندازهی
شبکه ،تغییر بارزی را در عمر خستگی ایمپلنت ایجاد میکند و دلیل آن ،پیچیدگی هندسهی
مجموعهی ایمپلنت دندانی میباشد .نمونهای از نتایج ایشان در شکل ( ،)۹-١نیز مشاهده میشود .عمر
خستگی مجموعه ایمپلنت ۹/۹7 ،سال تخمین زده شد .این عمر نسبتا محدود ،به دلیل شکافهای
اتصاالت سه گوش گزارش گردید و همچنین آنها ذکر کردند که این محلها ،محل شروع ترک
میباشند.

1. Prados
2. Swamy
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شکل ( :)7-3نمونهای از نتايج کار تحقیقاتی اسوامی و همکاران][1۱4

 -3-2-3پیشینهی تحقیقات مبتنی بر انواع اتصال اباتمنت به فیکسچر
در زمینه انواع اتصال اباتمنت به فیکسچر نیز مطالعاتی صورت گرفته است که در این راستا ،خیمِنز 1و
همکاران ] [1٠۱در سال  ،2٠1۱مطابق با آنچه که در شکل ( )7-١نیز مشاهده میشود ،به بررسی
اتصال اباتمنتی از جنس زیرکونیا با فیکسچری از جنس تیتانیوم به طول پانزده و قطر چهار میلیمتر
پرداختند .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که این اباتمنتها عالوه بر افزایش زیبایی ،از خاصیت
چقرمگی شکست باالیی برخوردار بوده و مشکالت مربوط به سایش اباتمنتهای تیتانیومی به بدنهی
فلزی ایمپلنت را ندارند؛ لذا خوردگی و تحلیل هم در آنها مشاهده نمیشود .مهمترین ایراد این نوع از
مواد سرامیکی ،مقاومت کم به خستگی نیز گزارش شد .نتایج نشان داد که برای حالت اتصال داخلی،
شکست و جدا شدن فیکسچر تیتانیومی از بدنه ،سخت تر اتفاق میافتد ،در حالی که در اتصال خارجی،
اندکی زودتر جدایش رخ داده است .در نتیجه میتوان به این نکته اشاره نمود که از منظر خستگی،
طرح اتصال اباتمنت به ایمپلنت ،میتواند در بهبود خواص مکانیکی مؤثر باشد .امروزه ،هنوز بهبود
خواص مکانیکی و به ویژه خستگی زیرکونیا به عنوان یک اباتمنت مطلوب ،موضوع مورد بحث میباشد.

1. Jimenez
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شکل ( :)6-3اباتمنت زيرکونیايی بر روی فیکسچر تیتانیومی.
سمت راست :اتصال خاجی .سمت چپ :اتصال داخلی][1۱۳

در مطالعهی دیگری ،همان طور که در شکل ( )9-١نشاند داده شده است ،پسووا 1و همکاران ] [1٠۹در
سال  2٠1٠به بررسی انواع اتصاالت اباتمنت با فیکسچر پرداختند .نتایج کار تحقیقاتی آنان حاکی از آن
بود که از نظر لق شدگی و شکستگی ،بهترین اتصال ،اتصال داخلی میباشد؛ اما از دیدگاه کیپ شدگی
و عدم ورود خون و بذاق دهان به داخل ایمپلنت از محل اتصال اباتمنت به فیکسچر و نهایتا تشکیل
باکتری و ایجاد بوی ناخوشایند ،اتصال مورس تِیپر ،بهترین میباشد .اما تفاوت این سه نوع اتصال ،از
دیدگاه تشکیل باکتری با یکدیگر زیاد نبوده و نهایتا مدل مورس تِیپر به دلیل تحمل کمتر تنش در
محل اتصال ،امروزه کمتر استفاده میشود.

)EQV Stress (MPa

()1

()2

()3

شکل ( :)۱-3انواع اتصاالت اباتمنت با فیکسچر
( :)1اتصال مورس تِیپر ( )2اتصال داخلی ( :)3اتصال خارجی][1۱7

1. Pessoa
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 -4-2-3پیشینهی تحقیقات مبتنی بر روشهای مختلف آمادهسازی سطح فیکسچر
به جز زمینههای قبلی اشاره شده در حوزهی مهندسی مکانیک ،یکی از زمینههای مهم مورد بررسی در
ارتباط با ایمپلنت دندان در این حوزه ،آمادهسازی سطح فیکسچر میباشد .اهمیت این موضوع به این
علت میباشد که افزایش کیفیت سطح فیکسچر ایمپلنت و آمادهتر شدن آن در هنگام کارگذاری
ایمپلنت در لثه ،باعث افزایش درصد اتصال و استخوانسازی هرچه بهتر فیکسچر با لثه و استخوان فک
خواهد شد .واژه استئواینتگریشن به صورت تجربی به عنوان تماس نزدیک مابین استخوان و ایمپلنت
در برشهای بافت شناسی توصیف میشود و در اصطالح کلینیکی به عنوان ثبات یک ایمپلنت در
استخوان میباشد .این ثبات بیولوژیکی ،یک پیشنیاز برای پروتزهای ایمپلنت دندانی و موفقیت بلند
مدت آنها میباشد .فقدان استئواینتگریشن منجر به شکست یا لق شدگی ایمپلنت میشود که با
عوامل متعدد در ضمن و بعد از مراحل درمان ایمپلنت میتواند ارتباط داشته باشد] .[1٠7در این راستا
محققان ،در پژوهشهای خود ،از روشهای مختلفی به جهت افزایش خلل و فرج سطح فیکسچر و در
نهایت فعال تر کردن این سطح برای اتصال هرچه بهتر آن به جهت استخوانسازی با لثه انجام دادند .از
جملهی این روشهای آمادهسازی سطح فیکسچر ایمپلنت میتوان به روشهایی همچون،SA ،RBM :
 SLActive ،CA ،TPS ،HAاشاره نمود که به توضیح هر کدام از این روشها به طور مفصل در فصل اول
پرداخته شده است] .[1٠9تفاوت هر کدام از این روشهای آمادهسازی سطح فیکسچر ایمپلنت ،در
نحوهی آمادهسازیهای نهایی بوده و اکثر این روشها در مراحل ابتدایی آمادهسازی سطح از قبیل سند
بالست کردن و ...مانند یکدیگر انجام میشوند .روشهایی همچون  RBMو  ،SAبیشتر در گذشته کاربرد
داشته و مورد استفاده قرار میگرفتند؛ اما روشهای جدید دیگری همچون  HAو  ،SLActiveبه دلیل
سرعت و درصد بیشتر اتصال با استخوان لثه ،امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند .در شکل (،)۶-١
انواع روشهای انجام شده در حوزهی آمادهسازی سطح ایمپلنت دندان ،بر اساس تعداد مقاالت بین-
المللی و معتبر انتشار یافته ،دسته بندی و نشان داده شدهاند .از دیگر روشهای آمادهسازی سطح
ایمپلنت ،میتوان به روش  CAو .. .اشاره نمود که تا به حال کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند .برای
دهههای ،ایمپلنتهای دندانی با کلسیم یا فسفات کلسیم پوشانده میشدند .اما این روشها به دلیل
سرعت پایین در روند استخوانسازی در هفتهها ی اولیه ،جای خود را به دیگر روشها دادند .شکل (-١
 ،)1٠درصد تمایل اتصال استخوان به ایمپلنت در هفتههای سپری شده پس از کارگذاری ایمپلنت در
لثه ،برای روشهای اشاره شدهی آمادهسازی سطح ایمپلنت را نشان میدهد.
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شکل ( :)8-3روشهای انجام شده در حوزهی آمادهسازی سطح ايمپلنت دندان

شکل ( :)1۱-3درصد تمايل اتصال استخوان به ايمپلنت
در هفتههای سپری شده پس از کارگذاری ايمپلنت][87
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امروزه فرآیندها و روشهای مختلف و متنوعی برای دستیابی به مناسبترین سطح از ایمپلنتهای
دندانی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته شده است .اما همچنان بر سر این که کدامیک از فرآیندها و
روشهای آمادهسازی سطح ،بهترین و مناسبترین رویکرد به منظور استفاده برای ایمپلنت میباشد،
بحث وجود داشته و هنوز به طور قطعی نمیتوان یک روش را در این راستا از لحاظ تمامی ویژگیهای
مد منظر برای واکنش با استخوان درون فک برتر دانست .روشهای آمادهسازی سطح فیکسچر ،ابعاد
ایمپلنت (طول ،قطر ،ضخامت) ،شکل هندسی بدنهی فیکسچر (استوانهای ،سیلندری ،مخروطی)،
همگی از پارامترهای مؤثر در خاصیت استخوان سازی بوده و در مشارکت با نیروهای وارده و خواص
مکانیکی ایمپلنت تأثیر گذار میباشند .برای مورفولوژی سطح ،باید هم از نظر ساختار نانو – میکرو و
هم از حیث ساختار ماکرو به جهت همگنی شیمیایی و خواص فیزیکی سطح ،بررسی انجام شود .یکی
از دالیل اصلی برای تغییرات سطح ایمپلنتها ،کاهش زمان جوش خوردن آنها میباشد .ساختار و
سطح انواع فیکسچر بر روی تعامل میان فلز و بافتهای زنده تأثیر گذار خواهد بود .زبری سطح ،باعث
باال رفتن ) (TGF-Bکه یک هورمون رشدی است ،خواهد شد و مستقیما باعث افزایش یکپارچه سازی
میشود][1٠۶

 -6-6فرآیند آمادهسازی سطح ایمپلنت
روش ساخت و تولید قطعات مورد استفاده در پزشکی و پروتزها و ایمپلنتهای دندانی بر روی خواص
مکانیکی و زیست محیطی این قطعات تأثیر بسزایی دارد .مطالعات بسیاری در جهت بهبود پارامترهای
روشهای ساخت مختلف و ساخت این قطعات با روش جدید در طول دهههای اخیر انجام گرفته است.
در این راستا ،روشهای ساخت متنوعی برای ساخت قطعات پزشکی و ایمپلنت در طول زمانهای
مختلف رایج بوده است .از روشهای ساخت مرسوم میتوان به ماشین کاری سنتی و خودکار ،ریخته-
گری ،سنگ زنی و انواع فرآیندهای فورج اشاره نمود] .[11٠در سالهای اخیر با توجه به پیشرفت
تکنولوژی و ماشین آالت و بکارگیری رایانه ،انجام نمونه سازیهای سریع با رشد روزافزون سختافزارها
و نرمافزارها انجام شده است .از آنجایی که سطح فیکسچر ،تنها قسمتی است که در تماس با محیط
بیولوژیکی بدن (استخوان) بوده و مستقیما بر روی پاسخ استخوان اثر میگذارد؛ یک الیه سطحی خاص
بر روی سطح فیکسچرِ ایمپلنت مورد نیاز است تا سطح عملکردی استخوان به فیکسچر را باال برده و
نهایتا نیروهای وارد شده به ایمپلنت بتوانند به سادگی به استخوان انتقال یابند] .[111این پوشش
سطحی ،باعث باال رفتن رسوب استخوان بر روی ایمپلنت میشود که شامل تغییرات مکانیکی (ماشین
کردن و سند بالست کردن) ،تغییرات شیمیایی (اسید شویی) ،تغییرات الکتروشیمیایی (اکسیداسیون
آنودیک) و غیره میباشد  .تیتانیوم از فلزات غیرگرانبها محسوب شده و هزینه باالی آن به دلیل مراحل
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تولید از جمله آمادهسازی سطح آن میباشد] .[112در جدول ( ،)1-١خواص مکانیکی گرید پنجم آلیاژ
تیتانیوم (شامل تیتانیوم ،شش درصد آلومینیوم و چهار درصد وانادیوم) که ایمپلنت دندانی از این نوع
میباشد و استخوان فک ذکر شده است.
جدول ( :)1-3مقايسه خواص مکانیکی استخوان فک و گريد پنجم تیتانیوم].[11۱-1۱7
ماده
استخوان فک (با تراکمهای متفاوت)
تیتانیوم خالص
آلیاژ تیتانیوم گريد ۳

استحکام تسلیم
(مگاپاسکال)

استحکام کششی
(مگاپاسکال)

مدول يانگ
(گیگاپاسکال)

االنگیشن
(درصد)
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2۱-1
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83۱

4۱۱-1۳۱
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 -1-3-3عملیات ماشینکاری مفتولهای تیتانیومی
از آنجا که تقریبا تمام ایمپلنتها از جنس تیتانیوم هستند و امکان ریختگی آنها وجود ندارد ،تمام
قطعات با استفاده از دستگاه  CNCتراشیده میشوند .بعد از تولید قطعات ،کمپانیها با وسواس خاص به
بررسی تک تک قطعات مبادرت میورزند .این کنترل کیفیت در تمام شرکتها صورت میگیرد ،ولی
شدت و ضعف آن متفاوت است .برای مثال در برخی کمپانیها فیکسچر تولید شده توسط نیروی ماهر
و آموزش دیده به صورت تک به تک ارزیابی میشود .بنابراین ظرفیت تولید مجموعه به دلیل مالحظات
کیفیتی ،کاهش مییابد و برای جبران هزینهها ،قیمت تمام شده ایمپلنت در هر کمپانی متفاوت خواهد
بود .یکی از تفاوتهای بارز سیستمهای ایمپلنت که کامال برای دندانپزشک یا جراح بارز است ،کیفیت
فرزها و کیت جراحی لثه و جراحی دندان میباشد .با اولین نگاه جراح با تجربه میتواند از کیفیت کیت
هر سیستم مطلع شود .جنس درلها نیز بیتأثیر نیست و نقطه ضعف برخی سیستمها میتواند
پیچیدگی پروتکل جراحی و یا طراحی کیت جراحی باشد که در سهولت کاشت ایمپلنت برای جراح و
زمان جراحی تأثیر به سزایی دارد .البته این مورد ،یعنی راحتی کار با کیت جراحی تا حد زیادی سلیقه
ایست و از اختیارات جراح است تا با سیستمی که برایش راحتتر است ،کار کند .در هنگام ماشینکاری
ایمپلنت ،مفتولهای تهیه شده تیتانیومی به طولهای مورد نظر تقسیم میشوند که این ،اندازهی طول
ایمپلنت دندانی را تعیین میکند .طول ایمپلنتها از  4تا  2٠میلیمتر متغیر میباشد که هر چه طول
ایمپلنت بلندتر باشد ،در هفتههای اولیه درمان با توجه به تراکم کم استخوانی در افرادی که پوکی
استخوان دارند ،بهتر است؛ اما مشخص شده است که تأثیر چندانی در دراز مدت ندارد .از این قسمت به
بعد هزینه تولید ایمپلنت باال میرود زیرا سطح خارجی و داخلی قطعات برش خورده ،تک به تک به
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وسیلهی ماشین  CNCتراشیده میشوند] .[11١در شکل ( ،)11-١دستگاه  CNCمخصوص تراش
ایمپلنت نشان داده شده است.

شکل ( :)11-3نماهای متفاوتی از دستگاه  CNCمخصوص تراش ايمپلنت][113

 -2-3-3عملیات شستشوی التراسونیک
پس از مرحلهی ماشینکاری ،مطابق شکل ( ،)12-١قطعات در دستگاه شستشوی التراسونیک ،در آب
با دمای باال (کمتر از دمای جوش) شستشو داده میشوند .همچنین ،همزمان دستگاه با ایجاد ارتعاش
در آب ،باعث جدا شدن ناخالصیهای سطح بیرونی و داخلی فیکسچر خواهد شد .نهایتا در همین
دستگاه ،با استفاده از هیتر و دمنده ،قطعات خشک میشوند] .[114پس از این مرحله ،قطعات با
استفاده از ذرهبین بررسی میشوند و در صورت عدم مشاهده آلودگی و چربی ،مهیای ورود به فرآیند
سندبالست میشوند.
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شکل ( :)12-3نمايی از دستگاه شستشوی التراسونیک :الف)مخزن آب شستشو و ايجادکننده ارتعاش جهت
جدايش ذرات و کثیفیها ب)محفظه نگهداری قطعات جهت قرار دادن در مخزن آب و يا خشک کردن ج) هیتر و
دمندهی خشککننده][113

 -3-3-3عملیات سندبالست کردن (شن زنی) سطح فیکسچر
بعد از مرحله ماشینکاری با دستگاه  CNCو شستشوی ایمپلنت ،به دلیل تقریبا صاف بودن سطح
ایمپلنتها ،باید عملیات سندبالست به منظور ایجاد خلل و فرج در سطح آن به منظور افزایش خاصیت
استخوان سازی و یکپارچگی درون لثه با استخوان انجام شود که برای این کار از اکسید آلومینیوم
استفاده میگردد .بعضا ایمپلنت با اکسید سیلیکون ،اکسید تیتانیوم ،هیدروکسی آپاتایت و کلسیوم
فسفات نیز بالستینگ میشود] .[11۱ماده بالست باید از لحاظ شیمیایی پایدار بوده ،زیست سازگار
باشد و نباید مانع استخوانسازی (اسئواینتگریشن) ایمپلنتهای تیتانیومی شود .برای کیفیت بهتر،
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پودر مصرف شده از یک سو وارد مخزن سند بالست شده و توسط ساکشن بعد از عملیات از سوی دیگر
خارج میشود  .باید دقت نمود که ذرات آلومینیوم استفاده شده در بالستینگ ممکن است در داخل
سطح ایمپلنت ،مدفون شده و موجب تغییر ترکیب شیمیایی آن گردند .از این رو میتوان ،جهت حل
این مشکل ،برای بالستینگ سطح از ذرات اکسید تیتانیوم استفاده نمود .در دستگاه سندبالست،
قطعات بر روی کاستی دوار قرار گرفته و توسط نازلهایی تحت پاشش شن (پودر آلومینا) قرار می-
گیرند تا زبری اولیه بر روی سطح فیکسچر ایجاد گردد .پس از فرآیند سندبالست ،قطعات با استفاده از
ذرهبین مشاهده شده و رنگ آنها بررسی میشود تا در صورت اغنای معیارهای مورد نظر ،تایید و برای
شستشو مهیا میشوند تا شنها و ناخالصیها از سطح پاک شود .در شکل ( ،)1١-١نمایی از تصویر
دستگاه سندبالست (شن زنی) ،به همراه تصویری از داخل محفظه نگهدارنده ایمپلنتها شنان داده
شده است .در این دستگاه با استفاده از ساکشن ،شن استفاده شده از دستگاه خارج میشود تا دوباره به
سطح برخورد نداشته باشد.

شکل ( :)13-3تصوير سمت راست) نمايی از دستگاه سندبالست (شنزنی) تصوير سمت چپ) نمايی از داخل
محفظهی نگهدارنده ايمپلنتها تحت عملیات شنزنی][113

شکل ( ،)14-١نمونهای از سطح ایمپلنت سند بالست شده را تا فکوس پنج هزار برابری نشان میدهد.
از آنجایی که در درمان ایمپلنت دندان ،شکلگیری استخوان قوی ،بسیار حیاتی است؛ با این عملیات،
تشکیل استخوان در خلل و فرج فیکسچر ،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  4٠٠نیوتن نیرو الزم است تا ایمپلنت از
استخوان جدا شود].[11۹
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شکل ( :)14-3نمونهای از سطح ايمپلنت سند بالست شده][117

 -4-3-3عملیات اسید اچ کردن (اچینگ) 1سطح فیکسچر
بعد از عملیات بالستینگ ،ذرات اکسید آلومینیوم و یا اکسید تیتانیوم ،توسط حمام التراسونیک و اسید
اچینگ برداشته میشوند .اچینگ به درمان سطح فلز با یک اسید اطالق میشود .شیوه اچینگ با حل
کردن الیه فوقانی اکسید به همراه بخشی از فلز زیر طبقه اکسید میباشد که منجر به ایجاد سطحی زبر
میگردد .این روش باعث ایجاد میکروحفرههایی با قطر بین  ٠/۱الی  2میکرون میشود .بیشترین
محلول اسیدی مورد استفاده جهت اچینگ ،مخلوط آبی اسید نیتریک ( )HNO3و اسید هیدروفلوریک
( )HFبه نسبت  1٠به  1و یا به صورت آلترناتیو از مخلوط  ۱٠:۱٠اسید هیدروکلریک ( )HCLو اسید
سولفوریک ( )H2SO4میباشد] .[117بعضا ،درمان سطح با غوطهور ساختن ایمپلنتها تنها در داخل
محلول  HNO3صورت میگیرد .سطح ایمپلنت اسید اچ شده ،مورفولوژی ظاهری را عرضه مینماید که
با شرایط درمان (اسید ،درصد ترکیب شیمیایی ،زمان اچینگ و دمای درمان) تغییر میکند .هر
تولیدکننده ،روش اسید اچینگ خاصی با توجه به غلظت و زمان و دما برای درمان سطوح ایمپلنت خود
دارد .به عنوان مثال برای شرح ملموستر فرآیند اچینگ سطح ایمپلنت دندان ،همان طور که در شکل
( )1۱-١نشان داده شده است ،در شرکت درین کاشت مانا که به عنوان یکی از کمپانیهای سازنده
ایمپلنت دندان در داخل کشور ایران میباشد؛ قطعات ابتدا در محلول  HFقرار میگیرند تا در صورت
وجود ذرات اضافی بر روی سطح ،شسته شوند .بعد از آن قطعات در آب و سود سوزآور قرار داده
میشوند تا  pHمتعادل شود .سپس بعد از قرارگیری در الکل ،قطعات در محلول گرم اسیداچینگ
گذاشته و مجدد شسته میشوند تا دوباره  pHدر محدوده مناسب قرار گیرد.
1. Acid Etched
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شکل ( :)1۳-3دستگاه اسید اچینگ به همراه آنودايزينگ .الف) منبع تغذيه جهت ايجاد جريان الکتريکی برای
آنودايزينگ ب) کاستهای حاوی آب ،الکل HF ،و سودسوزآور ج) ظرف حاوی محلول اسیداچینگ که فیکسچرها
درون آن است د) کاست حاوی محلول آنودايز ه) خروجی فاضالب دستگاه و) گرمکن محلول اسید اچینگ][113

یکی دیگر از روشهای مورد استفاده در برخی کمپانیها برای درمان سطح ایمپلنتها جهت افزایش
ضخامت و تغییر ساختمان کریستالی ،ایجاد الیه اکسید تیتانیوم بر روی سطح توسط آنودایزینگ
میباشد .عملیات آنودایزینگ یک فرآیند الکتروشیمیایی است که در آن ،ایمپلنتها در داخل یک
الکترولیتی که به آن جریان اعمال میشود ،انجام میشود .به عبارتی ،ایمپلنت به جای آند در یک
سلول الکتریکی قرار میگیرد .ایمپلنت درون محلول آنودایز و با استفاده از یک منبع تغذیه که در شکل
( ،)1۱-١مشخص است؛ تحت فرآیند آنودایز قرار میگیرد تا الیه اکسیدی نازکی بر روی سطح آنها
ایجاد گردد .در واقع ،کاست حاوی محلول آنودایز ،دارای یک پایانه الکتریکی میباشد و با استفاده از
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جریان و محلول اسیدی ،آنودایز در آن انجام میشود .الکترولیت و جریان استفاده شده در فرآیند
درمان ایمپلنتها ،ایجاد یک زبری و تخلخل در ساختمان سطح مینماید .اکسید تیتانیوم موجود بر
روی سطح ایمپلنت ،تغییراتی در مورفولوژی و ساختمان کریستالی خود نشان میدهد] .[119سطح
ایمپلنت آنودایز شده دارای یک پوالریتی بیشتر در مقایسه با نمونههای درمان شده با اسید میباشد که
سبب جذب آب و مولکولها میشود .جذب این مولکولها ایجاد زمینه الکتریکی در طول ضخامت
اکسید میکند .این زمینه الکتریکی همزمان سبب تولید اکسیداسیون تیتانیوم و افزایش ضخامت الیه
اکسید و بدین ترتیب کاهش اختالف پتانسیل و نیروهای ایجاد شده برای تجزیه میگردد].[11۶
همچنین ساختمان سطح و مورفولوژی آن در ارتباط با قابلیت ترشوندگی و تغییر در خصوصیات آنها،
جهت تأثیرگذاری در جذب پروتئینها که مورد نیاز برای چسبیدن سلولها بر روی سطح است ،بهبود
مییابد.

 -5-3-3استرلیزاسیون و بستهبندی
مرحله پایانی فرآیند تولید ایمپلنت ،استرلیزه و بستهبندی کردن میباشد .در این مرحله جهت از بین
بردن میکرو ارگانیسمها و ضدعفونی نهایی ،قطعات در معرض اشعهی گاما با قدرت  kGy 25قرار می-
گیرند] .[12٠نهایتا این ایمپلنتها ،آماده عرضه به بازار خواهند بود .در شکل ( ،)1۹-١نمونه محصوالت
بستهبندی شدهی نهایی ایمپلنتها با برندهای مختلف نشان داده شده است.

الف)

ب)

ج)

د)

شکل ( :)17-3نمونه بستهبندی نهايی ايمپلنتهای :الف)  Callusب)  Astotriaج)  Snuconد) [11۳-111] 3A
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 -0-6نمونه سیستم ایمپلنت
برندینگ ،مانند تمام محصوالت موجود در بازار در تعیین قیمت ایمپلنت و تفاوت ایمپلنتها نقش
مهمی دارد .برخی کمپانیهای بزرگ ،ساالنه با صرف هزینه فراوان در قسمت تحقیقات و پژوهش،
تعداد بسیار زیادی مقاله علمی در نشریات معتبر به چاپ میرسانند تا در ذهن مخاطب خود
(دندانپزشکان و به دنبال آنها بیماران) بهترین باشند .برخی دیگر از کمپانیها از چهرههای معروف
جراحی و دندانپزشکی دنیا به عنوان سخنران استفاده مینمایند تا در کنفرانسهای علمی سراسر دنیا
از سیستم ایمپلنتی آنها صحبت شود .حتی گاها خود کمپانی ،اقدام به برگزاری همایش علمی با
محوریت سیستم ایمپلنتی خود مینماید.
برخی کمپانیها هم با دعوت از دندانپزشکان به کنگرههای ساالنه یا دورههای آموزشی خود یا قرار
دادن تور بازدید ،سعی در نشان دادن شرایط تولید خود و مطمئن کردن دندانپزشکان از کیفیت
محصوالت خود دارند .هزینه هر ایمپلنت نیز عالوه بر قیمت تمام شده محصول و دقت و کیفیت
ایمپلنت ،به استراتژی بازاریابی و قیمت گذاری کمپانی بستگی دارد .آوردن مثال برای این امور کمی
سخت است ،چون برخالف سایر کاالهایی که خریداری میشوند و میتوان بعد از مدتی آنها را در
صورت عدم رضایت تعویض نمود ،ایمپلنت دندانی با بدن فرد یکی میشود؛ بنابراین انتخابی تقریبا
برگشت ناپذیر بوده و باید توجه کافی بدان داشت .در نتیجه در بررسی عوامل تأثیرگذار در قیمت
ایمپلنت دندان به این مورد باید توجه نمود .به عنوان نمونه ،اجزای ایمپلنت دندانی برند  3Aکه ساخت
شرکت درین کاشت مانا در کشور ایران میباشد ،به همراه ویژگی هر یک از اجزای آن در شکل (-١
 )17نشان داده شده است.

الف)

ب)

67

*

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

ج)

د)

ه)

و)

ز)

ک)

شکل ( :)16-3الف ـ ب) پیچ اباتمنت تولید شده در کارخانه و شبیهسازی شده .3Aج-د) اباتمنت تولیدشده در
کارخانه و شبیهسازی شده 3Aه-و) فیکسچر تولید شده در کارخانه و شبیهسازی شده .3Aز-ک) سیستم کامل
ايمپلنت [113]3A
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 -2-6جمعبندی
در این فصل به بررسی انواع حوزههای تحت بررسی در حیطهی مهندسی پزشکی و بیومکانیک در رابطه
با ایمپلنت دندانی پرداخته شد و تعداد مقاالت کشورهای مختلف و افراد شاخص و همچنین محوریت-
های شاخص در زمینه تحقیقاتی ایمپلنت دندان از نگاه مهندسی تحت بررسی قرار گرفت .بهویژه در این
فصل به دستهبندی و بررسی روشهای آمادهسازی سطح فیکسر در ایمپلنت دندان پرداخته و
نمونههایی از مهمتر ین مطالعات انجام گرفته در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت .همچنین در این
بخش به بررسی روند ساخت ایمپلنت دندان تیتانیومی نیز پرداخته شد و تمامی مراحل انجام فرآیند
ساخت ایمپلنت دندان تیتانیومی ،از ماشینکاری با دستگاه  CNCتا مراحل شنزنی ،اسید شویی،
بستهبندی و غیره توضیح داده شد.
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 -1-0مقدمه
به طور کلی ایمپلنتها را بر اساس شرایط سطحی و شرایط بدنه آنها طبقهبندی میکنند .اکثریت
ایمپلنتهای دندانی از تیتانیوم ساخته شدهاند ،اما طراحی بدنه و مواد سطحی ایمپلنت ،متفاوت
میباشد .مواد مورد استفاده و روش آمادهسازی سطح ایمپلنت یکی از فاکتورهای مهم در ثبات و عمر
درمان و استقامت دندان در بلند مدت خواهد بود .سطح متخلخل در مقایسه با سطح صاف تیتانیوم،
موجب تماس بیشتر با استخوان میشود .فرآیند پیوند استخوانی ،وابستگی زیادی به توپوگرافی سطح
دارد که این اثر به دلیل ویژگیهای خاص تعامل بین بافت زنده و سطح ایمپلنت در طول جایگزینی
پیوند میباشد .ثبات اولیه ایمپلنت و عدم وجود حرکتهای میکرونی ،1دو فاکتور اصلی مورد نیاز برای
به دست آوردن موفقیت باال در استخوانسازی (اسئواینتگریشن) ایمپلنتهای دندانی است .ایمپلنتی
که سطح آن آمادهسازی شده باشد ،به طور مستقیم به استخوان اتصال مییابد .با این وجود اما
همچنان احتمال این امر وجود دارد که در محل تالقی ایمپلنت و استخوان ،بافت نرم ،ایمپلنت را
احاطه کرده باشد که این امر میتواند منجر به شکست ایمپلنت شود] .[12٠برای به حداقل رساندن
این احتمال ،از روشهای آمادهسازی سطوح مختلفی برای افزایش جوش خوردن و یکپارچگی ایمپلنت
به استخوان فک استفاده شده است که همان طور که در فصل قبل اشاره گردید ،یکی از پرکاربردترین
این روشها ،روشهای آمادهسازی سطح  SLAو  SLActiveبرای ایمپلنت دندان میباشد که در این
فصل به طور مفصل شرح داده خواهند شد.

 -6-0آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش SLA
سطح  SLAبرگرفته از عبارت  Sand blasted Long grit Acid etchedاست که روشی برای سند
بالست کردن ایمپلنت میباشد .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
 etchedست که به معنای شست و شوی اسیدی میباشد] .[121در این روش ،تیتانیوم بعد از سند
بالست شدن ،برای اسید شویی ارسال میشود .اسید شویی توسط اسید هیدروکلریک و اسید
سولفوریک انجام میشود .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
1. Micromvement
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و هزینه زیادی میباشد] .[122به عبارت دیگر ،ذرات آلومینا به عنوان ماده بالست استفاده میشوند و
بعد از آن قطعات در ظرف آب فوق خالص به روش التراسونیک شستشو و خشک میشوند؛ سپس
قطعات سند بالست شده در محلول گرم  HCl/H2SO4تحت فرآیند اسید اچینگ قرار میگیرند و
مجددا با آب فوق خالص به روش التراسونیک شسته ،تمیز و خشک میشود .فرآیند سند بالست زبری
سطح ایمپلنت را در بازه  2-1میکرون قرار میدهد] .[12١سپس اسید اچینگ حفرههای کوچکتری
در مقیاس میکرون یا زیر میکرون بر روی سطح ایجاد میکند .فرآیند اسید اچینگ همچنین سطح
ایمپلنت را از ذرات ساینده میشوید SLA .تأثیرات سودمندی بر زیستسازگاری و تشکیل استخوان
اطراف ای مپلنت دارد .با وجود کاهش اندک در مقدار زبری پس از اسید اچینگ ،سطح همگنتری با
میکرو حفرههای کوچک به دست میآید .اغلب ایمپلنتهای موجود در بازار ایران نیز از همین سطح
بهرهمند هستند .برندهای معروفی مانند  Zimmer ، SPI ، Straumannو نیز اغلب ایمپلنتهای کرهای
این سطح را نیز دارند] .[124البته فرموالسیون هر شرکت برای رسیدن به  SLAمتفاوت و کامال
محرمانه است .اغلب کمپانیهای بزرگ ،نوع ذرات جهت سندبالست ،اندازه ذرات ،مدت سندبالست ،نوع
اسید به کار رفته ،غلظت اسید و غیره را کامال مخفی نگاه میدارند .از مزیتهای این روش میتوان به
موارد زیر اشاره کرد]:[12۱
 سبب افزایش زبری و بینظمیهای سطحی میشود .همچنین فرآیند اسید اچینگ که در ادامه
انجام میشود ،افزایش زبری در هر دو سطح ماکرو و میکرو را تضمین میکند.
 سطح درمان شده از طریق  ،SLAبه دلیل افزایش تکثیر استئوبالست و چسبندگی سلولی به سطح
ایمپلنت ،منجر به افزایش تماس استخوان به ایمپلنت میشود .این موارد در فرآیند استخوانسازی
(اسئواینتگریشن) نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند .سطح زبر در مقایسه با یک سطح نرم ،انرژی
سطحی بیشتری دارد .بنابراین این روش میتواند عالوه بر بهبود اسئواینتگریشن ،آن را سرعت
ببخشد.
 این روش پایداری مکانیکی ایمپلنت را افزایش میدهد .بنابراین پیوند تقویت شده بین استخوان و
ایمپلنت در مقابل نیروهای برشی و پیچشی مقاومت بیشتری کرده و طول عمر ایمپلنت را افزایش
دهد.
مطالعات فراوان انجام شده در دانشگاهها و شرکتهای بزرگ برای بررسی کارایی ایمپلنتهایی که تحت
درمان  SLAقرار گرفتهاند حاکی از موفقیت  ۶9/4درصدی این نوع از روش آمادهسازی سطح
ایمپلنتها بوده است] .[12۹به طور مثال ،امروزه برندهایی از قبیل،Alpha biotech ،Adin implant :
،Dentium ،Biotech Kontact ،MIS ،Hiossen ،Tiologic Dentaurum ،Zimmer ،Xplant
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 Megagenو شرکت درین کاشت مانا در ایران و غیره از روش آمادهسازی سطح ایمپلنت به طریقه
 SLAاستفاده مینمایند .با توجه به مزیتهای مطرح شده و تثبیت روش  SLAبه عنوان روشی کارآمد
بین تولیدکنندگان معروف در سطح دنیا ،بیشتر شرکتهای ساخت ایمپلنت در ایران نیز از روش
مذکور برای درمان سطح قطعات استفاده میکنند .در مطالعهای که توسط کیم و همکارانش ] [127در
زمینه زیستسازگاری روش آمادهسازی سطح  SLAانجام شد ،حاکی از نتایج مناسب این روش است.
در این مطالعه مشخص شد که این روش منجر به اتصال استخوان به ایمپلنت ( )BICمناسب 2۶
درصدی در طول ایمپلنت میشود .در شکل ( ،)1-4تصویر توپوگرافی  SEMایمپلنت سند بالست شده
سطح  SLAدر کار تحقیقاتی ایشان ،نمایش داده شده است.

شکل ( :)1-4سمت راست :توپوگرافی  SEMايمپلنت سندبالست شده .سمت چپ :توپوگرافی  SEMاز سطح آماده
سازی شده به روش [126] SLA

فصل چهارم :آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش  SLAو SLActive
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در همین راستا زِترکوئیست 1و همکاران ] [129سال  ،2٠1٠مطابق با شکل ( ،)2-4با استفاده از اکسید
تیتانیوم به بالست کردن سطح ایمپلنتهای دندانی تیتانیومی پرداختند .در تحقیق ایشان ،ذرات
اکسید تیتانیوم با میانگین اندازه بیست و پنج میکرومتر به طور متوسط ،یک سطح خشن در دامنه یک
تا دو میکرومتر روی سطح ایمپلنت دندانی ایجاد کرد .در نهایت عمر کارایی ایمپلنت آمادهسازی شده
با استفاده از روش بالست کردن ذرات تیتانیومی بر روی ایمپلنت از جنس تیتانیوم ،تقریبا ده سال
برآورد شد که عمر مناسب و خوبی برای کارایی ایمپلنت در دهان تلقی میشود.

شکل ( :)2-4تصاوير حاصل از  SEMايمپلنت  SLAشده در تحقیق
زِترکوئیست با بزرگنمايی :الف)  ×1۱۱ب) [12۱] ×6۱۱

پس از آن ،کیم 2و همکاران] ،[12۶ایمپلنت تیتانیومی گرید چهار با شکل رزوه مارپیچ با ابعاد طول
چهار میلیمتر ،قطر سه و نیم میلیمتر و ارتفاع گام هفتاد و پنج صدم میلیمتر را با استفاده از ذرات
آلومینا سندبالست کرده و در حمام آب فراصوت فوق خالص شسته و خشک نمودند .در تحقیق ایشان،
موورفولوژی سطح ،مطابق با شکل ( ،)١-4با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMمورد
بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق ایشان حاکی از آن بود که  SLAتأثیرات مفیدی روی زیستسازگاری و
تشکیل استخوان در اطراف ایمپلنت تیتانیوم را داشته است .سطح  SLAدر هر دو حالت مطالعه پاسخ
سلول در شرایط آزمایشگاهی و داخل بدن حیوان ،زیستسازگاری خوبی را نشان داد و نرخ بقای بسیار
عالی ( 97درصد) را نشان داده است است.
1. Zetterqvist
2. Kim
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شکل ( :)3-4تصاوير  SEMکیم و همکاران از سطح ايمپلنت سند بالست شده.
الف)  2۱۱میکرومتر ب)  2۱میکرومتر][128

 -6-0آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش SLActive
Sand blasted Long

در کنار روش  ،SLAروش دیگری به نام  SLActiveکه مختصر شدهی عبارت
 grit Acid etched Activeمیباشد ،نیز وجود دارد .در روش آمادهسازی سطح  ،SLActiveبا افزایش
کانی سازی ،به تشکیل استخوان سرعت بیشتری بخشیده میشود و اتصال استخوان با ایمپلنت ،1بهتر
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 اصطالحاً اچ کردن ،خشک شده و آماده استفاده میباشند .در
حالیکه ایمپلنتهای  ،SLActiveپس از اچ کردن ،تحت شرایط محافظت گاز  N2و در محلول ٠/۶
درصد از ( NaClمحلول نمکی) که ایزوتونیک است (به این معنی که نه باعث تورم سلولها میشود نه
سبب چروکیدگی آنها) ،ذخیره میشود] .[1١٠نکته اساسی در بهبود ایمپلنت دندان ،نحوه شکلگیری
لخته خون بر روی ایمپلنت است .همان طور که در شکل ( ،)4-4نشان داده شده 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] .[1١1این تکنولوژی زمان شش تا هشت هفتهای بهبود در  SLAرا به سه تا چهار
1. Bone Implant Contact – BIC

فصل چهارم :آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش  SLAو SLActive
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هفته کاهش میدهد .معموالً 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].[1١2

الف)

ب)

شکل ( :)4-4آمادهسازی سطح ايمپلنت به روش :الف)  SLAو ب) SLActive

در واقع ،سطح  ،SLActiveهمان سطح  SLAاست که از اکسیداسیون تیتانیوم سطحی با هوا جلوگیری
نموده و سازندگان و کمپانیهای این روش از جمله شرکت معروف اشترومن ،1مدعی هستند که این
روش درمانی سطح ایمپلنت دندان ،سرعت و کیفیت اتصال بهتری با استخوان فک ایجاد خواهد نمود.
همچنین مطالعات نشان از موفقیت باالی این روش داشته و به خصوص در مواردی که فرد دارای
بیماری سیستمیک مانند دیابت میباشد ،پروتز ایمپلنت در این روش ،هر چه سریعتر با استخوان و
بافت اطراف خود یکپارچه گردیده و با کاهش زمان استخوانسازی ،شانس موفقیت عملیات ایمپلنت را
افزایش داده است .روش  SLActiveدر واقع توسط همان شرکت اشترومن ابداع گردیده است و به
اسئواینتگریشن بسیار سریع نیز ،شناخته میشود .این روش با اکتیو شدن سطح ایمپلنت و
هیدروفیلیسیتی و در نتیجه جذب سریع خون و ایجاد تماس با خون و تشکیل استخوان ،سریعتر از
روشهای دیگر میشود .با این روش میزان چسبندگی باکتریها به سطوح ،بسیار کمتر میشود و در
نتیجه احتمال عفونت کاهش مییابد] .[1١١در شکل ( ،)۱-4تفاوت سطح  SLAو  SLActiveدر جذب
خون و پروتئین نشان داده شده است.
1. Straumann
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شکل ( :)۳-4تفاوت سطح  SLAو  SLActiveدر جذب خون و پروتئین][131

فصل چهارم :آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش  SLAو SLActive
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SLActive

در سالهای اخیر مطالعات تجربی و بالینی بسیاری در ارتباط با آمادهسازی سطح به روش
به دلیل پاسخهای اتصال استخوانی بهتر در این روش ،نسبت به روشهای قبلی ذکر شده ،انجام گرفته
است .در همین راستا ،ونربرگ 1و همکاران ] [1١4در سال  2٠11به تحقیق بر روی خواص آبدوستی
روش  SLActiveپرداختند و این روش را با روش آمادهسازی سطح  SLAمقایسه نمودند .نتایج کار آنان
که بر روی پانزده نمونه آزمایش از سطح ایمپلنت انجام گرفت ،نشان دهندهی خاصیت آبدوستی بهتر
روش  SLActiveنسبت به روش  SLAبود ،به طوری که در شش تا هشت هفتهی اولیهی پس از درمان
و استخوان سازی ،روش  ،SLActiveروند استخوان سازی را تسریع نموده و مؤثرتر عمل کرد .شکل
( ،)۹-4تصاویر  SEMحاصل از نتایج تحقیق ایشان را نشان میدهد .همچنین طبق نتایج ایشان ،عالوه
بر افزایش میزان اتصال و قدرت پیوند استخوانی در روش  ،SLActiveسرعت این اتصال و یکپارچگی
نیز نسبت به روش  ،SLAدر یک زمان مشخص ،بیشتر شده است.

شکل ( :)7-4مقايسهی دو روش آمادهسازی سطح ايمپلنت در کار تحقیقاتی ونربرگ.
تصوير سمت راست  ،SLActiveتصوير سمت چپ [134] SLA

 SLAو SLActive

در تحقیق دیگری ،سیلوا و همکاران ] [1١۱در سال  2٠2٠به مقایسه دو روش
پرداختند .نتایج مطابق شکل ( ،)7-4حاکی از آن بود که روش آمادهسازی سطح  ،SLActiveپیوند
استخوانی بین سطح ایمپلنت و استخوان داخل لثه را دو الی چهار هفته تسریع بخشیده و پیوند
استخوانی بهتری را تشکیل میدهد.
1. Wennerberg
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شکل ( :)6-4مقايسهی پايداری دو روش آمادهسازی سطح ايمپلنت در کار تحقیقاتی ونربرگ][13۳

در همین راستا در مطالعهای که در سال  2٠٠2توسط کوچران 1و همکاران ] [1١۹انجام شد ،تکنیک
اسید اچ دو مرحلهای با غوطهور نمودن ایمپلنتهای تیتانیومی برای چندین دقیقه در مخلوطی از HCL
و  H2SO4غلیظ شده که در دمای باالی صد گرم میشود را انجام دادند .طبق نتایج تحقیقات آنها،
اسید اچ دو مرحلهای ،خشونت در سطح میکروسکوپی را تولید کرده و باعث تسریع در سرعت
یکپارچهسازی استخوانی با موفقیت بلند مدتِ ،بیش از سه سال خواهد شد .فرضیهی این مطالعات این
بود که ایمپلنتهای اسید اچ شده دو مرحلهای ،توپوگرافی ویژهای دارند که میتوانند به داربست
فیبرینی بچسبند و چسبندگی سلولهای استئوژنیک را تسریع کنند و در نتیجه منجر به تسریع رسوب
استخوان شوند .قابلیت ترشوندگی سطح ،همچنین باعث تسریع چسبندگی فیبرینی نیز میشود .این
چسبندگی فیبرین باعث هدایت تماسی برای مهاجرت استئوبالستها در طول سطح میشود .همچنین
از تحقیقات ایشان در یافته شد که سطوح اسید اچ دو مرحلهای ،تماس استخوان به ایمپلنت بیشتر و
تحلیل استخوان کمتری را نسبت به سطوح ماشین شده و یا  TPSنشان میدهد.

1. Cochran

فصل چهارم :آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش  SLAو SLActive
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 -0-0جمعبندی
در این فصل ،به بررسی و شرح دو روش آمادهسازی سطح  SLAو  SLActiveپرداخته شد و این دو
روش در کنار یکدیگر تحت مقایسه قرار گرفتند .مراحل و شرایط انجام هر یک از این دو روش توضیح و
به نمونه تحقیقاتی که در هر یک از این روشها صورت پذیرفته بود ،اشاره گردید .نتیجه این تحلیل آن
بود که در روش آمادهسازی سطح  ،SLActiveبا افزایش کانیسازی ،به تشکیل استخوان سرعت
بیشتری بخشیده میشود و اتصال استخوان با سطح فیکسچر ایمپلنت در درون لثه ،بهتر انجام می-
پذیرد .از دیگر نتایج مهم این فصل ،میتوان به این نکته اشاره نمود که ایمپلنتهای دندانی با پوشش-
های سطحی  SLAو  SLActiveبه یک روش تولید میشوند و تنها تفاوت آنها در آخرین مرحله فرایند
تولیدشان نهفته است که به آن اشاره گردید.
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فصل پنجم :آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش  RBMو HA
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فصل پنجم
آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش  RBMو HA
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 -1-2مقدمه
با گذشت زمان و پیشرفت علم ایمپلنت در دندانپزشکی ،محدودیت مناطق خلفی ماگزیال (فک باالیی)
به منظور قرار دادن ایمپلنتهای استاندارد ،بیشتر مشهود گردیده است .از جمله نگرانیهایی که به
خصوص در رابطه با ایمپلنتها ی کوتاه وجود دارد این است که به دلیل طول کوتاهتر ،نتوانند در برابر
نیروهای اکلوزالی ثبات خود را حفظ نمایند .در واقع ناحیه خلف (عقبی) فک باال ،یکی از نواحی چالش
برانگیز جهت جایگذاری ایمپلنتهای دندانی میباشد .دلیل عمده این امر ،کیفیت استخوان این ناحیه
میباشد که معموالً از تیپ استخوان نوع چهارم بوده و در بعضی موارد به حدی استخوان نرم است که
حصول ثبات اولیه ،بسیار مشکل است .از آنجایی که هم طرح ایمپلنت و هم وضعیت سطح ایمپلنت،
اهمیت دارد؛ در این موارد به خصوص ،تمرکز بر یافتن و بهبود سطح ایمپلنت بسیار مورد توجه قرار
خواهد گرفت .به همین علت استفاده از روشهایی برای آمادهسازی هرچه بهتر سطح ایمپلنت دندانی
در هنگام قرار گرفتن در داخل لثه و فعالتر بودن سطح آن برای استخوان سازی بهتر ،از جمله موارد
قابل توجه در فرایند جراحی ایمپلنت خواهد بود] .[1١7از این رو در این فصل به دیگر روشهای
آمادهسازی سطح ایمپلنت به مانند روشهای آمادهسازی سطح  RBMو  HAاشاره میشود که برای
افزایش جوش خوردن و یکپارچگی ایمپلنت به استخوان فک در دهههای گذشته مورد استفاده قرار
گرفتهاند .این دو روش آمادهسازی سطح ،به علت شباهت عملکردی فرایند آمادهسازیشان نسبت به
یکدیگر ،در این فصل در کنار هم بیان و شرح داده شدهاند .الزم به ذکر است که با گذشت زمان،
پژوهشگران به دلیل نتایج کلینیکی بهتر در پی تحلیل استخوانی و کریستالی کمتر استخوان پیرامون
ایمپلنت ،در روش آمادهسازی سطح هیدروکسی آپاتایت ،این روش را به روش آمادهسازی سطح RBM
ترجیح دادهاند.

 -6-2آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش RBM
روش آمادهسازی سطح  RBMبرای ایمپلنت دندانی ،بر گرفته از  Resorbable Blast mediaبوده و به
معنای آن است که عمل سند بالست در محیطی گرم و تحت فشار انجام میشود که این امر باعث
افزایش تأثیر این عملیات میشود و بقایای کمتری از ماده سند بالست بر روی فیکسچر بجا میماند .در
واقع تکنیک  ،RBMمشابه تکنیک  SLAمیباشد با این تفاوت که در این تکنیک ،هیدروکسی آپاتیت
مشتق شده از بتا-تری کلسیم پیروفسفات و کلسیم پیروفسفات تحت فشار بسیار زیاد بر روی سطح
فیکسچر ایمپلنت پاشیده میشود و همچنین قسمت سندبالست شده دو دفعه توسط اسید شستشو
میشود .کمپانیهایی که از این سطح استفاده مینمایند ،مدعی هستند که ذرات سندبالست روی
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سطح  SLAبه طور کامل با اسید شسته نمیشود و باقیمانده آنها میتواند به محلی برای شکست اتصال
مابین ایمپلنت و استخوان بدل شود .در همین راستا ،تورستن 1و همکاران ] [1١9در سال  ،2٠2٠روش
 RBMرا با روش  SLAمقایسه نمودند و همان طور که در شکل ( )1-۱مشاهده میشود ،در این روش
سطح پاکیزهتری و عاری از ذرات اضافه به دست میآید که از این منظر میتواند زیستسازگاری و
سمیت سلولی کمتری داشته باشد ،اما با این وجود اشکال جدی  ،RBMعدم موفقیت در ایجاد سطح
متخلخلتر نسبت به روش آمادهسازی سطح  SLAمیباشد که علت این امر شستشوی بیشتر اسیدی
ایمپلنتها در این روش میباشد.

شکل ( :)1-۳تصاوير  SEMتورستن و همکاران از سطح ايمپلنت بالستشده.
سمت راست RBM :سمت چپ[13۱] SLA :

 -6-2آمادهسازی سطح HA
طی دهههای اخیر ،تحولی اساسی در استفاده و کاربرد سرامیکها به منظور بهبود کیفی عمر بشر پدید
آمد و توسعه و گسترش طراحی و ساخت بیوسرامیکها برای درمان بیماری و بازسازی صدمات وارد به
بدن و ترمیم اعضا به وقوع پیوست .اغلب کاربردهای کلینیکی بیوسرامیکها ،مرتبط با سیستم اسکلت
1. Torsten
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و بدن ،استخوان ،دندانها ،مفاصل و بازسازی یا بسط و افزایش بافت نرم و سخت بدن میباشد.
بیوسرامیکها در انواع شکلها با فازهای مختلف تولید میشوند و عملکرد متفاوتی در ترمیم بدن ارائه
میکنند .بیوسرامیکها گاهی به صورت پودر برای پرکردن فضا و جای خالی به کار میروند تا
فرآیندهای طبیعی عمل را حفظ نمایند و برخی از اوقات به صورت پوشش بر روی یک زیرالیهی فلزی
کاشتنی یا به صورت فاز ثانویه ،در یک کامپوزیت دندانی مورد استفاده قرار میگیرند تا خواص هر دو
ماده تلفیق شود و مادهی جدیدی با خواص مکانیکی باالتر و خواص شیمیایی – زیستی بهتری فراهم
گردد .از آنجا که خواص مکانیکی بیوسرامیکها محدود است ،نباید آنها را تحت اعمال بارزیاد و
مختلف قرار داد و عموماً بارگذاری فشاری بر آنها مجاز میباشد .از طرف دیگر ،به منظور تامین
استحکام زیاد مورد نیاز برای ایمپلنتهای بدن ،این امکان وجود دارد که آلیاژهای فلزی را با پوشش-
های بیوسرامیکی مثل کلسیم فسفات و یا هیدروکسی آپاتایت پوشش داد] .[1١۶توانایی چنین
پوششهایی در برقرار کردن پیوند با استخوان میتواند به نصب و تثبیت پروتزهای شکستهبندی و
ایمپلنتهای دندانی کمک کند .پوششهای بیوسرامیکی ،به منظور اصالح سطح ایمپلنتهای بدن بر
روی زیر الیههای فلزی مورد استفاده قرار میگیرند تا مقاومت خوردگی را افزایش دهند و در برخی از
موارد برای ایجاد سطحی جدید که خواص ایمپلنت را مناسبتر نماید و کامال متفاوت با حالت بدون
پوشش باشد ،به کار رفته است .ترکیب هیدروکسی آپاتایت اولین مادهای بود که به دلیل شباهت آن به
بخش معدنی ساختار استخوان و دندان برای پوشش دادن استخوانهای فلزی مورد استفاده قرار گرفت
و با وجود پاسخ نسبتا خوب بافت به سطوح ایمپلنت فلزی ،به مانند یک الیه اکسید تیتانیوم رویین
موجود بر تیتانیوم ،میتوان با پوشش دادن هیدروکسی آپاتایت بر روی ایمپلنت بدن ،سطحی فراهم
ساخت که برای تشکیل استخوان و یا برقراری پیوند با ایمپلنت مناسب باشد.
ماده اصلی سازنده استخوان بدن ،هیدروکسی آپاتیت (HA) 1نام دارد .همچنین اولین بار در سال
)(Ca10(PO4)6(OH)2

 1۶79در دانشگاه لوئیزیانا از ماده بیولوژیک و مصنوعی جدیدی به فرمول
استفاده گردید .هیدروکسی آپاتایت یکی از انواع کلسیم فسفاتها است که بافت سخت بدن انسان و
سایر پستا نداران از آن تشکیل شده است و به بیان دقیقتر شصت تا هفتاد درصد وزنی استخوان از
هیدروکسی آپاتیت ،ده تا بیست درصد وزنی از آب و سایر بخشهای استخوان شامل کالژن و سایر
ترکیبهای آلی است .ساختار استخوان در شکل ( ،)2-۱نشان داده شده است .هیدروکسی آپاتایت
موجود در بخش معدنی استخوان ،شامل یونهایی مانند فلوراید ،سدیم و منیزیم میباشد .استفاده از
کلسیم فسفاتها در پزشکی و دندانپزشکی بسیار رایج بوده و در بین این ترکیبات ،هیدروکسی آپاتایت
1. Hydroxyapatite
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مهمترین سرامیک در کاربردهای زیستی به شمار میرود .الیوت و همکارانش در مطالعات خود امکان
وجود هیدروکسی آپاتایت مونوکلینیک را تایید کردند .در واقع ساختار هیدروکسی آپاتایت خالص و
بدون نقص تابع دماست .در دمای اتاق ،هیدروکسی آپاتایت به شکل مونوکلینیک پایدار میباشد .با
افزایش دما و رسیدن آن به  4١7درجه کلوین ،هیدروکسی آپاتایت هگزاگونال دیده میشود و در دمای
 49١درجه کلوین ساختار هگزاگونال ساختار اصلی آپاتایت میشود .این دگرگونی برگشتپذیر بوده و با
کاهش دما در جهت عکس انجام میشود .هیدروکسی آپاتایت رسوب داده شده از محلولهای آبی اغلب
به صورت مجموعههای غیراستوکیومتری دیده میشود .یکی از دالیل این پدیده ،ابعاد بسیار ریز بلورها
و غالب شدن اثر سطوح بر ویژگیهای این ماده است و در نهایت دلیل دیگر بزرگ بودن سلول واحد،
هیدروکسی آپاتایت و مشکل بودن حفظ یکپارچگی این ترکیب است].[14٠

شکل ( :)2-۳ساختار استخوان][14۱
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همچنین امکان باقی ماندن فازهای میانی و تبدیل نشدن آنها به هیدروکسی آپاتایت در طول مراحل
سنتز نیز وجود دارد .بنا به این دالیل ،از آنجا که همه آپاتایتهای سنتز شده دارای نقصهای شبکه
هستند ،ساختار هگزاگونال در دمای اتاق پایدار است.
این ماده از نظر ترکیب شیمیایی شبیه به مینای دندان و استخوان بوده و هیدروکسی آپاتایت خوانده
میشود .در آزمایشات متعددی که بر روی این ماده انجام شده ،مشخص گردید که از نظر بیولوژیک با
نسوج بدن سازگاری کامل داشته و در بدن سبب ایجاد واکنش التهابی نمیشود .برخی از کمپانیها،
کریستالهای  HAرا روی سطح ایمپلنت متصل میکنند .به همین دلیل سلولهای استخوانساز،
تفاوتی بین  HAسطح ایمپلنت و  HAطبیعی قایل نمیشوند و مانند استخوان طبیعی روی ایمپلنت
قرار گرفته و استخوان سازی را شروع میکنند .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 .در واقع سطح  ،HAپوششی از هیدروکسی آپاتیت به ضخامت  ١٠الی ۹٠
میکرومتر بر روی سطح به روش آمادهسازی شدهی  RBMمیباشد .از مزیتهای این سطح ،زیست
سازگاری بیشتر آن و همچنین افزایش استخوانسازی نسبت به  RBMمیباشد .به عبارتی ،هیدروکسی
آپاتیت عموماً یک الیه از کلسیم و فسفات بر روی ایمپلنت میباشد که میتواند بر روی فلز به
روشهای مختلف اعمال گردد] .[141مواد 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 التهابزا و
داشتن استعداد در تولید سلولهای استخوانی ،استفاده میشوند .یکی از دالیل استفاده از پوشش
هیدروکسی آپاتایت یا کلسیم فسفات مشابه ،ایجاد پایداری و تثبیت سریعتر ایمپلنت در استخوان
اطراف آن میباشد .برای مثال ،در مورد یک ایمپلنت دندانی ،زمان التیام و درمان کوتاهتر میشود و
پروتز یا عضو مصنوعی چسبنده را میتوان سریعتر در محل خود قرار داد و دلیل دیگر طوالنیتر کردن
عمر ،دوام و عمل عضو مصنوعی میباشد .استفاده از پوشش هیدروکسی آپاتایت ،تالشی برای افزایش
پاسخ استخوان اطراف یا بافت اطراف یک ایمپلنت فلزی است .گستردهترین استفاده پوششهای
هیدروکسی آپاتایت برای ایمپلنتهای دندانی ریشه فلزی و برای وسایل شکستهبندی و درمان آسیب
مثل کاشتنیهای تعویض مفصل ران و زانو نیز استفاده میشود .پژوهشگران تالش کردهاند تا نشان
دهند ،ترویج رشد استخوان در ریز حفرههای پوشش هیدروکسی آپاتایت ایجاد شده بر روی
ایمپلنتهای فلزی صورت میگیرد .اغلب آزمونها در بدن حیوانات به انجام رسیده و کوشش شده تا
تفاوت ترویج رشد استخوان در ایمپلنتهای با و بدون پوشش نشان داده شود و تأثیر پوشش بر تثبیت
ایمپلنت نیز مورد توجه قرار گرفته است .همان طور که ذکر شد ،یکی از مهمترین کاربردهای کلینیکی
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هیدروکسی آپاتایت ،پوشش آن بر روی ایمپلنتهای فلزی است .ایمپلنتهای فلزی بدون پوشش ،با
استخوان یکی نمیشوند و به صورت مواد زیست خنثی عمل کرده و بافت رشتهای چگال ،اطراف آن را
می گیرد .اگر فلز با هیدروکسی آپاتایت پوشش داده شده باشد ،بافت استخوان به خودی خود با
ایمپلنت یکی و مرتبط میشود .پوشش هیدروکسی آپاتایت میتواند حالت تثبیت ایمپلنت در استخوان
را فراهم سازد و واکنش معکوس را با تامین یک فاز زیست سازگار به حداقل برساند .گذشته از آن،
گفته میشود که پوششهای مذکور ،آزاد شدن یونهای فلزی از کاشتنی در بدن را کاهش میدهند و
سطح فلز را از هجوم محیط حفاظت میکنند .از معایب این روش میتوان به خورد شدن و ریختن این
الیه پس از چند سال و به مرور زمان نیز اشاره نمود .در ارتباط با عملکرد و کاربرد پوششهای
هیدروکسی آپاتایت ،توجه اصلی به مواردی چون رشد و ترویج استخوان جدید ،پیوند استخوان و
ایمپلنت و تثبیت بیولوژیکی معطوف بوده است .همان طور که پیشتر اشاره گردید ،تیتانیوم یک فلز
زیست سازگار با خواص مکانیکی و شیمیایی خوب با کیفیت برجسته در کاربرد به عنوان کاشتنی در
بدن میباشد .در واقع تیتانیوم با تشکیل الیه ای از اکسید جامد بر سطح ،مقاومت در برابر خوردگی را
فراهم میسازد .تحت شرای ط داخل بدن موجود زنده ،اکسید تیتانیوم تنها محصول پایداری است که بر
اثر واکنش ایجاد میشود و الیه نازک و چسبندهای میباشد که ماده را در برابر خوردگی ،رویین می-
سازد و در شرایط زیستی بدن ،نافعال و رویین باقی میماند .بنابراین طی پژوهشهای اخیر در ارتباط
با پ وشش هیدروکسی آپاتایت ،مواردی چون خوردگی فلز زیرالیه و آزاد شدن یونهای فلزی مورد توجه
قرار نداشته است؛ درحالیکه این امر برای سایر زیرالیههای فلزی مثل آلیاژهای کبالت – کروم –
مولیبدن و فوالد زنگ نزن با درجه زیستی – پزشکی میتواند مطرح باشد] .[142اگرچه هر سه نوع
آلیاژ مذکور یعنی آلیاژ تیتانیوم – آلومینیوم – وانادیوم ،آلیاژ کبالت – کروم – مولیبدن و آلیاژ فوالد
زنگ نزن با درجه زیستی – پزشکی در زمره آلیاژهای زیستی – پزشکی مورد تایید و در حال مصرف
هستند؛ ولی به دلیل تفاوت رفتار شیمیایی – زیستی آنان ،میتوان نتایج جنبی متفاوتی در کاربرد هر
یک به همراه پوشش هیدروکسی آپاتایت حاصل کرد؛ در حالیکه ظاهرا نتایج اصلی کار مشابه است.
پوششهای بیوسرامیکی زیادی برای اصالح سطح ایمپلنتها استفاده شدهاند .هیدروکسی آپاتایت
مصنوعی ،به عنوان پوشش بر روی ایمپلنتهای فلزی ،جهت تثبیت سریعتر ایمپلنت و کاهش زمان
التیام ،مطرح شده و بیش از یک دهه بر روی ایمپلنتهای دندانی و پروتزهای ارتوپدی استفاده شده
است .در کاربردهای دندانی ،هیدروکسی آپاتایت ،موجب ترویج و افزایش رشد استخوان میشود و
میتواند فاکتور کلیدی در افزایش تثبیت ایمپلنت باشد .پوشش هیدروکسی آپاتایت میتواند مزایای
آلیاژهای فلزی را به همراه زیستسازگاری و زیستفعالی سطح گرد هم آورد .در مورد فلز با پوشش
هیدروکسی آپاتایت ،حتی در حین کار و تحت اعمال بار ،بافت استخوان کامال با ایمپلنت به هم پیوسته
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میشود .به عالوه ،پوشش هیدروکسی آپاتایت باعث کاهش آزاد شدن یونهای فلزی از ایمپلنت به بدن
و محافظت سطح فلز از تهاجم محیطی میشود .پوشش هیدروکسی آپاتایت روی ایمپلنت دندانی
کاربرد کلینیکی گستردهای دارد .هیدروکسی آپاتایت ،ماده سخت تشکیلدهنده دندان و استخوان
حیوانات و انسان میباشد که به دو روش سنتز معدنی و استخراج از منابع طبیعی قابل تهیه است .این
ماده زیستی به دلیل سازگاری زیاد با بافتهای سازنده بدن انسان به عنوان پوشش پروتزها و
ایمپلنتهای دندانی و استخوانی و نیز برای ساخت بیوسرامیکهای مورد استفاده در این پروتزها و
ایمپلنتها استفاده میشود .هیدروکسی آپاتایت استخوان دوست است ،جذب نمیشود و تحلیل نمی-
رود ،استخوانسازی را تحریک میکند و باعث میشود کده استخوان به درون تخلخلهای موجود رشد
کند .همچنین پیوند مستقیمی با استخوان ایجاد میکند و چسبندگی مطلوبی حاصل میشود .دو
خاصیت زبری سطحی و تخلخل از پارامترهای مهم و تأثیرگذار بر عملکرد پوشش به شمار میرود.
حضور تخلخل به دلیل اثر بر سطح ویژه در تماس با محیط بدن و همچنین برهمکنش فیزیک و
شیمیایی در مرز مشترک ایمپلنت -استخوان از اهمیت ویژهای برخوردار است .تحقیقات گذشته نشان
میدهد که پوشش هیدروکسی آپاتایت ایدهآل برای ایمپلنت ،باید دارای تخلخل پایین ،استحکام
پیوستگی باال ،اتصال مناسب با زیرالیه ،میزان بلورینگی و پایداری فازی و شیمیایی باالیی باشد.
پارامترهای دیگری نیز همچون میزان زبری سطحی پوشش و حضور فاز آمورف در سطح پوشش در
کارایی پوشش حائز اهمیت است که وابسته به روش تولید هیدروکسی آپاتایت و نوع پوششدهی آن بر
ایمپلنت میباشد .از سوی دیگر ،پوشش بدر روی ایمپلنتهای دندانی دارای مشکالتی نیز میباشند که
از جمله آنها میتوان به استحکام چسبندگی پایین هیدروکسی آپاتایت به زیرالیه فلزی و ایجاد
میکروترک در مرز پوشش  -ایمپلنت اشاره نمود .تغییر ضخامت پوشش هیدروکسی آپاتایت را نیز
میتوان به عنوان یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر عوامل ذکر شده بیان کرد .برای نمونه از تحقیقات
انجام شده در این راستا میتوان به کار تحقیقاتی فتحی ] [14١در سال  2٠٠٠اشاره نمود که در طی
آن ،تأثیر و نقش نوع زیرالیه فلزی ایمپلنتها یی که با پوشش هیدروکسی آپاتایت پوشانده شده بود در
حصول نتایج موفقیت آمیز کلینیکی و پاتولوژیکی درمان بررسی گردید .بنابراین ضمن کسب آگاهی از
تأثیر و عملکرد پوشش هیدروکسی آپاتایت در موفقیت درمان و تکنیک موسوم به اندوایمپلنت برای
اولین بار ،به بررسی تأثیر نوع زیر الیه فلزی پرداخته شد .در شکل ( )١-۱نمونهای از تصویر سطح
ایمپلنتی که به روش هیدروکی آپاتایت آمادهسازی شده است ،نشان داده شده است

فصل پنجم :آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش  RBMو HA

الف)

*

88

ب)

شکل ( :)3-۳نمونههايی از میکروگراف سطح پوششی هیدروکسی آپاتايت پاشیده شده
بر سطح فیکسچر ايمپلنت که :الف) با بزرگنمايی ( )x250و ب) با بزرگنمايی (.)x500
میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMتهیه شده است][143

در همین راستا ،براسِرز و همکاران ] [144در سال  ،2٠٠۶برای روش هیدروکسی آپاتایت ،با استفاده
از سندبالست کردن با ذرات آلومینا ،سوراخهای کوچکی با قطر نیم الی دو میکرومتر بر روی سطح
ایمپلنت ایجاد کرده و با استفاده از روش اسید اچ کردن بر روی سطوح تیتانیومی ایمپلنت دندان ،باعث
بهبود خاصیت زیست سازگاری آن شدند .طبق نتایج تحقیقات ایشان ،با استفاده از این روش ،خشونت
و زبری یکنواختی ایجاد شده و سطح ایمپلنت از منظر خاصیت یکپارچهسازی استخوانی ،فعالتر
گردیده و چسبندگی زیستی 1نیز بهبود یافته است .همچنین نتایج کار ایشان نشاند داد که با استفاده از
این روش ،انرژی سطحی کاهش یافته است .در شکل ( ،)4-۱تصاویری از اسکن توموگرافی تحقیق
براسرز و همکارانش نشان داده شده است.

لف)

ب)

شکل ( :)4-۳توموگرافی از تحقیق براسرز الف) ايمپلنت بدون پوشش ب) ايمپلنت با هیدروکسی آپاتايت][144
1. bioadhesion
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همچنین در آزمایشی ،وِگنر HA ،قابل جذب مخلوط با کالژن میکروفیبریالر جهت بازسازی دیفکتهای
استخوانی ،دندانی و فکی را به کار برده است .وی پس از ترمیم اولیه ( ۹هفته بعد) ،تیغههای ایمپلنت را
در ریج جایگذاری کرد و در این مرحله حین اکپسوز ریج ،انتظار ریجی شکننده را داشت ،ولی با وجود
این ،صفحات را سفت و متصل به استخوان ولی تا حدی االستیک یافت 4 .ماه بعد ،وی پس از ترمیم
ناحیه ،بارگذاری ایمپلنتها را انجام داده و  1/۱سال بعد ،با ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیکی ،سالمت
باف ت ناحیه را مشاهده نمود و حتی از نظر هیستولوژیک نیز ،تشکیل ساختار کامل استخوانی از جمله
استخوان المالر و مجرای هاورس را نیز نشان داد .در مطالعات دیگر نیز ایمپلنتهای دندانی در ریج
اگمنت شده با  HAبه کار گرفته شدند و هیچگونه شواهد کلینیکی از تحلیل کرست استخوانی در
اطراف ایمپلنتها دیده نشد و تمام ایمپلنتها از نظر کلینیکی استئواینتگریتد (استخوانسازی) شده
بودند .نتایج حاصله بدین گونه بوده که  HAمیتواند به جای گرفتهای استخوانی اتوژن و آلوژن ،با
نتایج قابل قبول استفاده شده و ثبات مورد نیاز جهت استئواینتگریشن را در اطراف ایمپلنتها دارا
باشد HA .به عنوان ماده استئوکنداکتیو عمل کرده و با هدایت رشد استخوانی ،باعث تشکیل استخوانی
با مجاری هاورس و ...در ناحیه میگردد و از نظر ساختاری نیز با بافت نرم و سخت سازگار بوده و
سرعت تحلیل و جذب آن نیز کنترل شده و قابل پیشگویی میباشد.
مطالعات و آزمونهای آزمایشگاهی و آزمون در بدن موجود زنده توسط پژوهشگران ،نشان داده است که
نوع زیرالیه مصرفی برای اعمال پوشش هیدروکسی آپاتایدت و استفاده در ایمپلنتهای دندانی در
حیوانات ،اثر قابل توجهی در موفقیت کلینیکی ،پاسخ بافت استخوان و نتایج هیستوپاتولوژیک داشته
است .نتایج هیستوپاتولوژیکی پاسخ بافت به نمونههای فوالد زنگ نزن  ١1۹ال و وایتالیوم با و بدون
پوشش هیدروکسی آپاتایت ،در کاربرد دندانی قابل قبول نبوده است .این امر به خاطر ناتوانی الیه
منفرد هیدروکسی آپاتا یت در ایفای نقش به عنوان یک مانع و جلوگیری از آزاد شدن یونهای فلزی از
ایمپلنت فوالدی به بدن حیوان ،میباشد .استفاده از پوشش هیدروکسی آپاتایت بر روی زمینه
تیتانیومی به عنوان ماده جایگزین بافت سخت بدن ،امروزه در علم پزشکی و بیومواد بسیار متداول
گشته است .روشها ی مختلفی برای اعمال این پوشش بر روی زمینه از جنس تیتانیوم وجود دارد .از
جمله این روشها میتوان به روش پاشش پالسمایی ،سل  -ژل ،پوششدهی به کمک پرتو یونی و
پوششدهی به روش الکتروشیمیایی اشاره نمود .در بین روشهای مطرح شده ،روش پوششدهی
الکتروشیمیایی دارای مزایای مختلفی می باشد که از جمله مهمترین آنها میتوان به تحت کنترل
بودن ریزساختار اشاره نمود .مقایسه ایمپلنت بدون پوشش و ایمپلنتهای دندانی با پوشش هیدروکسی
آپاتایت نشان میدهد که پوشش هیدروکسی آپاتایت ،پایداری ایمپلنت را افزایش و تنش در استخوان
فک را کاهش میدهد] .[14۱این کاهش تنش ،باعث تثبیت سریعتر ایمپلنت در استخوان اطراف آن و
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در نتیجه کوتاهتر شدن زمان التیام و بهبود عملکرد ایمپلنت میگردد .عالوه بر این ،هیدروکسی آپاتایت
به دلیل زیست فعالی و شباهت ساختاری با بخش معدنی استخوانها و دندانها ،تحریک و رشد
استخوان در سطح تماس ایمپلنت -استخوان را افزایش خواهد داد .در نتیجه میتوان استنباط کرد که
پوشش هیدروکسی آپاتایدت ،بر ایمپلنتها ی دندانی نقش مهمی در طراحی و کاربردهای کلینیکی
دارد .اعمال پوشش هیدروکسی آپاتایت بر روی کاشتنیهای فلزی مورد استفاده در کاربردهای ارتوپدی
و دندانی ،به منظور برقراری اتصال مستقیم مابین سطح کاشتنی و استخوان میزبان ،به طور مرسوم
توسط تکنیک پالسما اسپری صورت میگیرد .با اینکه در سالهای اخیر ،انواع روشهای الیه نشانی
جهت ایجاد الیه هیدروکسی آپاتایت بر روی سطح ایمپلنتهای فلزی توسط پژوهشگران مورد تحقیق
قرار گرفته است؛ اما همچنان تکنیک پالسما اسپری به دلیل سرعت باالی الیه نشانی و مقرون به صرفه
بودن ،به عنوان مناسبترین روش جهت اعمال پوششهای هیدروکسی آپاتایت مورد استفاده در
کاربردهای بالینی در نظر گرفته میشود .تکنیک پالسما اسپری به منظور ایجاد الیههای ضخیم بر روی
سطوح فلزی از طریق قرارگیری ماده پوشش در محیط پالسما و شلیک آن به سمت سطح زیرالیه به
کار برده میشود .ذرات ماده پوشش در اثر حضور در محیط پالسما در دمای حدود هزار درجهی
سانتیگراد ذوب گردیده و به سرعت به سمت سطح ایمپلنت شتاب میگیرند.
آپاتایت میتواند به عنوان یک تتراهدرال در نظر گرفته شود که در اطراف دو مکان کاتیونی که از نظر
تقارنی قابل تشخیص هستند قرار گرفته است؛ یا به عبارت دیگر ،هیدروکسی آپاتایت دارای دو نوع
محل نابرابر برای کاتیونها میباشد .چهار محل در ردیفهای عمودی که با  ۶اتم اکسیژن (هر اتم
متعلق به تتراهدرال گوناگون از فسفات) محاصره شده است و در مقالهها آنها را ) Ca(Iمینامند و
شش محل ) Ca(IIدر راس مثلثهای متناوب که با هفت اتدم اکسیژن احاطه شدهاند (شکل (.))4-۱
یونهای هیدروکسیل در طول محور  cقرار دارند که این محورها را میتوان تونلهایی در مقیاس اتمی
فرض کرد که یونها از طریق آنها به آسانی جابجا میشوند .ساختار آپاتایتها هم انعطافپذیر و هم
پایدار بوده و به دلیل این ساختار ویژه آپاتایتها ،این کانیها قادر به پذیرفتن یونهای دیگر به صورت
جانشین و نیز جای خالی میباشند .محل یون فسفات نمیتواند به صورت جای خالی قرار بگیرد ،ولی
کلسیم می تواند با ایجاد جای خالی از ساختار جدا شود .ساختار هیدروکسی آپاتایت قادر است دو جای
خالی کلسیم به ازای ده محل کلسیم را بدون به هم ریختن ساختار تحمل نماید .این جانشینیها می-
توانند به صورت نامطلوب در طی فراوری هیدروکسی آپاتایت ،به ساختار آن تحمیل شوند و یا به
صورت خودخواسته به شبکه اتمی وارد گردند .این جایگزینیها باعث تغییر در برخی خواص مکانیکی،
فیزیکی و شیمیایی شده و قابلیت هیدروکسی آپاتایت را برای کاربردهای ویژهای افزایش میدهد.
کلسیم میتواند به مقادیر گوناگون توسط کاتیونهای دیگر با ظرفیتها و شعاعهای گوناگون جایگزین
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شود .در بین انواع کاتیونها ،یون باریم ،منیزیم و استرانسیم جایگزینی بیشتری دارند .جایگزینی یون-
های سه ظرفیتی آلومینیم و آهن و یون  4ظرفیتی تیتانیم نیز در مطالعات بررسی شده است.
جایگزینی کبالت با دو روش تعویض یونی و افزودن در هنگام سنتز نیز تایید شده است .جایگزینی در
محدودههای گوناگون برای یونهای گوناگون امکانپذیر میباشد .برخی یونها مانند سرب و استرانسیم
میتوانند به طور کامل جایگزین کلسیم شوند ،بدون اینکه ساختار بلوری آپاتایت از بین برود .برخی
یونها مانند روی تا  1درصد مولی جایگزین میشوند .در مورد برخی عناصر مانند عناصر نادر خاکی و
عناصر با ظرفیت باال مانند اورانیم ،این جایگزینی به چند  ppmمیرسد].[14۹
با بررسی و تایید ویژگیهای زیست سازگاری و زیست فعالی هیدروکسی آپاتایت ،کاربرد آن در زمینه
پزشکی و زیستی با تح ول بزرگی رو به رو شده است .دالیل توجه به هیدروکسی آپاتیت به عنوان
کاتالیست ،قدرت جذب باال ،خنثی بودن سطحی و قدرت تعویض یونی آن عنوان شده است.
هیدروکسی آپاتیت در چند سال اخیر یکی از پربازدهترین مواد برای جذب فلزات سنگین شناخته شده
است .همان طور که پیشتر اشاره شد این امکان از آنجا ناشی میشود که ساختار آپاتایت دارای این
قابلیت است که یونهای دیگری مانند استرانسیم ،روی ،باریوم ،سرب و کادمیوم را در محل یون
کلسیوم و یونهایی  Cl-و  F-را در جایگاه یون هیدروکسیل در شبکه خود بپذیرد( .چه آنیون و چه
کاتیون هر دو قابل پذیرش میباشند) .استرانسیم از جمله ترکیبات موجود در استخوان است .در واقع
بیشترین مقدار استرانسیوم بدن در بافت استخوان یافت میشود .وجود این ماده در ساختار هیدروکسی
آپاتایت ،زیست فعال بودن آن به ویژه سرعت تشکیل استخوان را افزایش خواهد داد .عالوه بدر این،
پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که استرانسیم خواص زیستی هیدروکسی آپاتایت را بهبود می-
بخشد .از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی ،استرانسیوم شباهت زیادی به کلسیم دارد .در جدول تناوبی
این عنصر در دوره دوم هدم دوره بدا کلسیم و در پایین کلسیم قرار دارد .اختالف کم اندازه اتمها
(اختالف شعاعی نزدیک  1٠درصد) و نزدیک بودن خواص شیمیایی و ظرفیت این دو عنصر نشان از
امکان جایگزینی کامل استرانسیم در ساختار هیدروکسی آپاتایت میباشد .گزارشهای مختلف ،توانایی
جایگزینی صد در صدی استرانسیم در ساختار هیدروکسی آپاتایت را تایید کرده است .در مورد محل
اشغال یون استرانسیم در هیدروکسی آپاتایت نظرات مختلفی وجود دارد .برخی از محققین به این
نتیجه رسیدهاند که در هیدروکسی آپاتایت نانوکریستال استرانسیم در غلظتهای کمتر از سه درصد،
محلهای کلسیم نوع اول و در غلظتهای باالی شش درصد ،محلهای کلسیم نوع دوم را برای
جایگزینی ترجیح میدهد و برخی مطالعات تفاوتی بین محلهای کلسیم نوع اول و دوم برای جایگزینی
استرانسیم تا غلظت بیست درصد را مشاهده نکردهاند .مطالعات نشان داده است که معموالً یونهای
بزرگتر از کلسیم ،محلهای ندوع دوم را برای جانشینی ترجیح میدهند .چرا که در محلهای نوع دوم،

فصل پنجم :آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش  RBMو HA

*

1۱3

مثلثهای متدساوی الساقین ،اجازه بهینه کردن چیدمان را به یونهای بزرگتر میدهند .در مقابل
محلهای کلسیم نوع یک ،در طول ستون چیده شده و نیروی دافعه نسبت به یونهای بزرگتر را نشان
میدهند .موقعیت این دو نوع محل در شکل ( )۱-۱نشان داده شده است .در تعیین نوع محل
جایگزینی عالوه بر اندازه ذرات ،الکترونگاتیویتی نیز تاثیرگذار میباشد .معموالً در اندازه برابر ،یون با
الکترونگاتیویته بیشتر ،محلهای نوع دوم کلسیم را ترجیح میدهد .الکترونگاتیویته استرانسیوم و
کلسیم تقریبا با هم برابر است و بنابراین این پارامتر در تعیین محل استرانسیم تاثیرگذار نمیباشد .وارد
شدن یون استرانسیم با اندازه بزرگتر به داخل ساختار هیدروکسی آپاتایت باعث ایجاد کرنشهایی در
ساختار میشود].[14۹
در واقع ورود استرانسیم به ساختار ،باعث خارج شدن گروههای هیدروکسیل و ایجاد کرنش در راستای
محور  cمیگردد .این کرنش باعث انحاللپذیری بیشتر هیدروکسی آپاتایت شامل استرانسیوم میگردد.
ثابت شبکه ترکیب استرانسیم هیدروکسی آپاتایت ،بستگی به درصد استرانسیم ،روش ساخت و وجود
ناخالصیها و مهمتر از همه دقت محاسبات دارد ،اما نکته مشترک در تمامی مقاالت این است که
مستقل از روش مورد استفاده ،اضافه شدن استرانسیم باعث جابجا شدن پیکهای طیف پراش پرتو
ایکس به سمت زوایای کمتر یعنی افزایش پارامتر شبکه هیدروکسی آپاتایت میگردد که این مسئله به
دلیل شعاع یونی بزرگتر این عنصر نسبت به کلسیم میباشد .نکته قابل توجهی که در بسیاری از
مقاالت به آن اشاره نشده است چالش در تعیین مقدار استرانسیم جایگزین شده میباشد .استرانسیم و
بقیه عناصر در روشهای مختلف به خصوص روشهای دما پایین میتوانند به صورت آمورف جذب
سطح شوند .این ترکیبات آمورف با آنالیزهای متعارف قابل شناسایی نیستند و ممکن است تمامی
استرانسیم افزوده شده در محلهای کلسیم نباشند و برخی محلهای کلسیم به صورت جای خالی
وج ود داشته باشند و برخی انحرافات از واقعیات در محاسبات مشاهده شود.
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شکل ( :)۳-۳ساختار اتمی هیدروکسی آپاتايت و محلهای نوع اول و دوم کلسیم ][147

ا سترانسیم به عنوان عامل رشد استخوان پتانسیل باالیی در استفاده در مهندسی بافت دارد .میزان
تجزیه درون بدن هیدروکسی آپاتایت نسبت به نرخ تشکیل استخوانهای جدید ،بسیار پایین میباشد و
این موضوع یکی از مشکالت استفاده از هیدروکسی آپاتایت در کاربردهای بافت استخوان بشمار میرود
یکی از راه حلهای افزایش میزان تجزیه این ترکیب ،استفاده از سایر یونها مانند استرانسیم در ساختار
آپاتیت میباشد .ثابت شده است که استرانسیم به واسطه اثرات شکلدهی استخوان و ضد بازجذبی ،یک
عنصر ضد پوکی استخوان میباشد .آزمایشات خارج بدنی نشان داده است که استرانسیم نه تنها تکثیر
سلولهای استئوبالستی و سنتز شبکه استخوانی را ارتقا میدهد ،بلکه فعالیت استئوکالستی را کاهش
میدهد .این نتایج در آزمایشات درون بدن نیز ثابت شده است .عالوه بر این استرانسیم میتواند در
کاربردهای شکستگی استخوان باعث تحریک سلولهای استخوانی به تکثیر شود.وجود این عنصر،
خواص مکانیکی استخوان را بهبود میبخشد .استرانسیم ،سرعت بلوری شدن هیدروکسی آپاتایت را
افزایش میدهد .البته برای استفاده از استرانسیم در ساختار هیدروکسی آپاتایت در این کاربرد،
محدودیت هایی وجود دارد .استرانسیوم رانالت دارویی است که برای جلوگیری از شکستگیهای ناشی
از پوکی استخوان در زنان یائسه تجویز میشود .تحقیقات نشان داده است که پس از دریافت این دارو
مقدار یون استرانسیوم در استخوان فرد به شدت افزایش یافته و موجب تغییر مورفولوژی ،سرعت رشد
و بلورینگی استخوان میگردد .بنابراین باید مقدار بهینه کاربرد استرانسیوم در استخوان تعیین گردد .در
پژوهشها ،درصد نسبی استرانسیوم به کلسیم بهینه ،پنج درصد اعالم شده است .خواص ضد سمی
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هیدروکسی آپاتایت اصالح شده با استرانسیم در مقاالت تایید شده است .هیدروکسی آپاتیت حاوی
استرانسیوم به سه صورت :سیمان استخوانی ،داربست استخوانی و پوشش روی ایمپلنت در مهندسی
بافت بکار برده میشود.
سیمان استخوانی حدود پنجاه سال است که در مقاصد عملی برای محکم کردن پروتزها از سیمان از
جنس  )PMMA) Poly Methyl Methacrylateاستفاده میشود .استفاده از این سیمانها در کنار
فواید آن دارای معایبی نیز هستند .مهمترین مشکل ،عدم چسبندگی کافی این سیمان به استخوان و
فیبری شدن محل اتصال با گذشت زمان میباشد که عمدهترین عامل لق شدن اجزای پروتز است .یدک
روش پیشنهادی برای حل این مشکل استفاده از سیمانهای زیست فعال است که اصلیترین عامل در
این سیمانها ،هیدروکسی آپاتایت میباشد .یکی از روشهای بهبود خواص سیمانهای کلسیم فسفاتی،
استفاده از استرانسیم در آنها میباشد .در پژوهشی که از آن به عنوان مدلی برای پوکی استخوان
استفاده شده بود ،مشاهده گردید که وجود استرانسیم در ساختار سیمان استخوانی (به صورت کربنات
استرانسیم) باعث افزایش تشکیل استخوان داخل و روی ایمپلنت میشود .آزمایشهای خارج از بدن
نشان داد که یون دو ظرفیتی استرانسیم با تشکیل پیوند با کلسیم پذیرنده ،باعث افزایش تکثیر سلول-
های استئوبالستیک و تشکیل شبکه استخوان و تحریک تشکیل موضعی استخوان خواهد شد .تجزیه
ایمپلنت باعث ایجاد ناپیوستگی در آن شده و سپس تشکیل استخوان جدید ،این ناپیوستگیها را پر
مینماید .مقدار این ناپیوستگیها در ایمپلنتهای حاوی استرانسیم بیشتر است .دلیل این امر ،انحالل-
پذیری باالتر این ترکیب میباشد  .مطالعات نشان داد که بعد از گذشت شش ماه در ایمپلنت فسفات
کلسیمی بدون استرانسیم ،تنها  ٠/4ناپیوستگیها توسط استخوان پر شده است؛ درحالیکه این عدد در
ایمپلندت حاوی استرانسیم  ٠/۶میباشد] .[14٠روش جایگزین برای استفاده مستقیم از ترکیبات
استرانسیم در سیمانهای استخوانی ،وارد کردن استرانسیم در ساختار هیدروکسی آپاتایت میباشد .به
این ترتیب ضمن استفاده از مزایای این عنصر پایداری آن نیز افزایش یافته و ورود آن به داخل گردش
خون قابل کنترل میگردد .ضمن اینکه خواص مکانیکی هیدروکسی آپاتیت نیز با ورود این عنصر بهبود
مییابد .سیمانهای هیدروکسی آپاتیات حاوی استرانسیم ،مستقیما با استخوان اتصال برقرار میکنند.
تحقیقات نشان داده است که استفاده از این نوع سیمان باعث کاهش تغییر شکل و ساختار استخوان
ران شده و این از نکات مثبت این مطالعات به شمار میرود .دمای مورد نیاز برای گیرایی این سیمانها
کمتر از دمای مورد نیاز برای پلیمریزاسیون  PMMAاست و آسیب به پوست کمتری به دنبال دارد.
خاصیت بازجذبی یکی دیگر از خواص نامناسب  PMMAاست که در آپاتایتهای جایگزین شده با
استرانسیم دیده نمیشود .با استفاده از سیمانهای استرانسیم آپاتایتی ،تفاوت چگالی استخوان و
سختی آن قبل و بعد از کاشت ،نسبت به زمانی که از  PMMAاستفاده میشود ،کاهش مییابد و این
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نکته بسیار قابل توجهی میباشد .سینتیک رشد و انحالل هیدروکسی آپاتایت نیز با ورود استرانسیم
تغییر میکند .در روشی که هیدروکسی آپاتایت اصالح شده با استرانسیم به صورت درجا در مخلوط
سیمان و در مرحله هیدراسیون تشکیل میشود ،با افزایش درصد استرانسیم ،افزایش زمان گیرایی
سیمان گزارش شده است .دلیل این اتفاق ،ممانعت یونهای حل شده استرانسیم از رسوب هیدروکسی
آپاتا یدت در مراحل اولیه هیدراسیون است .هیچ سمیتی در این سیمانها گزارش نشده است و باالترین
استحکام فشاری در نمونه حاوی پنج درصد استرانسیم ،مشاهده شده است .البته مطالعه رابطه بین
وجود هیدروکسی آپاتایت ،جایگزین شده با استرانسیم در سیمانهای کلسیم فسفاتی و میکروساختار و
تغییرات فازی و خواص مکانیکی ،هنوز در مراحل آزمایشگاهی قرار دارد و به همین دلیل ،این کاربرد
هنوز عملی نشده است.
در عمل هیدروکسی آپاتایت معموالً به صورت کامپوزیت با یک ترکیب آلی به عنوان داربست استخوانی
کاربرد دارد و استفاده از این داربستها ،روز به روز بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار میگیرد .این
داربستها کیفیت پایدار ،تنوع فراوان و استئوکانداکتیویتی باالیی دارند؛ ولی دارای استئواینداکتیویتی
پایین هستند .جانشین شدن کلسیوم توسط استرانسیم میتواند این خاصیت را بهبود ببخشد .وجود
استرانسیم میتواند باعث تکثیر سلولهای بنیادی شود .تحقیقات چسبندگی و تکثیر باالی سلولها در
داربستهای حاوی استرانسیم هیدروکسی آپاتایت را تایید کردهاند .وجود استرانسیم در ساختار
کامپوزیت ،باعث افزایش فعالیت آلکالین فسفاتها و معدنی شدن شبکه خارج سلولی میشود .عالوه بر
این ،در مقایسه با هیدروکسی آپاتایت خالص ،این ترکیب استئوکانداکتیویتی باالتری دارد و میتواند
مادهای با پتانسیل باال در جراحیهای ارتوپدیک باشد .پلیمرهای متنوعی برای ساخت کامپوزیتهای
پلیمر استرانسیم هیدروکسی آپاتایت مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در پژوهشی که در کشور فرانسه انجام
شده است ،از پلیمر پلیساکارید استفاده شده است .در این پژوهش کامپوزیت استرانسیم هیدروکسی
آپاتایت ساخته شده با روش هم رسوبی با پلیساکارید تهیه شده و سلولهای بنیادی انسانی روی
داربستهای کامپوزیتی کشت داده شدند .در مرحله بعد برای انجام تستهای درون بدنی ،داربستها به
صورت زیرجلدی در بدن موشها ،کار گذاشته شدند .در ارزیابی سمیت ،تفاوتی بین هیدروکسی
آپاتا یت خالص و اصالح شده با استرانسیم وجود نداشت و هیچ کدام سمیت از خود نشان ندادند و در
هر دو مورد با افزایش زمان کشت از سه به هفت روز ،فعالیت متابولیسمی افزایش قابل توجهی نشان
داد .نتایج مطالعات درون بدنی نشان داد که بافت تشکیل شده در زمان برابر با افزایش مقدار استرانسیم
در هیدروکسی آپاتایت افزایش مییابد و استرانسیم باعث تحریک به تشکیل سلولهای استخوانی
میشود .حضور استرانسیم ،باعث تشکیل عروق خونی جدید شده و تاثیر مثبت خواهد داشت .این نتایج
در تحقیقات دیگر نیز که از پلیمر پلی متیل متاکریالت به عنوان زمینه استفاده شده است نیز تایید و
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دیده شده است .بدا اینکده هیدروکسی آپاتایت و استرانسیم هیدروکسی آپاتایت هر دو اجازه رشد
سلولهای استئوبالست را میدهند ،اما تعداد این سلولها در سیمان حاوی استرانسیم هیدروکسی
آپاتایت ،بیشتر میباشد .همواره تشکیل سوزنهای استخوانی بعد از دو هفته بر روی سیمانهای
استخوانی مشاهده شده و تعداد آنها بر روی سیمان حاوی استرانسیم بیشتر میباشد .رهایش موضعی
استرانسیم در محل آسیب دیده بافت استخوان ،باعث افزایش ترمیم استخوان در پوکی استخوان می-
گردد .در پژوهشی نشان داده شد که هیدروکسی آپاتیت حاوی ده درصد استرانسیم به ازای هر میلی-
گرم از داربست ،حدود یازده صدم میلی مول استرانسیم آزاد میکند که برای بهبود دادن پوکی
استخوان کافی میباشد .این ترکیب به عنوان داربست استخوانی روی حیوانات مدل بزرگ مانند
گوسفند با موفقیت آزمایش شده است .مطالعات در این زمینه همچنان ادامه دارد و میتوان عملکرد
استراندسیم هیدروکسی آپاتایت را با افزودن عناصر دیگر ،بهبود داد .برای مثال افزودن نقره به این
ترکیب خاصیت آنتیباکتریال بودن آن را افزایش میدهد.
هیدروکسی آپاتایت اصالح شده ،همچنین میتواند با استرانسیم به عنوان پوششی بر روی ایمپلنتهای
تیتانیومی مورد استفاده قرار گرفته و باعث بهبود ادغام استخوان و تحکیم آن شود .مطالعات خارج بدن
نشان میدهد که وجود استرانسیم در ساختار هیدروکسی آپاتایت و استفاده از آن به عنوان پوشش
ایمپلنتهای تیتانیومی ،باعث افزایش استحکام برشی و سفتی و جذب انرژی در فصل مشترک ایمپلنت
و آپاتایت میشود .تاثیر جایگزینی استرانسیم از جایگزینی روی و منیزیم بیشتر است .یکی از عوامل
مؤثر در عملکرد ایمپلنتها ،بلورینگی هیدروکسی آپاتایت میباشد .عالوه بر این ،پوشش آپاتایت ،مانع
آزاد شدن یونهای رها شده از ایمپلنت میشود .تحقیقات نشان داده است که هیدروکسی آپاتایت با
بلورینگی پایین به دلیل انحاللپذیری باالتر ،باعث تحکیم اولیه باالتر ایمپلنت خواهد شد؛ اما با افزایش
بلورینگی ،خواص ایمپلنت در طوالنی مدت ،بهتر خواهد گردید .استفاده از استرانسیم هیدروکسی
آپاتایت ،به دلیل ساختار ویژه خود ،باعث تحکیم ایمپلنت و افزایش استخوان سازی در تمام زمانها
میشود .مقدار بهینه استرانسیم در مطالعات مختلف حدود یک دهم درصد ،گزارش شده است .ساز و
کار ادغام باالی استخوان در حضور استرانسیم هیدروکسی آپاتایت ،هنوز شناخته نشده است .از این
پوششها میتوان به عنوان حامل داروهای آنتیمیکروب نیز استفاده نمود .مشاهده شده است که وجود
استرانسیم در آب آشامیدنی ،باعث کاهش پوسیدگی دندان میشود .وجود مقدار کم این عنصر در آب
آشامیدنی ،آثار سمی در پی ندارد .استرانسیم باعث تغییر ساختار سطحی مینای دندان و تبدیل آن به
هیدروکسی آپاتایت اصالح شده با استرانسیم میشود و این ترکیب نسبت به دوباره معدنی شدن
مقاومتر از هیدروکسی آپاتایت است .عالوه بر این ،استفاده از ترکیبات استرانسیم در دهانشویهها ،باعث
کاهش عالئم حساسیت باالی دندانها خواهد شد .این ویژگیها ،باعث توجه به استفاده از استرانسیم در
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خمیردندانها شده است .البته در خمیردندانها ،فلوراید نیز نقش اصلی در جلوگیری از پوسیدگی
دندانها را دارد .برخی مطالعات کاهش پوسیدگی دندان را به اثر مشترک فلورید و استرانسیم مربوط
میکنند .در یکی از این مطالعات ،در خمیردندان ساخته شده از  1٠٠٠پیپیام فلوراید به همراه 2۱٠
پیپیام استرانسیم که هر دو در ساختار آپاتایت وجود داشتند ،استفاده شد .نتایج نشان داد ،با استفاده
شش ماهه از خمیر دندان ،حاوی فلوراید ،فرایند معدنی شدن از عمق بیشتر شروع شده و در حال
انجام است ولی به مقدار کافی رخ نداده و محتوای فسفات و کلسیم در عمق  1۱و  1٠٠میکرومتری از
سطح مینای دندان از نمونه مرجع کلسیم زدایی شده ،پایینتر میباشد .اما در نمونههای حاوی
استراندسیم ،مقددار کلسیم و فسفر و میزان معدنی شدن باالتر بوده است .بنابراین ،استفاده همزمان از
استرانسیم و فلوراید در فرایند معدنی شدن که مانع پوسیدگی دندان است ،مؤثر شمرده میشود .همان
طور که اشاره گردید ،هیدروکسی آپاتایت به دلیل داشتن خواص زیست سازگاری ،زیست فعالی و
غیرسمی بودن در زمینه مواد زیستی ،به صورت وسیعی به کار میرود .عالوه بر این ،هیدروکسی
آپاتایت به دلیل خواص و گروههای سطحی ویژه ،خاصیت جذب باالیی دارد .ایدن ویژگی در زمینه
حمل دارو بسیار مورد توجه قرار گرفته است .گزارشهای فراوانی ارائه شده است که ورود استرانسیم به
ساختار هیدرو کدسی آپاتیت باعث بهبود خواص مورد نیاز برای حمل دارو میگردد] .[141بین
هیدروکسی آپاتایت و پروتئینها دو نوع پیوند فیزیکی ضعیف و پیوند الکترواستاتیکی ضعیف وجود
دارد .وجود استرانسیم به دالیل زیر میتواند باعث بهبود جذب پروتئینها بر روی هیدروکسی آپاتایت
شود .فاصله بین صفحات و پارامتر شبکه با حضور استرانسیوم افزایش یافته که این امر موجب افزایش
نیروی الکترواستاتیکی بین پروتئین و هیدروکسی آپاتایت میگردد .عالوه بر این ،بررسیهای نشان داده
است که آپاتایت به دلیل غنی بودن از کلسیم ،دارای بار مثبت بوده و این عامل باعث دفع شدن
پروتئین های با بار مثبت میگردد .با افزودن استرانسیم ،شدت پیک در طیف پراش پرتو ایکس کاهش
مییابد و در نتیجه جذب پروتئینهای با گروه اسیدی ،افزایش خواهد یافت .البته باید توجه داشت
ورود استرانسیم در مقادیر باال ،باعث اعوجاج و ناپایداری شبکه شده و تاثیر عکس بر خواص جذبی آن
خواهد داشت و برای مقدار استرانسیوم جایگزین شده محدودیت وجود دارد .بررسی مطالعات انجام
شده در زمینه کاربرد هیدروکسی آپاتایت در دارورسانی نشان داد که این ترکیب ،با داشتن خواص
مناسب برای کاربرد در دارورسانی به بخشهای استخوانی و نیز سلولهای سرطانی بسیار مناسب
میباشد .برای غلبه بر برخی محدودیتهای این ماده از تغییر ساختار آن با وارد کردن عناصر مختلف به
ساختار و نیز استفاده از آن به صورت کامپوزیت ،استفاده میشود .وارد کردن عناصر مختلف به ساختار
هیدروکسی آپاتایت ،عالوه بر تغییر برخی خواص آن ،میتواند خواص جدیدی نظیر مغناطیسی بودن را
به آن ببخشد .مطالعات مختلف بر روی انواع کامپوزیتها با ساختارهای مختلف قابلیت کاربرد این ماده
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در این حوزه را نیز تایید مینماید .چالشهای پیشرو در این کاربرد نیز وجود دارد که از جمله آن
میتوان به محدودیت بارگذاری داروهای محلول در آب بر روی هیدروکسی آپاتایت اشاره نمود .اتصال
دارو به سطح نانوذرات میتواند با ایجاد پیوند کوواالنسی یا پیوندهای فیزیکی انجام شود( .شکل (-۱
.))۹

شکل ( )1 :)7-۳پوشش سطح هیدروکسی آپاتايت با نانوذرات )2 ،برهمکنش فیزيکی آنتیبیوتیکها،
 )3برهمکنش فیزيکی داروهای ضدسرطان  )4ساختار هسته ـ پوسته مغناطیسی )۳ ،اتصال غیرکوواالنسی،
 )7اتصال کوواالنسی داروها].[147

برای ایجاد پیوند کوواالنسی ،مولکولهای دارو باید مستقیما با گروههای هیدروکسیل یا آمینواسید
پلیمرهای پوشش داده شده روی سطح هیدروکسی آپاتایت ،پیوند برقرار کنند .عالوه بر این ،میتوان با
استفاده از گروههای پیوندی ،بین دارو و نانو ذرات ،اتصال ایجاد نمود .در این روش عالوه بر افزایش
ظرفیت بارگیری دارو ،پیوندهای ویژه بیشتری ایجاد شده و عملکرد دارو حفظ گردیده و بازده آن
افزایش مییابد .ایجاد پیوند فیزیکی با نیروهای واندروالسی ،آب گریزی و آب دوستی نیز میتوانند
باعث اتصال دارو به زمینه شوند .در عمل انواع مولکولها و داروها به جز مولکولهای کوچک هیدروفیل
میتوانند بر روی هیدروکسی آپاتایت بارگذاری شوند .اجزای کوچک هیدروفیل با آب اطراف شسته
شده و از هیدروکسی آپاتایت جدا میشوند .با سنتز ساختارهای چند الیه میتوان چند نوع دارو روی
آپاتایت بارگذاری نمود اما نکته مهم در این مورد این است که عمدهترین کاربرد هیدروکسی آپاتایت در
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دارورسانی ،مربوط به رسانش دارو به بخشهای آسیب دیده استخوان میباشد .البته در سالهای اخیر،
استفاده از آن در دارورسانی به سلولهای سرطانی نیز مورد توجه قرار گرفته است .مطالعات اخیر نشان
داده است که غلظت باالی هیدروکسی آپاتایت میتواند خواص ضد تکثیر بر روی سلولهای سرطانی
داشته باشد .به خصوص میتواند روی پایداری متابولیکی سلولهای سرطانی مشخصی مانند هپاتوما و
سرطان کولون و مالنوما تاثیر بگذارد .دلیل کاهش سرعت تکثیر سلولها در حضور هیدروکسی آپاتایت،
غلظت باالی یونهای کلسیم ،گزارش شده است .یونهای کلسیم باعث تحریک سیگنال اپتوتیک بین
سلولی میشود که این موضوع منجر به جایگزینی سلولهای پیر ،آسیب دیده و تخریب شده میگردد.
با وجود تمام ویژگیهای مناسب هیدروکسی آپاتایت سختی ذاتی این ترکیب ،شکنندگی ،تخلخلهای
غیر یکنواخت و روشهای اندک شکل دادن محدودیتهایی برای استفاده از این ترکیب در دارورسانی
به وجود آورده است .روشهای مختلفی برای غلبه بر این محدودیتها وجود دارد که مناسبترین روش
استفاده از کامپوزیتهای حاوی این ترکیب میباشد .این کامپوزیتها میتوانند به صورت مخلوط
یکنواخت از دو ماده به کار برده شوند و یا با ساختار مشخص و منظمی ساخته شوند.

 -0-2جمعبندی فصل
در این فصل ،به بررسی و شرح دو روش آمادهسازی سطح  RBMو  HAپرداخته شد و این دو روش در
کنار یکدیگر تحت مقایسه قرار گرفتند .مراحل و شرایط انجام هر یک از این دو روش توضیح و به نمونه
تحقیقاتی که در هر یک از این روشها صورت پذیرفته بود ،اشاره گردید .نتیجه این تحلیل آن بود که
استفاده از پوشش هیدروکسی آپاتایت بر روی زیرالیه فلزی برای تهیه ایمپلنت بدن ،در دهههای اخیر،
به علت ترویج بیشتر رشد استخوان اطراف ایمپلنت ،تثبیت بیولوژیکی سریعتر ایمپلنت و کوتاهتر کردن
زمان التیام و درمان ،نسبت به روش آمادهسازی سطح  RBMدر ایمپلنت ،عملکرد بهتری داشته و مورد
استقبال و توجه بیشتری قرار گرفته است .هیدروکسی آپاتایت اصالح شده با استرانسیم ترکیبی،
ساختار هیدروکسی آپاتیتی است که بخشی از یونهای کلسیم آن با استرانسیم جایگزین شده است.
این جایگزینی باعث ایجاد میکروکرنشهایی در شبکه هیدروکسی آپاتایت میشود که به تبع آن،
تغییراتی در خواص هیدروکسی آپاتایت ،مانند انحاللپذیری و پایداری حرارتی ایجاد میشود .عالوه بر
این ،وجود استرانسیم باع ث به وجود آمدن خواص بازجذبی ،میزان تجزیه باالی ساختارهای آپاتایتی و
خاصیت استئوکانداکتیویتی میگردد .این خواص ،باعث میشود تا این ترکیب ،قابلیت باالیی برای
کاربرد در زمینه مهندسی بافت و سایر کاربردهای پزشکی ،از جمله آمادهسازی سطح فیکسچر ایمپلنت

دندان داشته باشد.
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 -1-7مقدمه
سطح ایمپلنت برای اتصال به استخوان مجاور و یکی شدن با بدن از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد و
یکی از مهمترین تفاوت ایمپلنتها به شمار میرود .همان طور که اشاره گردید ،نوع سطح ایمپلنت
محل مباحثه و مشاجره بین دانشمندان و نیز کمپانیهای سازنده میباشد .همانطور که توضیح داده
شد وقتی پایهی ایمپلنت (فیکسچر) ،توسط جراح در بستر استخوان قرار داده میشود؛ به وسیله رزوه،
در محل ثابت میماند ،اما اتصال ایمپلنت با بدن با این گیر مکانیکی (مانند پیچ) حاصل
نمیشود] .[147تحقیقات گستردهای در مورد اصالح سطح تیتانیم جهت بهبود کارایی آن در
کاربردهای دندانپزشکی صورت گرفته است .در این راستا بررسیها در دهه اخیر بر روی روشهای
شیمیایی اصالح سطح ،متمرکز شده است .با توجه به بررسیهای انجام شده ،مشاهده میشود که
اهداف دنبال شده در جهت افزایش قابلیت زیست فعال شدن و بهبود چسبندگی استخوان به سطح
ایمپلنت تیتانیم متمرکز شده است .تحقیقات نشان میدهد که روشهای آمادهسازی سطحی در بهبود
زیست فعال شدن تیتانیم دارای تأثیر قابل مالحظهای بوده است .همچنین مروری بر تحقیقات انجام
شده در این زمینه نشان میدهد که محققان سعی بر بهینه کردن روشهای اصالح سطح دارند و در
همین راستا یک روش بهینه دیگر برای به دست آوردن مورفولوژی و توپوگرافی سطح ایمپلنت ،با نام
روش آمادهسازی تیتانیوم پالسمای اسپری شده ) (TPSرا ارائه نمودند.

 -6-7آمادهسازی سطح ایمپلنت به روش پالسمای اسپریشده ()TPS
زبری سطح ایمپلنت ممکن است به وسیله اسپری تیتانیوم پالسما تامین گردد .در این روش پودر
تیتانیوم به قطرات کوچک مایع به روش داغ کردن و ذوب کردن و جلو راندن آن بر روی سطح تیتانیوم
با اسپری کردن قرینه و متمرکز میباشد .قطرات با سرد شدن و به شکل ذرات جامد در آمده ،سبب
زبری در روی سطح ایمپلنت میشود .در واقع در این روش ،سطح ایمپلنت با استفاده از تیتانیوم در
حالت پالسما آمادهسازی میشود و در دمای فوق العاده زیاد  2۱٠٠درجه سانتیگراد ،ذرات پالسما
همچون ابری روی سطح ایمپلنت نشانده میشوند .از آنجا که هزینه تولید این سطح باالست امروز
کمتر سیستمی از این تکنولوژی استفاده مینماید .در روش اسپری پالسما با استفاده از یک جریان
الکتریکی برای ایجاد یک جت یونیزه شده و انرژی باال و گاز با دمای باال که با نام پالسما شناخته
میشود ،صورت میپذیرد .جت گاز به عنوان یک منبع ذوب کردن ذرات تیتانیوم عمل مینماید].[149
زبری سطح تحصیل شده در این شیوه ،بستگی به اندازه و سرعت و دمای ذرات در لحظه تماس با
سطح تیتانیوم دارد .تیتانیم پالسمای اسپری شده یا  TPSکه مخفف عبارت Titanium Plasma
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 Sprayمیباشد ،به ایمپلنت اجازه میدهد که پوششی با ضخامت تقریبا  ۱٠-4٠میکرون 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 .پوشش  TPSایجاد شده ،زبری متوسط هفت میکرون
دارد که سطح ایمپلنت را افزایش میدهد ] .[14۶شکل ( ،)1-۹نمونهای از تصاویر SEM
میکروگرافهای سطح پالسما اسپری شده با تیتانیوم را نشان میدهد .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 ایمپلنتهای  TPSمیشود].[1۱٠

الف)

ب)

شکل ( :)1-7تصاوير  SEMمیکروگرافهای سطح پالسما اسپری شده با ذرات تیتانیوم.
الف) بزرگنمايی  1۱میکرومتر ب) بزرگنمايی  1۱۱میکرومتر][1۳۱

مزیت پوشش پالسما در این است که مانند روشهای سندبالستی دیگر ،باعث متخلخل شدن سطوح
ایمپلنت میشود که در نتیجه استخوان میتواند به آسانی در آن نفوذ کند .در این راستا بوسر 1و
همکاران] ،[1۱1با استفاده از روش آمادهسازی  TPSبه بررسی سطح ایمپلنت دندانی پرداختند؛ به این
ترتیب که ذرات تیتانیومی را بر روی سطح ایمپلنتها پرتاب کرده و یک الیه به ضخامت سی تا پنجاه
1. Buser
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میکرومتری ایجاد نمودند .نتیجهی این امر حاکی از آن بود که روش  TPSبه خاصیت یکپارچهسازی
استخوان با سطح ایمپلنت کمک مینمود .در نمونهای دیگر ،نتیجه مطالعات حاکی از آن بود که
یکپارچهسازی و تشکیل استخوان در حد فاصل استخوان و سطح فیکسچر ایمپلنت ،در آمادهسازی
سطح ایمپلنت به روش  ،TPSسریعتر از روشهای آمادهسازی  SLAتشکیل میشود .همچنین نتایج
نشان دهنده این امر بود که سطوحی که توسط آمادهسازی به روش  TPSو  HAایجاد میشوند ،از
میزان مقاومت تورک باالتری نسبت به روش  SLAبرخوردار میباشند .در تحقیق دیگری که توسط
هیونگ 1و همکاران] [1۱2در سال  2٠19انجام شد ،تأثیر آمادهسازی سطح سی و شش عدد ایمپلنت
تیتانیومی بر روی آزمایش حیوانی با نه سگ به روش  TPSبا گاز آرگون مورد بررسی قرار گرفت .هجده
عدد از ایمپلنتها با روش ذکر شده و هجده عدد از ایمپنتها بدون این روش مورد آزمایش قرار
گرفتند .نتیجه کار ایشان مطابق با شکل ( ،)2-۹حاکی از آن بود که این روش نهایتا تا هفتهی ششم،
روند استخوانسازی را تسریع میبخشد و پس از این مدت دیگر این نمونههای کنترلی و بدون پوشش
بودند که خاصیت یکپارچگی را بیشتر از خود نشان میدادند و در هفتههای بعد از هفتهی ششم ،روش
 TPSتفاوت چندانی در خاصیت استخوانسازی از خود نشان نداده است .یکی از مشکالت اصلی در
رابطه با پوششهای پالسما اسپری ،احتمال جدا شدن پوشش از سطح ایمپلنت تیتانیوم و شکست در
حد فاصل پوشش  -ایمپلنت میباشد.

)Bone Implant Contact (%

)Time (weeks

شکل ( :)2-7نتايج کار تحقیقاتی هیونگ و همکاران با استفاده
از روش آمادهسازی سطح  TPSو بدون استفاده از آن][1۳2
1. Hung
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پالسما اسپری یکی از روشهای پاشش حرارتی است که امروزه در صنعت بسیار مورد استفاده قرار
میگیرد و علت آن ارزان بودن ،سرعت باالی پوششدهی و کیفیت مناسب پوشش است .این روش
عموماً موادی سخت با نقطه ذوب باال را روی قطعات حساس مانند سوپرآلیاژها مینشاند .برای برقراری
یک پالسما اسپری پایدار ،گاز محیط باید یونیزه گردد .در پاشش پالسمایی از یک قوس الکتریکی که
در تفنگ برقرار میشود ،به عنوان منبع گرما استفاده میشود ،قوس بین کاتد تولیدکننده الکترون از
جنس تنگستن یا اکسید توریم و آند خنکشونده با آب از جنس مس رخ میدهد .الکترونهای شتابدار
باعث یونیزه شدن گازهایی مانند نیتروژن و آرگون و آزاد شدن الکترون و یونهای مثبت میشوند که
هر دو در یک میدان الکتریکی شتاب مییابند .در اثر برخورد الکترونهای شتابدار با اتمها ،مجددا
یونیزاسیون انجام میشود و این پدیده مرتب تکرار میگردد؛ به طوری که یک توده الکترون تشکیل
میشود .با تزریق گاز و نیز اعمال انرژی الکتریکی به طور مداوم و مناسب ،پالسما میتواند حفظ شود و
در بین الکترودها پایدار بماند .در انرژیهای باالتر ،یونیزاسیون بیشتر از جدا شدن شیمیایی رخ میدهد.
در یک گاز واکنشی معمولی ،از هر صد مولکول ،یک رادیکال آزاد تشکیل میشود در حالی که در
یونیزاسیون از یک میلیون مولکول یکی یونیزه میشود .تأثیر غالب در این شرایط رادیکالهای آزاد
است .اثرات یونی با انتخاب پارامترهای فرایند و در صورت لزوم استفاده از گاز نجیب غالب میشود .گاز
مورد استفاده در فرایند پوششدهی پالسما اسپری ،معموالً آرگون میباشد؛ اما در کنار گاز آرگون،
عموماً از گازهای دیگری نظیر نیتروژن و هیدروژن نیز به عنوان گاز ثانویه استفاده میگردد .نوع و
ترکیب گازهای مورد استفاده در این فرایند بر پایه قابلیت ذوب کردن ذرات پودر است .این قابلیت در
مورد گازهای مولکولی (یا اصطالحاً دو اتمی ،بهویژه هیدروژن بسیار بیشتر از گازهای تکاتمی (مثل
آرگون) است .مهمتر ین علت این امر ،باال بودن قابلیت انتقال حرارت در مورد گازهای مولکولی میباشد.
از طرف دیگر در جت ،گازهای خروجی تکاتمی سرعت بسیار بیشتری از گازهای مولکولی دارند؛
بنابراین با استفاده از مخلوط این گازها به نسبت بهینه میتوان ذوب کامل ذرات پوشش را به
همراه سرعت باالی خروجی گاز به دست آورد( .در تأسیسات جدید پالسما اسپری ،جت گاز دارای
سرعتی معادل چندین برابر سرعت صوت است) .ماده تشکیلدهنده پوشش ،به صورت پودر با کمک
یک گاز حملکننده به جت پالسما تزریق میشود .ذرات برحسب اندازهای که دارند ،نیمه ذوب یا ذوب
شده و به طرف سطح قطعه که از پیش آماده شده ،رانده میشوند .ذرات در اثر برخورد به سطح ،پهن
شده و بالفاصله در اثر انتقال گرما به ماده زیر الیه سرد ،جامد میگردد .چسبندگی پوشش اساسا با
اتصال مکانیکی است و به صورت موضعی با نیروهای اتصال شیمیایی مواد پوشش به زیر الیه تامین
میگردد  .برای به دست آوردن چسبندگی قوی در پوشش ،سطح تمیز شده و زیرالیه باید توسط
ماسهپاشی ناهموار شود .این عمل اتصال خوب مکانیکی را فراهم میکند .در این روش ،پارامترهایی
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نظیر جریان جرم ،سرعت مشعل پالسما و تعداد پاسها ،ضخامت نهایی پوشش را تامین
فرایندهای گوناگون پالسما اسپری به دو نوع :پالسما ساپری اتمسفری و پالسما اسپری در خأل دسته-
بندی میشود .از لحاظ اقتصادی ،عمومیترین نوع این فرایند ،اسپری پالسمای اتمسفری هوا است.
ذرات پودر میتوانند با اتمسفر هوا واکنش داشته باشند که این امر باعث محدودیت در انتخاب
مواد پاششی میگردد .چون باعث ایجاد مواد اکسیدی درون پوشش میشود .عمدهترین زمینه
کاربردهای این روش ،ایجاد پوشش مقاوم به سایش ،خوردگی (سیال ،گاز) و سد حرارتی برپایهی مواد
سرامیکی اکسیدی میباشد .مواد پوشش معمول دیگر شامل :فلزات و برخی آلیاژها به خصوص
آلیاژهای غیرحساس به اکسایش است .اما با توجه به کیفیت پوشش و هزینه پوششدهی کمتر این
فرایند ،برای مواد سرامیکی غیر اکسیدی در صنعت کاربرد گستردهای پیدا کرد .تخلخل پوششهای
پالسما اسپری در اتمسفر محیط یک تا پنج درصد میباشد .فاصله پاشش بین زیر الیه و مشعل پالسما
صد تا صد و پنجاه میلیمتر است که بستگی به نوع ماده و پارامترهای پاشش دارد .از معایب این روش
میتوان به این نکته اشاره نمود که ریز ساختار حاصل ،معموالً شامل تعداد زیادی از ریز ترکها،
حفرهها و آخالهاست .معایب موجود در پوشش باعث میشوند که امکان نفوذ جریانهای مذاب فلزات
یا نمکهای مذاب موجود ،در محیط فراهم شده و امکان خوردگی پوشش اتصال و در نهایت شکست و
تخریب قطعه فراهم گردد .اما روش دیگری به موازات این روش وجود دارد که به نام فرایند پالسما
اسپری در خأل معروف است .پالسما اسپری در خأل ،در یک اتاقک با فشار کاهش یافته انجام میپذیرد.
فرایند پوششدهی پس از تخلیه اتاقک تا فشار کمتر از یک دهم میلیبار و پر کردن آن با یک گاز
خنثی با فشار پنجاه تا چهارصد میلیبار آغاز میگردد .در این روش امکان پاک کردن سطح زیرالیه
بهویژه از الیههای اکسیدی وجود دارد و نیز زیرالیه را پیشگرم میتوان نمود که هر دو عامل باعث
چسبندگی بهتر میگردند .دمای زیرالیه در این روش خیلی باال میرود زیرا امکان خنک شدن زیرالیه
از طریق همرفت به دلیل افت فشار اتاقک کاهش مییابد .اگرچه دمای باالی ذرات باعث بهتر شدن
استحکام چسبندگی پوشش میگردد ،چون در این حالت نفوذ افزایش یافته و تنشهای ناشی از
خنککاری کاهش پیدا میکند؛ ولی باید در نظر داشت که دمای زیرالیه از مقدار بحرانی افزایش پیدا
نکند .فاصله پاشش در این فرایند معموالً بین  2۱٠تا  ١٠٠میلیمتر ،تخلخل پوششهای حاصله کمتر
از یک درصد و ضخامت پوششها معموالً بین  1٠٠تا  1۱٠میکرومتر است .کاهش فشار اتاقک
تا حدود یک دهم میلیبار باعث میگردد تا بخش عمدهی اکسیژن از اتاقک خارج گردد؛ در نتیجه
امکان استفاده از مواد حساس به اکسایش هم در زیرالیه و هم در ماده پوشش ،فراهم میگردد .در
شکل ( ،)١-۹نحوهی عملکرد عملیات پوششدهی به وسیلهی پوشش پالسما اسپری نشان داده شده
است.
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شکل ( :)3-7نحوهی عملکرد عملیات پوششدهی به وسیلهی پوشش پالسما اسپری

پالسما یک گاز تحریک شده است که اغلب به عنوان حالت چهارم ماده شناخته میشود و بر اثر یونیزه
شدن گاز که معموالً در این فرآیند آرگون و ترکیبی از گازهای نیتروژن و هیدروژن است ،به وجود
میآید .این روش از پر استفادهترین روشها در صنعت است که علت آن ،سرعت باالی پوششدهی
میباشد .در واقع پالسما اسپری ،روش مناسب برای ایجاد پوششهای دیرگداز و مقاوم به سایش و
خوردگی با کیفیتی مناسب میباشد و عملکرد آن به این صورت است که تفنگ پالسمایی متشکل از
یک آند مسی به صورت آبگرد و یک کاتد تنگستنی و نازل مواد پوشان می باشد .همان طور که پیشتر
اشاره گردید ،طرز کار به این صورت است که ابتدا اختالف پتانسیلی بین آند و کاتد برقرار شده و سپس
گاز بین آند و کاتد یونیزه شده و با برقراری جریان برق گاز به شدت گرم میگردد و حجم آن اضافه
میشود .در این حالت ،گاز با فشار از دهانه تفنگ خارج شده که اگر ماده پوشان به صورت پودر باشد،
ذرات ماده پوشان در دهانه خروجی تفنگ به درون شعله تغذیه میگردد و اگر به صورت سیم باشد ،از
عقب تفنگ و به کمک چند غلطک وارد قسمت پالسما میگردد .پس از ورود ذرات به درون شعله
پالسما این ذرات بر حسب اندازهای که دارند ،ذوب و یا نیمه مذاب میشوند و با سرعت بر روی سطح
زیر الیه برخورد میکنند تا پوشش تشکیل شود .در این روش انواع مختلف پودر مواد پیشرفته نظیر
پودرهای سرامیکی و بین فلزی و … در درجه حرارت بین ده تا بیست هزار درجه سانتیگراد ذوب و
توسط گاز حامل به طور یکنواخت بر سطح قطعه پاشیده میشوند ،با این حال سطح قطعه چندان گرم
و دچار تنشهای گرمایی نمیشود .به این ترتیب سطحی با پوشش یکنواخت و دارای چسبندگی و
کیفیت بسیار عالی ایجاد خواهد شد و مقاومت قطعه را در برابر عوامل فرسودگی محیطی چندین برابر
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افزایش خواهد داد .از مزایای این روش محدوده وسیع پوششهای قابل اعمال و همچنین کیفیت بسیار
خوب این پوششها پس از پاشش میباشد ولی هزینه باال و احتمال اکسید شدن پودر بدلیل دمای
بسیار باالی فرآیند از معایب این روش هستند .از کاربردهای اسپری پالسما به طور کلی میتوان به
موارد زیر اشاره نمود:
 ایجاد پوششهای مقاوم به سایش
 ایجاد پوششهای مقاوم به خوردگی

 ساخت قالبهای کم عمر با کار و هزینه کمتر
 ایجاد قطعاتی که ماشین کاری آنها سخت است

 کاربرهای خاص در زمینههای حرارتی ،الکتریکی و بیو مواد
همچنین از مزایای پالسما اسپری میتوان به:

 محدوده وسیعی از مواد قابل پوشش هستند.
 میتوان پوششهایی با ضخامت هفت صدم تا چند میلیمتر را ایجاد کرد.

 تخلخل پوششهای حاصله را میتوان با کنترل فرایند به زیر یک درصد رساند.
 ذرات با توزیع اندازه بین بیست تا صد و پنجاه میکرون برای پوشش دادن قابل استفاده است.

 مقدار اکسید به وجود آمده در پوششهای فلزی بسیار کمتر از سایر روشهای پوششدهی است.
 دمای باالی شعله ایجاد شده ،پوشش دادن مواد دیرگداز و مواد بانقطه ذوب باال را ممکنمیسازد.
تیتانیوم فلز بسیار واکنش پذیری بوده که در زمان خیلی کوتاه وقتی در معرض هوا قرار میگیرد
اکسید میگردد و به خاطر داشتن الیه اکسید غیر فعال ،نسبت به کروژن مقاومت باالیی دارد .این
خصوصیات سطحی ایمپلنت در تالش برای بدست آوردن انکوریج استخوانی بهتر ،کامال ثابت شده است
و در این زمینه تنها مشاهدات کلینیکی است که میتواند اعتبار و ارزش نوع خصوصیت سطحی را
تعیین کند .در حقیقت استفاده از سطوح مختلف و متنوع ایمپلنتها برای بدست آوردن اینتگریشن
استخوانی بهتر و سریع تر در مطالعات اخیر مورد بررسی قرار گرفته اند .در بین سطوح بررسی شده،
ایمپلنتهای با سطح سندبالست و اسید اچ شده با ایمپلنتهای تیتانیوم پالسمای اسپری در چندین
مطالعه حیوانی مقایسه شده است .نتایج مطالعات گوناگون حاکی از آن است که ایمپلنتهای  SLAپس
از کارگذاری در لثه ،در موقعیتهای  Loadingو  Unloadingبهتر از ایمپلنتهای  TPSعمل مینماید.
در عین حال نتایج نشان دادند که سطح  SLAباعث افزایش تماس استخوانی در مراحل اولیه نسبت به
ایمپلنتهای  TPSمیگردد .همچنین در نتایج حاصل از مطالعات حیوانی گزارش شده است که
ایمپلنتهای  SLAکه دوره ترمیم در استخوان باالیی فک (ماگزیال) چهار هفته و متوسط Torque
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 Removalآن نسبت به  TPSباالتر میباشد .اما اختالف معنی داری بین این دو سطح نمیتوان پیدا
نمود .از نظر کلینیکی مقاطع هیستولوژیک تهیه شده از ایمپلنتهای  SLAکه بطور موقتی جهت تکیه
گاه ارتودنسی در انسان استفاده شده بود ،اسئواینتگریشن بهتری را نشان داده است .همچنین نتایج
حاصل از ارزیابیهای کلینیکی و رادیوگرافی نشان داد که به جز در مورد شاخص خونریزی که اختالف
معنی داری بین دو نوع وجود نداشت ،در بقیه موارد متغیرها (از جمله تحلیل استخوان) اختالف معنی
داری داشتند .اگر چه وجود تحلیل استخوان در حد  1/2میلیمتر در سال اول معمول به نظر میرسد،
اما میزان تحلیل استخوان در هر دو گروه کمتر از این حد میباشد .مقایسه سطح  SLAو  TPSتوسط
میکروسکوپ الکترونی نشان داده است که سطح  SLAبا توجه به پروسه شن زنی ،دارای خشونت
بیشتری نسبت به  TPSمیباشد که این مسئله عالوه بر آنکه باعث شده است زمان ترمیم را از سیزده
هفته به شش الی چهار هفته کاهش دهد ،بر فعالیت آلکالن فسفاتاز نیز تأثیر گذاشته است .به طوری
که فعالیت آلکالن فسفاتاز در روی ایمپلنت  SLAبیشتر از  TPSمیباشد که این به نوبه خود باعث
افزایش استئوبالستهای تمایز یافته میشود و در مراحل اولیه ،باعث افزایش تماس استخوان میگردد.
همچنین مطالعات نشان داده اند که میزان پروستاگالندین و فاکتور رشد تغییر یافته که باعث افزایش
سرعت ترمیم و تشکیل استخوان میگردد ،در سطح  SLAبیشتر از  TPSنیز میباشد .با توجه به اینکه
میکروتوپوگرافی همچنین میتواند بر تعداد و مرفولوژی پاهای کاذب چسبنده سلول و جهتگیری
سلولها (استئوبالستها) تأثیر بگذارد و مهاجرت سلولها به داخل پیتهای موجود در سطح ایمپلنت
را راهنمایی نماید و در نتیجه رشد استخوان را افزایش دهد .بنابراین آشکار میشود که این خصوصیات
با توجه به دارا بودن میکروپیت در  SLAبیشتر از  TPSباشد .درحالیکه مزایای باال در مورد سطوح
ایمپلنت با خشونت زیاد (عمدتا  SLAدر مقایسه با  )TPSمترتب است ،لیکن مطالعاتی نشان دهنده
معایبی نیز برای این سطوح میباشد .سطوح خشن معایبی همچون افزایش چسبندگی ماکروفاژها و
متعاقبا تحلیل استخوان را دارا میباشد .با توجه به نتایج حاصل از مطالعات پیشین میتوان بیان نمود
که یک سال پس از اعمال نیرو بر ایمپلنتهای با سطوح مختلف  TPSو  SLAمیزان تحلیل استخوان،
به طور معنی داری در گروه  SLAکمتر از گروه  TPSبود و میزان خونریزی حین پروبینگ در دو گروه
تفاوت معنی داری نداشت .در حال حاضر ،ایمپلنتهایی با خصوصیت سطحی جدید به نام Slactive
ارائه شده است که دارای همان توپوگرافی قبلی میباشد ،اما برای فائق آمدن بر مشکالت فوق،
خصوصیات شیمیایی سطح ایمپلنت قبل را تغییر داده است که به صورت جذب اختصاصی پروتئین
عمل مینماید و در نتیجه باعث چسبیدن سلولهای با منشأ مزانشیال مانند استئوبالست ها میشود.
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 -6-7دیگر روشهای آمادهسازی سطح ایمپلنت دندان
همچنین روشهای دیگری در گذشته برای آمادهسازی سطح ایمپلنتها بعضا مورد استفاده قرار می-
گرفت که از جمله میتوان به روش آمادهسازی سطح  CAبرگرفته از  Calcium SAاشاره نمود .برای
تهیه سطح  ،CAبه منظور فعالسازی سطح تیتانیوم بعد از به دست آوردن سطح سندبالست 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 .اخیرا برخی کمپانیها با
استفاده از تابش لیزر بر روی سطح ایمپلنت ،خلل و فرجی ایجاد میکنند تا اتصال سلولهای
استئوبالست در استخوان و فیبروبالست در سطح پایه ایمپلنت (فیکسچر) بهتر صورت گیرد] .[1۱١به
طور خالصه ،یکی از مهمترین تفاوت ایمپلنتهای مختلف ،سطح آنهاست که در اتصال ایمپلنت با
استخوان فک ،نقش حیاتی دارد .اهمیت سطح ایمپلنت در فاز اول ترمیم و اتصال ایمپلنت به استخوان
در سه تا شش ماه اول میباشد که بسیار زمان تأثیر گذار و حساسی خواهد بود .همچنین آنچه روی
موفقیت بلند مدت ایمپلنتها اثر گذار خواهد بود (از سال اول به بعد) دقت و موفقیت اتصال ایمپلنت

با اباتمنت نیز میباشد.

 -0-7جمعبندی فصل
در این فصل روش آمادهسازی سطح ایمپلنت  TPSیا همان تیتانیوم پالسمای اسپری شده شرح داده
شد و مراحل و جزئیات این روش در این فصل توضیح داده شد .همچنین نمونهای از تحقیقاتی که در
این زمینه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است نیز شرح داده شد .در نهایت ،دیگر روشهایی که از
آن برای آمادهسازی سطح ایمپلنت استفاده میشود و تاکنون کمتر مورد کاربرد قرار گرفته است نیز به
طور مختصر اشاره گردید.
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 -1-6مقدمه
در فصلهای قبلی به بیان اجزا و شرح هر یک از اجزای سیستم ایمپلنت دندانی و همچنین روشهای
مختلف و متنوع آمادهسازی سطح فیکسچر ایمپلنت دندان ،پرداخته شد .در نهایت ،در این فصل به
بیان تستهای آزمایشگاهی مورد نیاز به منظور دستیابی و تایید خواص مورد نظر سطح ایمپلنت و
بررسی سطوح به دست آمده از روشهای مختلف آمادهسازی سطح ایمپلنت اشاره خواهد شد.

 -6-6فاکتورهای مؤثر در موفقیت ایمپلنتهای دندانی

1

با توجه به بررسیهای انجام شده ،مشاهده میشود که اهداف دنبال شده در جهت افزایش قابلیت
زیستفعال شدن و بهبود چسبندگی استخوان به سطح ایمپلنت ،متمرکز شده است .پروفیلهای سطح
در مقیاس میکرو و نانو نقش مهمی در جذب پروتئینها ،اتصال سلولها و نرخ استخوانسازی ایفا
میکنند] .[1۱4تمام مواد قرار داده شده در بدن سبب ایجاد یک پاسخ بیولوژیکی خواهند شد و عمل
متقابل ایم پلنت با محیط بدن از طریق سطح آنها خواهد بود .مطالعه خواص الیههای بیرونی2
ایمپلنتها ی دندانی در آنالیز هر دو پاسخ بیولوژیمی به ایمپلنت و پاسخ تیتانیوم به محیط فیزیولوژیکی
بسیار مهم میباشد  .در گذشته باور بر این بود که ،شناسایی یک ماده خارجی بیگانه توسط سلولها،
سبب هدایت بدن به سمت استراتژی دفایی خواهد شد .اخیرا اثبات شده است که با انتخاب ماده و
شیوه پوشش سطح مناسب ،میتوان به پاسخ سلولی دلخواه رسید] .[1۱۱یکی از این راهها جذب نوع
خاصی از سلولها و یا حتی جلوگیری از چسبیدن ماده ارگانیک میباشد .برای مثال ،سطح استندهای
قلبی باید دارای خواصی باشد که از چسبیدن سلولها جلوگیری شود .درحالیکه ،سطح ایمپلنتهای
دندانی باید اجازه جذب پروتئینها ،جهت تحریک مکانیزمهای در بر گیرنده استخوانسازی را بدهد .با
جایگذاری ایمپلنت ،بسیار سریع ،جذب سلولها بر روی سطح فیکسچر آغاز میشود].[1۱۹
ایمپلنتهای آمادهسازی سطح شده ،از خود زبری بیشتر و ضریب اصطکاک باالتر و زاویه تماس پایین-
تری را نشان میدهند و نیازمند گشتاور جایگذاری بیشتر از ایمپلنتهای ماشین شده هستند .همچنین
آشکار است که زبری سطوح و سطوح فعال شده شیمیایی ،شرایط ایدهآلی را برای جذب مستقیم
پروتئین ایجاد خواهد نمود .در ادامه به بررسی فاکتورهای مؤثر در موفقیت ایمپلنتهای دندانی
پرداخته میشود.

1. Factors Affecting the Success of Dental Implants
2. Interaction of cells with the biomaterial surface
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1

اسئواینتگریشن ،یا به عبارت دیگر چسبندگی ساختاری مستقیم بین استخوان و ایمپلنت ،پیشنیاز
اولیه جهت موفقیت ایمپلنتهای دندانی میباشد .به عبارت دیگر اسئواینتگریشن از طریق تشکیل
استخوان تازه در نزدیکی و مجاورت به سطح فیکسچر ایمپلنت رخ میدهد] .[1۱7تصاویر شبیهسازی
شده و واقعی از طرز استخوانسازی شکل گرفته حول فیکسچر ایمپلنت دندان در درون فک در شکل
( ،)1-7نشان داده شده است.

شکل ( :)1-6تصاوير شبیهسازیشده و واقعی از طرز استخوانسازی
شکلگرفته حول ايمپلنت دندان در درون فک][1۳۱
1. Osseointegration
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اسئواینتگریشن بستگی به ماده مورد استفاده در ایمپلنت و شرایط ماشین کردن ایمپلنت و پرداخت
سطح و نوع استخوانی که ایمپلنت را میپذیرد و همچنین تکنیک جراحی و طراحی پروتزها و مراقبت
بیمار ،دارد .پایداری ایمپلنت ،بستگی به تماس مکانیکی مستقیم مابین سطح ایمپلنت و استخوان
اطراف دارد که به صورت سه نوع پایداری اولیه و ثانویه و نوع سوم ممکن است دیده شود .پایداری
تحصیل شده بالفاصله بعد از جایگذاری ایمپلنت اصطالحاً پایداری اولیه نامیده میشود .پایداری
تحصیل شده بعد از اسئواینتگریشن پایداری ثانویه نامیده میشود .و پایداری ثالث ،نگهداری و مراقبت
از اسئواینتگریشن میباشد .پایداری اولیه ایمپلنت نقشی اساسی و مهم در موفقیت استخانسازی دارد.
این مورد بستگی به کیفیت استخوان و مقدار استخوان در دسترس و هندسه ایمپلنت و تکنیکهای
آمادهسازی سطح ایمپلنت دارد].[1۱9

 -2-2-7قابلیت ترشوندگی 1و آبدوستی 2سطح ایمپلنت
قابلیت ترشوندگی یک مایع ،به عنوان زاویه تماس مابین قطرات ریز مایع در دمای متوازن بر روی یک
سطح افقی میباشد  .در واقع قابلیت ترشوندگی سطح ایمپلنت بر درجه تماس با محیط فیزیولوژیک اثر
میگذارد .بر اساس نوع سطح و مایع ،قطرات ممکن است شکلهای مختلفی به خود بگیرند .زاویه
ترشوندگی ) (θزاویه ای است که توسط زاویه مابین سطح داخلی قطره مایع و سطح افقی ایجاد
میشود .ماده زمانی خیس شده است که  90 < θ < 180درجه باشد و بدون ترشوندگی یعنی زمانی
که  0 < θ < 90میباشد] .[1۱۶به عبارت دیگر ،وقتی ضخامت پروتئینی که بر روی سطح ایمپلنتها
پس از مدتی ،شکل میگیرد در ارتباط مستقیم با مقدار انرژی سطح ایمپلنت میباشد .در واقع،
ضخامت پروتئین روکش شده بر روی سطح ایمپلنت بستگی به انرژی ماده دارد .مشاهدات بر روی
ایمپلنت با سطح انرژی باال ،داللت بر این دارد که الیههای پروتئین با ضخامت بیشتری نسبت به
سطوح دارای انرژی کمتر مشاهده میشود .بدیهی است که تغییرات فعال بودن سلولی در رابطه با
انرژی سطح ایمپلنت میباشد] .[1۹٠بررسی خصوصیات توپوگرافیکی سطح ،نشان میدهد که مواد با
سطوح دارای خصلت جذب آب ،سطوحی با انرژی باال را عرضه میکنند که میتوانند نقش مهمی در
جذب و فعالیتهای بیولوژیکی مولکولها ،سلولها ،و بافتها داشته باشند .انرژی و آبدوستی سطح ،در
فاز اولیه استخوانسازی ،سرعت جذب پروتئین را تغییر میدهد .سطوح آبدوست ١و آبگریز ،4مقدار
1. Wettability
2. Hydrophilicity
3. Hydrophilic
4. Hydrophobic
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پروتئینهای متفاوت از هم را جذب میکنند .بدین معنی که پروتئینهای کمتری تمایل به چسبیدن
به سطوح آبگریز را دارند و مقدار چسبیدندگی آنها در مقایسه با سطوح آبدوست کمتر میباشد].[1۹1
تصاویری از خاصیت آبدوستی و آبگریزی سطح فیکسچر ایمپلنت دندان در شکل ( )2-7نشان داده
شده است.

ب)

الف)
شکل ( :)2-6تصاويری از خاصیت :الف)آبدوستی و
ب)آبگريزی سطح فیکسچر ايمپلنت دندان ][17۱

 -3-2-7خاصیت زیست سازگاری

1

نیاز برای زیستسازگاری در مواد طبی ،موردی تعیینکننده برای تماس طوالنی بافت بدن انسان
میباشد تا این ماده هیچ گونه ضرری برای بافت نداشته و دارای بیاثری 2بیولوژیکی و شیمیایی
باشد] .[1۹2در مورد ایمپلنتهای دندانی ،عالوه بر خاصیت اسئواینتگریشن ،نیاز به زیست سازگاری
وجود دارد .فاکتورهای اصلی که زیستسازگاری بیومتریالها را تحت تأثیر قرار میدهد ،ترکیبات
شیمیایی ،خواص مکانیکی ،شارژ الکتریکی و خواص سطح میباشد .سازگاری مواد مورد استفاده در
ایمپلنتها ی دندانی با مطالعه واکنش مابین ایمپلنت و استخوان ارزیابی میشود .تیتانیوم ،دارای انرژی
سطح باالیی است ،که به سادگی مولکولهای  O2را جذب مینمایند ،به طوریکه تشکیل اکسید
تیتانیوم در عرض چند میلی ثانیه صورت میگیرد .بنابراین ،حتی در ایمپلنتهای بدون درمان سطح،
1. Biocompatibility
2. Inertness
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هیچ تماسی مابین بدن و سطح فلزی تیتانیوم وجود ندارد و تماس از طریق الیه اکسید تیتانیوم صورت
میگیرد .بنابراین ،برای زیستسازگاری ایمپلنتهای تیتانیومی ،خواص الیه اکسید بسیار بیشتر از خود
فلز ،دارای اهمیت میباشد].[1۹١

 -4-2-7زبری سطح

1

مطالعات نشان میدهد که افزایش زبری سطح تأثیر مثبتی در فرآیند التیام و ارتقای پاسخ سلولی و
فعل و انفعاالت مابین سطح ایمپلنت و سلول دارد .زبری سطح به جهت ارائه ازدیاد حجم ،سبب اتصال
مکانیکی محکمتر به بافتهای اطراف میشود .مطالعات انجام شده ،نشان میدهد که زبری سطح
ایمپلنت تأثیر ات زیادی در اسئواینتگریشن و پایداری مکانیکی ایمپلنت دارد .زبری سطح ،ذاتا جزء
بافت ماده میباشد و به فرکانس باالی نامنظمیها بر میگردد] .[1۹4در سطوح صاف ،استئوبالستها
دچار کاهش چسبندگی و افزایش تکثیر سلولی و بر روی سطوح زبر ،دارای چسبندگی بیشتری و
کاهش تکثیر میشوند؛ همچنین افزایش ترشحات پروتئین بیشتر میباشد .اگر قلههای توپوگرافی سطح
خیلی بلند باشند و یا فاصله مابین آنها خیلی زیاد باشد ،سلولها ممکن است همان رفتار با سطح
صاف را داشته باشند .با زبرتر شدن سطح ،میزان چسبندگی استئوبالست افزایش مییابد].[1۹۱

 -6-6تستهای انجام گرفته به منظور بررسی سطح ایمپلنت
پارامترهای تأثیرگذاری همچون استخوانسازی و برقراری پیوند استخوانی مابین فیکسچر ایمپلنت و
استخوان در درون لثه ،خاصیت آبدوستی و ترشوندگی ،سمیت سلولی و همچنین آنالیز عنصری و فازی
سطح ایمپلنت توسط آزمایشها و تستهای زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
 استخوان اطراف ایمپلنت نقش کلیدی در حمایت و حفظ پایداری ایمپلنت دارد و از بین رفتن
تدریجی آن موجب کاهش پایداری آن میشود .به منظور بررسی هرچه دقیقتر سطح ایمپلنت در
مقیاس میکرو و نانو و آنالیز اسئواینتگریشن و آمادگی سطح ایمپلنت برای برقراری پیوند استخوانی
در زمان کارگذاری در لثه و یکپارچهسازی از روشهای پیشرفته عکسبرداری  SEMو FESEM
استفاده میگردد.

1. Roughness
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 بررسی بقای سلولی از تکنیکهای مهم در آزمایشگاههای سلولی محسوب میشود .ارزیابی بقای
سلولی در مطالعات درمانی دندان و ایمپلنتولوژی برای تعیدین حساسیت سلولی مهدم و
تعیدینکننده نتیجه درمان است .این بررسی نیازمند کمیسازی دقیق تعداد سلولهای زنده در
محیط کشت سلولی میباشد  .یکی از اهداف این پژوهش ،بررسی سمیت و کشندگی سلولی بین
سطح ایمپلنت و استخوان فک میباشد .این مهم ،توسط آنالیز تست سمیت سلولی و با استفاده از
دستگاه انکوباتور انجام خواهد پذیرفت.
 خاصیت ترشوندگی و آبدوستی سطح ایمپلنت پس از کارگذاری در درون لثه از اهمیت باالیی به
لحاظ افزایش میزان قدرت تشکیل پیوند با پروتئینهای استخوانی و خون دارد؛ به همین علت،
بررسی این ویژگی مهم نیز تحت بررسی و آزمایش قرار خواهد گرفت.
 برای آنالیز و تعیین مشخصات کریستالها و همچنین آنالیز عنصری سطح ایمپلنت دندان از
روشهای (عکسبرداری پرتو ایکس)  XRDو  XRFاستفاده میگردد.
 برای شناسایی میزان تردشدگی سطح ایمپلنت به علت وجود عناصر سبکی مانند هیدروژن و یا
نرمی سطح توسط اکسیژن که با تست  XRDو  XRFقابل اندازهگیری نیست ،از تست گاز استفاده
خواهد گردید.

 -1-3-7تصویربرداری سطح ایمپلنت با استفاده از میکروسکوپهای الکترونی
برای مشاهده میزان آمادگی سطح فیکسچر ایمپلنت ،به منظور بررسی خاصیت استئواینتگریشن و
ترشوندگی در زمان کارگذاری ایمپلنت درون لثه ،میتوان از دو نوع :میکروسکوپهای الکترونی
روبشی (SEM) 1و میکروسکوپهای الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) 2استفاده نمود.
میکروسکوپ الکترونی روبشی ،نوعی میکروسکوپ الکترونی است که قابلیت عکسبرداری از سطوح
با بزرگنمایی اسمی ده تا صدهزار برابر با قدرت تفکیکی کمتر از یک تا بیست نانومتر (بسته به نوع
نمونه) را دارا میباشد .میکروسکوپ الکترونی روبشی ،از مناسبترین وسایل در دسترس برای آزمایش
و آنالیز مورفولوژی و شناسایی ترکیبات شیمیائی بوده و در توانایی بررسی سطح مواد ،حائز برتریهای
فراوانی نسبت به میکروسکوپهای نوری میباشد .در میکروسکوپ نوری تشکیل تصویر با استفاده از
نورهای منعکس شده از سطح نمونه صورت میگیرد ،در حالی که در میکروسکوپ الکترونی روبشی این
مهم با بکارگیری الکترونها میسر میشود .در واقع این میکروسکوپ یکی از روشهای تولید تصاویر با
1. Scanning Electron Microscope
2. Field Emission Scanning Electron Microscope
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روبش یک پرتو الکترونی روی سطح نمونه است .طول موج الکترونها از فوتونهای نور کوتاهتر بوده و
طول موج کوتاهتر باعث ایجاد وضوح ،قدرت تفکیک و حصول اطالعات مناسبتر میشود .در حقیقت
در میکروسکوپ الکترونی روبشی ،هیچ سیستم نوری -الکترونی برای تشکیل تصویر و بزرگ نمائی
وجود ندارد ،بلکه تصویر از مشاهده نقطه به نقطه پدیدههای سطح منتج از اثر متقابل پرتوی الکترونی با
سطح نمونه تشکیل میشود .با این روش ،تصاویر سه بعدی از ساختار نمونه به دست میآید].[1۹۹
سیگنالهای مورد استفاده توسط  SEMبرای تولید تصویر ،نتیجهی برهم کنش پرتو الکترون با اتمهای
نمونهی مورد آزمون در عمقهای متفاوت میباشد .در این میکروسکوپ ،ابتدا باید یک ستون الکترون
ایجاد شود که برای این کار از تفنگهای الکترونی استفاده میگردد .هرچه تعداد این الکترونها بیشتر
و در عین حال قطر این ستون کمتر باشد ،مطلوبتر خواهد بود .ضمن اینکه همسرعت بودن این
الکترونها نیز از دیگر خصوصیات مثبت آنها تلقی میشود .پس از تولید این ستون از الکترونها،
برحسب شرایط مورد نظر کاربر ،با ایجاد یک میدان الکتریکی به آنها شتاب داده میشود و به کمک
چندین لنز الکترومغناطیسی ،شعاع آن را تا حد مطلوب کوچک میکنند .در این راه از روزنههای تعبیه
شده در مسیر عبور الکترونها نیز استفاده میگردد .پس از اینکه الکترونها ،به سرعت مورد نظر دست
یافتند و شعاع ستون نیز تنظیم شد ،این ستون از الکترونها تحت کنترل کامل با نقطه خاصی از جسم
برخورد میکنند و نتیجه اندرکنش آنها با نمونه ،توسط حسگرهای خاص ثبت میشود .البته واضح
است که برای ثبت هر اندرکنش ،حسگر خاصی نیز الزم است .پس از ثبت این آثار ،ستون الکترون به
نقطه مجاور نقطه فعلی هدایت شده و آثار اندرکنش این نقطه نیز ثبت میگردد و این کار برای یک
شبکه دو بعدی بر روی سطح جسم و به ازای تک تک نقاط (و البته با سرعت بسیار باال) صورت
میپذیرد .از نمایش نتای ج حاصل بر روی یک نمایشگر ،تصویری شکل میگیرد که همانند تصویر
تلویزیون همواره در حال جاروب کردن صفحه نمایشگر است به این ترتیب و بسته به اندرکنشی که
خواص آن ثبت گردیده ،تصویری حاصل میشود که میتواند خصوصیت مورفولوژی یا ترکیب نمونه در
الیههای سطحی آن را بیان کند .قدرت و امتیاز یک میکروسکوپ الکترونی ،به اندازه زیادی به قطر پرتو
الکترونی ،شدت و توزیع الکترونها در آن و یکنواختی الکترونها وابسته است و اولین جایی که
مشخصات پرتو الکترونی در آن رقم میخورد محل تولید آن یعنی تفنگ الکترونی میباشد .به بیان
دیگر تفنگ الکترونی منبع پایداری از الکترون است که پرتو الکترونی را ساطع مینماید .تفنگهای
الکترونی را از لحاظ مکانیزم ،به دو دسته تقسیم میکنند :تفنگهای الکترونی ترمویونی که در آنها از
این پدیده برای تولید الکترونها استفاده میشود و تفنگهای الکترونی انتشار میدانی که در آنها با
اعمال میدان زیاد ،الکترونها تولید میشوند .همچنین شکل و اجزای هر یک از تفنگهای الکترونی بر
حسب نوع آنها متفاوت میباشد .هر چند تفنگهای الکترونی ترمویونی نیز خود انواع مختلفی دارند
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لیکن اصول کلی کار آنها یکی است ،لذا در اینجا به بررسی تفنگهای رشته تنگستنی میپردازیم که
عمال سادهتر هستند .در این تفنگها ،کاتد تولیدکننده الکترون ،یک سیم تنگستنی است که وسط آن
به صورت  Vشکل خم شده و شعاع سر آن حدود صد میکرومتر است .در این تفنگها سر فیلمان
تنگستن بر اثر عبور جریا تا دو هزار و هفتصد درجه کلوین گرم شده و طبق قانون ریچاردسون-داچمن
جریانی تایک ممیز هفتاد و پنج آمپر بر سانتیمتر مربع منتشر میکند .علت استفاده از تنگستن در این
تفنگ ها ،تابع کار پایین و مقاومت باالی آن در برابر حرارت و جریان الکتریسیته است .میزان دمای
فیلمان تأثیر مستقیمی بر روی میزان الکترون های خارج شده از یک سو و عمر آن از سوی دیگر دارد.
الکترون های تولید شده در فیلمان (کاتد) با استفاده از اختالف پتانسیلی معادل هزار تا پنجاه هزار ولت
به سمت آند شتاب گرفته و با سرعت به سمت آن میروند و بخشی از آنها از سوراخ میانی آند عبور
کرده با سرعت به سمت ستون اپتیکی میکروسکوپ و در نهایت نمونه فرستاده میشوند .الزم است ذکر
شود که در این تفنگ ها عالوه بر کاتد و آند ،یک درپوش نیز قرار دارد که دارای سوراخ بوده و نسبت به
کاتد در بایاس منفی قرار دارد تا با یک میدان الکترو استاتیک به متمرکز شدن الکترونها کمک کند.
آنچه در مورد تفنگهای الکترونی اهمیت دارد ،تأثیر جریان فیلمان بر روشنایی تصویر است ،به طور
نمونه با افزایش دمای فیلمان از دو هزار و هفتصد به سه هزار درجه ،روشنایی حدود پنج برابر افزایش
مییابد اما عمر آن بین سی تا شصت برابر کاهش مییابد که این لزوم تنظیم دما را به خوبی نشان
میدهد .در مقابل ،تفنگهای انتشار میدانی از قدرت و دقت و هزینه باالتر و ساخت به مراتب پیچیده-
تری نیز برخوردار میباشند .این تفنگها از یک تک بلور تنگستن با یک نوک بسیار تیز که حدود دو
دهم میکرومتر است ،تشکیل شده که به آن میدانی وارد میشود و این میدان سبب جدا شدن
الکترونها از بلور میشود .برای اینکه میدان در سر بلور بیشتر شود ،سر آن را خیلی تیز میکنند و این
سر تیز سبب میشود قطر پرتو خروجی نیز کوچکتر شود؛ بنابراین در این تفنگ دو کاتد وجود دارد که
اولی وظیفه جدا کردن الکترونها و دومی برای سرعت دادن به الکترونها بکار گرفته میشود و
الکترونهای خروجی از میان دو آند به سمت ستون اپتیک فرستاده میشود .یکی از مزیتهای پرتو
تولیدی این تفنگ آن است که اختالف انرژی الکترونها کمتر بوده و در کل پرتو تولیدی از کیفیت
باالتری برخوردار است که در نتیجه به خطاهای کمتر و تصاویر بهتر و شفافتری منجر خواهد شد .این
موارد در کنار عمر باالی این تفنگها سبب اقبال عمومی به آنها شدهاست .در دستگاه SEM
پرتابکنندههای الکترون (تفنگ های الکترونی) باید خصوصیاتی نظیر تولید پرتوهای الکترونی ثابت با
جریان باال ،اشغال فضای کم ،انرژی قابل تغییر و پراکندگی انرژی اندک داشته باشند .در  SEMهای
قدیمی از منبع تنگستن یا النتانیوم هگزا بورید استفاده میشد .اما در  SEMهای جدید از میدان منابع
نشرکننده ،که دارای جریان باال و پراکندگی انرژی کمتر هستند ،استفاده میشود .طول عمر منبع نیز
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از مالکهای تأثیر گذار در انتخاب منبع است .بخشی از  SEMکه پرتو الکترونی را متمرکز ،جابجا و
اصالح میکند ،به ستون اپتیکی معروف است و عمال بخشهای آن با اتفاقاتی که برای نور در
میکروسکوپ نوری میافتد مشابهسازی و نامگذاری شدهاست که مهمترین بخش این ستون نیز لنزها
هستند که با هدف متراکم کردن پرتو الکترونی استفاده میشوند .لنزهای نوری بر اساس شکست نور
کار میکنند اما در لنزهای اشعه الکترونی ،با اعمال نیرو به الکترونها ،مسیر آنها عوض میشود .ذرات
الکترون بار منفی دارند لذا عمال دو راه برای اعمال نیرو به آنها وجود دارد که این دو راه استفاده از
میدانهای الکتریکی و مغناطیسی میباشد .هرچند روابط حاکم بر میدان الکتریکی سادهتر است اما از
آنجا که امکان ایجاد و کنترل میدان مغناطیسی قوی با هدف متمرکز کردن پرتو الکترونی سادهتر
است ،معموالً در  SEMاز لنزهای مغناطیسی استفاده میشود .ستون اپتیکی از تعدادی لنز
متمرکزکننده و یک لنز نهایی تشکیل شده که در انتهای ستون و قبل از جسم قرار گرفته است .اصول
کار این لنزها تقریبا یکسان است ،با این تفاوت که لنز نهایی از قدرت بیشتر و شکلی متفاوتتری
برخوردار میباشد .روزنهها ،سوراخهایی با ابعاد متفاوت هستند که در مکانهای گوناگون ستون اپتیکی
قرار گرفته و عالوه بر کاهش قطر پرتو الکترونی سبب حذف الکترونهایی میشوند که از مرکز ستون
فاصله دارند که این کار میتواند سبب افزایش کنتراست تصویر شود و خروجی بهتری را ایجاد نماید.
آنچه در مورد روزنهها محدودکننده است ،یکی کاهش روشنایی تصویر و دیگری مبحث پراش الکترونی
است که باعث از بین رفتن وضوح تصویر میشود و در هنگام تنظیم و استفاده از روزنهها همواره باید
آن را مد نظر قرار داد .همانگونه که گفته شد برای ایجاد یک تصویر کامل باید پرتو الکترون با تک تک
نقاط یک ناحیه از نمونه برخورد کند که ابعاد این ناحیه برحسب بزرگنمایی تعیین میشود .پس از
تعیین ناحیه ،الزم است پرتو ،تغییر جهت داده و کل منطقه مشخص شده را در ردیفهای موازی و به
صورت نقطه به نقطه در دو راستای  Xو  Yروبش کند و برای این کار از دو سیم پیچ با میدانهای
مغناطیسی استفاده میشود که با اعمال میدانهایی عمود بر مسیر پرتو و با مقدار کنترل شده سبب
تغییر جهت پرتو الکترونی میشوند .به این ترتیب پرتو الکترون ،به صورت کنترل شده با نقطه مشخص
برخورد میکند .نمونه  SEMدر خأل ،مورد بررسی قرار میگیرد همچنین از برخورد پرتو الکترونهای پر
سرعت با نمونه ،اشعه  Xحاصل میشود که برای کاربر بسیار زیانآور است ،این عوامل سبب میشود
نمونه درون محفظه ای قرار بگیرد که بسیار محکم بوده و دارای سرب است .این محفظه دارای مکان-
هایی برای قرارگیری نمونه میباشد که در هر لحظه میتوان چندین نمونه را بر روی آن قرار داد و از
بیرون مشخص کرد که کدامیک مورد بررسی قرار بگیرد یا نمونه را برای بررسی باال و پایین برد یا
زاویهدار کرد .همچنین در این محفظه مکانهایی برای قرارگیری حسگرها قرار داده شده است و
اتصاالتی نیز قرار دارد که امکان برقراری ارتباط ایمن از داخل محفظه به بیرون را فراهم میآورد؛ بدون
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اینکه خأل ،دچار مشکل شود یا اینکه اشعه  Xبه کاربر آسیب برساند .همچنین ،بر روی این محفظه
سوراخهایی قرار دارد که با در پوشهایی پوشانده شده و در صورتی که قرار باشد قطعهای به SEM
اضافه شود ،از آنها استفاده خواهد گردید .همان طور که اشاره گردید ،میکروسکوپهای الکترونی تحت
خأل کار میکنند که دالیل زیادی برای آن وجود دارد .مهمترین این دالیل را میتوان دست یافتن به
پرتو متمرکزتر و عمر بیشتر دستگاه دانست .مسافت طی شده بدون برخورد توسط الکترون در فشار
یک اتمسفر ،یک سانتیمتر است ،در حالیکه در فشار شش الی ده  Torrاین مسافت برابر شش متر
خواهد بود Torr( .واحد قدیمیفشار هوا است که در سیستمهای خأل میکروسکوپهای الکترونی کاربرد
دارد و هر  Torrبرابر  1١١پاسکال است ).همچنین در صورت وجود هوا ،امکان تخلیه الکتریکی نیز
وجود خواهد داشت  .عالوه بر این امکان سوختن ،از بین رفتن و ایجاد واکنش بر روی نمونه و فیلمان
تفنگ الکترونی نیز وجود دارد که تمام این موارد به لزوم ایجاد خأل باال در دستگاه اشاره دارد .برای
ایجاد خأل در این دستگاه روشها ی متنوعی وجود دارد که به صورت تکی یا ترکیبی بنا به مدل
دستگاه استفاده میشوند .از دیگر تجهیزات این میکروسکوپ ،میتوان به سیستم نمایش اشاره نمود که
در واقع یک سیستم جانبی در کنار  SEMاست که برای نمایش دادن تصاویر حاصل ،از آن بکار گرفته
میشود .در واقع این سیستم همان مانیتور است که خروجی به دست آمده از هر نقطه از نمونه را با
شدت روشنایی معادلسازی و به کاربر نشان میدهد؛ به این ترتیب میتوان تصویری با رنگ خاکستری
ایجاد نمود که نشانگر خواص ماده خواهد بود .برحسب میزان بزرگنمایی و سطح مورد بررسی بر روی
نمونه و دقت قدرت تفکیک میکروسکوپ از یک سو و اندازه و قدرت تفکیک صفحه نمایش از سوی
دیگر ،رابطه ای بین نقاط جسم و صفحه نمایش برقرار خواهد شد .در گذشته این کار به صورت آنالوگ
و بر روی صفحات  CRTانجام میشد که امروزه با پیشرفت تکنولوژی دیجیتال و رایانهها و صفحات
کریستال مایع ،پیشرفت زیادی در کنترل و رابطهای کاربری صورت گرفتهاست .محدودیت اندازه
توسط طراحی میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین میشود .معموالً نمونههایی با اندازهی پانزده تا
بیست سانتیمتر را میتوان در میکروسکوپ قرار داد .تکنیکهای پولیش و اچ متالوگرافی استاندارد،
برای مواد هادی الکتریسیته ،کافی هستند .مواد غیر هادی معموالً با الیهی نازکی از کربن ،طال یا
آلیاژهای طال پوشش داده میشوند.
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ،همانند میکروسکوپ الکترونی روبشی بوده و عموماً
ویژگیهای اساسی میکروسکوپ الکترونی روبشی نظیر :قدرت تفکیک ،عمق تمرکز ،تنوع سیگنالها و
پردازش آنها را حفظ میکند .تفاوت این دو میکروسکوپ در تفنگ الکترونی (منبع تولید الکترون) و
روش تولید پرتو الکترونی میباشد .نوع تفنگ میکروسکوپ الکترونی روبشی ،انتشار گرمایی و
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ،انتشار میدانی است .تفنگ انتشار میدانی به انرژی
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حرارتی برای غلبه بر سد پتانسیل سطحی نیاز نداشته و با اعمال میدان الکتریکی بسیار باال به سطح
فلز ،الکترونها از سطح جدا میشوند .میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ،قابلیت
عکسبرداری از سطوح با بزرگنمایی اسمی ده تا یک میلیون برابر و در واقع مقیاس نانو را داشته و در
مقایسه با میکروسکوپ الکترونی روبشی ،تصاویری واضحتر با رزولوشن نیم تا یک نانومتر را فراهم
میکند] .[1۹7الکترونهایی که به این نحو تولید میشوند نسبت به الکترونهایی که با استفاده از
تفنگهای حرارتی تولید میشوند ،سرعت بیشتری دارند .از آنجایی که طول موج الکترونها با سرعت
آنها متناسب است ،با افزایش سرعت ،طول موج الکترونها کاهش می یابد .کاهش طول موج الکترون
ها در  FESEMباعث کاهش قطر بیم نهایی روی نمونه میشود که این امر منجر به قدرت تفکیک به
مراتب بهتر این میکروسکوپ نسبت به اعضای دیگر خانواده میکروسکوپ الکترونی روبشی میشود .در
میکروسکوپ  FESEMالکترونها پس از تفنگ الکترونی ،شتاب میگیرند و پس از عبور از عدسیهای
مختلف در نهایت به نمونه برخورد میکنند .جنس عدسیها در  FESEMاز سیم پیچهای
الکترومغناطیسی است و وظیفه آنها تنظیم باریکه الکترونی روی سطح نمونه میباشد .در واقع به
الکترونها پس از عبور از عدسیها ،نیرو وارد میشود که این نیرو ناشی از میدانهای مغناطیسی ایجاد
شده در عدسیها به دلیل جریان الکتریکی میباشد .در اثر برخورد الکترون ها با نمونه ،سیگنالهای
مختلفی تولید میشود که از آنها برای تشکیل تصویر و گرفتن دادههای مختلف از نمونه ایجاد
میشود .این سیگنالها میتوانند الکترونهای خروجی و یا امواج الکترومغناطیسی باشند .الکترونهای
خروجی به ترتیب انرژی به سه گروه الکترونهای بازگشتی ،الکترون ثانویه و الکترون اوژه تقسیمبندی
میشوند .در آنالیز  FESEMالکترونهای برگشتی از همان بیم الکترونی فرودی است که در اثر برخورد
بازتاب میشوند .الکترونهای ثانویه و اوژه الکترونهایی هستند که از اتمهای سطحی ماده به بیرون
پرت میشوند .از هر سه این الکترونها برای تصویر برداری استفاده میشوند و دادههای مختلفی از
نمونه به دست میآید .جای خالی الکترونهای به بیرون پرتاب شده ،توسط الکترونهای دیگر از ماده
پر میشود و در اثر این انتقال امواج الکترومغناطیسی از ماده ساطع میشود که از آن برای شناسایی
عناصر موجود در ماده استفاده میگردد .در شکل ( ،)١-7به عنوان نمونه دستگاه میکروسکوپ الکترونی
روبشی دانشگاه علم و صنعت ایران مشاهده میشود.
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شکل (:)3-6تجهیزات میکروسکوپ الکترونی روبشی
به همراه تصوير نمونه از ايمپلنت با روش آمادهسازی [176] SLA

 -2-3-7تکثیر و سمیت سلولی
نکته اساسی در بهبود عملکرد ایمپلنت دندان ،نحوه شکلگیری لخته خون بر روی سطح ایمپلنت
میباشد .گسترش روشهای ترکیبی کارآمد جدید ،نیازمند آزمایشهای پیشبالینی در شرایط
آزمایشگاهی ،جهت تعیین بقا یا تکثیر سلولی میباشد .تعیین بقای سلولی در مطالعات مبتنی بر کشت
سلول و بافت ،دارای اهمیت بوده و جهت آزمایش مواد و داروهای مختلف و تعیین سمیت شیمیایی
آنها مورد استفاده قرار میگیرد .بررسی تکثیر و بقای سلولی از تکنیکهای مهم و اساسی در
آزمایشگاههای سلولی محسوب میشود .این بررسی نیازمند کمی سازی دقیق تعداد سلولهای زنده در
محیط کشت سلولی است .این بررسی نیازمند کمی سازی دقیق تعداد سلولهای زنده در محیط کشت
سلولی است .از میان این روشها ،سنجش بقای سلولی به روش  MTTپرکاربردترین روش محسوب
میشود .این روش ،یک روش رنگ سنجی برای بررسی تکثیر و بقای سلولها میباشد .اساس روش
 MTTمبتنی بر فعالیت میتوکندری میباشد .در این روش ،تشکیل رنگ به عنوان نشانگر سلولهای
زنده مورد استفاده قرار میگیرد .به طوری که سلولهای گرد شده طوسی رنگ به صورت مرده هستند.
شدت رنگ تولید شده ،در طول موج  ۱4٠تا  ۹١٠نانومتر اندازه گیری میشود و به طور مستقیم با
تعداد سلولهای زنده متناسب است .در طی زمان انکوباسیون ،مادهی  MTTتوسط سیستم سوکسینا
دهیدروژناز که یکی از آنزیمهای چرخهی تنفسی میتوکندریها است ،احیا می شود] .[1۹9احیا و
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تجزیهی این حلقه باعث تولید کریستالهای فورمازون میشود که در زیر میکروسکوپ به راحتی قابل
تشخیص هستند.در شکل ( ،)4-7تصویری از دستگاه انکوباتور کمپانی ) (MEMMERTآلمان در
پژوهشگاه مواد و انرژی استان البرز به همراه نمونهای از نتایج این آزمایش برای سطح ایمپلنت SLA
شده ،نشان داده شده است.

ب)

الف)
شکل ( :)4-6آزمايش تست سمیت سلولی ).(MMT

الف دستگاه انکیباتور ب) نمونه تست گرفتهشده برای سمیت سلولی سطح ايمپلنت دندانی  SLAشده][17۱

 -3-3-7تست ترشوندگی و آنالیز گازی
تخلخل و زبری سطح در ایمپلنت غیر آبدوست ،کم بوده و حتی سطح آن به صورت تپهای در آمده
است که به هیچ وجه امکان آبدوستی را برای سطح تیتانیومی فیکسچر ایمپلنت در زمان قرارگیری
درون استخوان لثه را فراهم نمیآورد .در نتیجه به دلیل عدم خاصیت آبدوستی ،سطح فیکسچر
ایمپلنت به خوبی نمیتواند با استخوان درون لثهی اطراف خود در هنگام کارگذاری ،اتصال و پیوند
استخوانی و سازگاری خوبی پیدا کند] .[1۹۶خاصیت آب گریزی اولیه نامطلوب ،احتماال اثرات متقابل
اولیه با بیوسیستم آبی را کاهش میدهد .این در حالی است که خاصیت آبگریزی ناشی از زبری در حال
حاضر بر روی سطوح ایمپلنت ریز ساختار شناخته شده است] .[17٠مطالعات نشان میدهد که
ریزساختار با شنزنی و اچ اسیدی ) (SLAباعث افزایش ویژگیهای استئوژنیک تیتانیوم میشود .در
شکل ( ،)۱-7تصویری از دستگاه مورد نیاز نشان داده شده است.
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شکل ( :)۳-6الف) دستگاه تست ترشوندگی ب) دستگاه آنالیز گازی]178و[16۱

 -4-3-7طیف پراش سنجی با پرتو ایکس
پراش یا تفرق پرتو  Xبه منظور آنالیز فازی و بررسی اندازه دانهها و ذرات نانو مواد استفاده میشود .این
کار از طریق پردازش و آنالیز پرتو  Xبازگشتی از سطح نمونه امکانپذیر میباشد .به عبارت دیگر،
بلورنگاری پرتو  ، Xع لم کاربردی تعیین ساختار اتمی و مولکولی بلور است که در آن ساختار بلوری،
موجب پراش باریکه پرتو ایکس برخوردکننده به آن در جهات متعدد به خصوصی میگردد .با اندازه-
گیری زوایا و شدتهای این پرتوهای پراش یافته ،بلورنگار قادر به تولید تصویر سه بعدی از
چگالی الکترونهای درون بلور خواهد بود .از چگالی الکترونیاش میتوان میانگین موقعیت اتمهای
بلور ،پیوندهای شیمیایی بینشان ،بینظمیهای بلورنگارانه و اطالعات متنوع دیگری را تعیین نمود .از
آنجا که بسیاری از مواد همچون :نمکها ،فلزات ،کانیها ،نیمرساناها ،به عالوه انواع مولکولهای غیر
آلی ،آلی و زیستشناختی ،قادر به تشکیل بلوراند ،بلورنگاری پرتوی ایکس ،در توسعه انواع شاخههای
علمی نقش بنیادینی داشته است .در اولین دهههای استفاده از آن ،اندازه اتمها ،طول ،نوع پیوندهای
شیمیایی و تفاوتهای سطح اتمی مواد مختلف به خصوص مواد معدنی و آلیاژها تعیین شد.
همچنین این روش ساختار و عملکرد بسیاری از مولکولهای زیستی از
جمله ویتامینها ،داروها ،پروتئینها و نوکلئیک اسیدهایی چون  DNAرا هویدا ساخت .این روش ،هنوز
هم روش اولی ه جهت مشخص کردن ساختار اتمی مواد جدید و تمیز موادی است که توسط
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آزمایشهای دیگر ،مشابه به نظر آمدهاند .همچنین تعیین ساختارهای بلوری به کمک پرتوی ایکس
مسئول تشخیص خواص غیرعادی الکترونیکی یا کشسانی یک ماده بوده ،بر روی برهمکنشها و
فرایندهای شیمیایی نور افکنده ،یا به عنوان پایهای برای طراحی دارو جهت مقابله با بیماریها
میپردازد .برای اندازهگیری پراش اشعه ایکس تک بلورها ،بلور مورد نظر را روی یک گونیومتر سوار
میکنند .گونیومتر را جهت قرار دادن بلور در جهات معینی به کار میبرند .بلور را با پرتوهای اشعه
ایکس تک رنگی که کانون آن به دقت تعیین شده نورافشانی کرده و الگوی پراشی از لکههایی با فواصل
منظم تولید میشود که به انعکاسها معروفاند .تصاویر دو بعدی که در جهات مختلف گرفته شدهاند،
با استفاده از روش ریاضیاتی تبدیل فوریه و ترکیب دادههای شیمیایی حاصل از نمونه ،ترکیب شده تا
این تصاویر در نهایت به مدل سه بعدی از چگالی الکترونهای درون بلور تبدیل شود .اگر بلورها خیلی
کوچک بوده یا سازمان درونی یکپارچهای نداشته باشند ،وضوح تصاویر ،پایین آمده یا حتی خطاهایی
در آن به وجود خواهد آمد .بلورنگاری پرتوی ایکس ،با روشهای متعدد دیگری جهت تعیین
ساختارهای اتمی مرتبط است .با پراکنده سازی الکترونها یا نوترونها میتوان الگوهای پراش مشابهی
را تولید کرد ،که به طریق مشابه با کمک تبدیل فوریه تفسیر میگردند .اگر نتوان تک بلورهایی با اندازه
کافی را به دست آورد ،میتوان انواع دیگری از روشهای اشعه ایکس را جهت به دست آوردن اطالعات
با جزئیات کمتر به کار گرفت؛ چنین روشهایی شامل این موارداند :پراش فیبری ،پراش پودری و (اگر
نمونه بلوری نشده باشد) پراش پرتو ایکس در زوایای کوچک .اگر ماده مورد تحقیق تنها به شکل
پودرهای غیر کریستالی موجود بوده یا ساختار بلوریاش ضعیف باشد ،روشهای بلورنگاری الکترونی را
می توان جهت تعیین ساختار اتمی به کار بست .برای تمام روشهای پراش پرتوی ایکس مذکور ،تفرق
حالت کشسانی دارد؛ پرتوهای ایکس تفرق یافته ،دارای طول موج یکسانی با پرتوی ایکس ورودیاند.
دستگاه طیفسنجی پرتو ایکس 1یا  ،XRDاز تجهیزات منحصر بفرد برای آنالیز و تعیین مشخصات
کریستالها میباشد .اصول طراحی این دستگاه بر پایه تابش پرتو  Xبه نمونه در زوایای مختلف و تحلیل
الگوی پراش یا بازتابش آن میباشد .از جمله مواردی که میتوان در آنالیز با دستگاه  XRDتعیین کرد،
تشخیص فاز کریستال ،اندازه و شکل دانه کریستال ،فاصله بین الیههای کریستال ،تعیین جهتگیری و
موقعیت بلور ،اندازهگیری درصد کریستالیته نمونه ،ترکیب اتمهای کریستال و ساختار آن
میباشد] .[171شکل ( ،)۹-7دستگاه  XRDبه همراه نتیجهای از سطح ایمپلنت مشاهده میشود.

1. X-Ray Diffraction
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شکل ( :)7-6تصوير دستگاه طیف پراشسنجی  XRDبه همراه تصوير نمونهای
از نتايج آن برای ايمپلنت دندان ][161

شناسایی مواد و تعیین ساختار بلوری ،به کمک پراش پرتو ایکس ،مهمترین کاربرد پراش پرتو ایکس در
حوزه علم مواد است .بهطور کلی کاربردهای پراش پرتو ایکس عبارتند از :آنالیز کمی ،شناسایی مواد،
تعیین اندازه ذرات ،تعیین ثابت شبکه ،پراش سنجی دما باال و اندازهگیری تنش باقی مانده .همان طور
که اشاره گردید ،طیف سنجی پراش پرتو ایکس ،یک تکنیک سریع آنالیزی است که برای تشخیص نوع
مواد و همچنین فاز و خصوصیات کریستالی آن به کار میرود .برای انجام این آنالیز ،مواد باید به
خوبی پودر و همگن شده باشند یا فیلمی یکنواخت از آنها تهیه شده باشد .کاربردهای دقیقتر این
روش عبارت است از:
 تعیین ساختار سوم پروتئینها

 اندازهگیری میزان خلوص ماده
 تعیین خصوصیات کریستالی مواد
 اندازهگیری ضخامت فیلمهای نازک و چندالیه

 شناسایی مواد معدنی که با روشهای نوری قابل تشخیص نیستند
 تعیین مشخصات ساختاری شامل :پارامتر شبکه ،اندازه و شکل دانه ،کرنش ،ترکیب فاز و تنش
داخلی مناطق کریستالی کوچک
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آنالیز طیفسنجی فلوئورسانس پرتو ایکس 1یا  ،XRFیکی از روشهای آنالیز عنصری است .مزیت
استفاده از این دستگاه نسبت به روشهای شیمیایی ،سرعت باال و هزینه پایین و دقت قابل قبول است.
در واقع این دستگاهی است که برای اندازهگیری طول موج و شدت امواج فلورسانس ساطع شده از اتم-
های مختلف در نمونه که نتیجه آن ،شناسایی نوع و میزان عناصر ماده میباشد .در واقع ،این دو
دستگاه ،هر دو از پرتو ایکس برای شناسایی استفاده میکنند؛ ولی تفاوت  XRFو  XRDدر این است
که  ،XRDجهت شناسایی فازها به کار میرود و میتواند تعیین کند که هر عنصر در ماده ،در چه
ترکیبی وجود دارد؛ در حالی که  XRFآنالیز عنصری انجام میدهد و تنها میتواند تشخیص دهد چه
درصدی از عناصر در ماده موجود است] .[172شکل ( ،)7-7دستگاه  XRFبه همراه نتیجهای از سطح
ایمپلنت مشاهده میشود.

شکل ( :)6-6تصوير دستگاه طیف پراشسنجی  XRFبه همراه تصوير نمونهای از نتايج آن برای ايمپلنت][162

 -0-6جمعبندی فصل
در این فصل که به عنوان فصل آخر کتاب میباشد ،به بررسی انواع تستها و آزمایشهای مورد نیاز
سطح ایمپلنت دندانی پس از فرایند تولیدشان ،پرداخته شده است و انواع آزمایشهایی همچون تست
میکروسکوپ الکترونی روبشی ،میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ،تست سمیت سلولی ،تست
ترشوندگی و آبدوستی ،تست گاز ،تستها ی طیف پراش سنجی با پرتو ایکس و غیره به منظور بررسی
خواص سطح ایمپلنت که شامل درصد تمایل استخوان سازی لثه بیمار پس از کارگذاری ایمپلنت
(اسئواینتگریشن) ،سمیت سلولی ،خاصیت ترشوندگی و آبدوستی ،خاصیت زبری سطح ،خاصیت زیست
شد.
داده
شرح
کامل
طور
به
میباشد؛
غیره
و
سازگاری
1. X-Ray Fluorescence

فهرست منابع

فهرست منابع

*

138

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

*

14۱

[1]

Al Quran, Firas AM, Bashar A. Rashan, and Ziad N. Al-Dwairi. "Management of
dental implant fractures. A case history." Journal of Oral Implantology 35.4 (2009):
210-214.

[2]

Misch, Carl E., and Randolph Resnik. Misch's Avoiding Complications in Oral
Implantology-E-Book. Elsevier Health Sciences, (2017).

 "مرور و بررسی اهمیت استفاده از پروتز ایمپلنت بر، احسان-  عنبرزاده،محمدی – بیژن
 درمان و ارتقای، چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، "سالمت دندان در جوامع امروزی
.1١۶۶  آبان2۹ ، ایران، تهران،سالمت

]3[

[4]

F an, Huan, et al. "Relationship between squamous cell carcinoma of the tongue
and the position of dental prosthesis." The journal of advanced prosthodontics 7.2
(2015): 129-137.

[5]

Lutz, Wolfgang, William P. Butz, and KC ed Samir, eds. World population & human
capital in the twenty-first century: An overview. Oxford University Press, (2017).

،'' ایران بر اساس شاخص های سنی و جنسی1١۶۱  "ارزیابی سرشماری،ایرج- ساعیارسی
.)1١۶9( ،14:۹١-7۹ ،مجله جامعه شناسی

]6[

[7]

K artaloglu, Zafer, et al. "Dental technician's pneumoconiosis: mineralogical analysis
of two cases." Yonsei Medical Journal 44.1 (2003): 169-173.

[8]

Knezović Zlatarić, Dubravka, Asjâ Čelebić, and Melita Valentić‐Peruzović. "The
effect of removable partial dentures on periodontal health of abutment and non‐
abutment teeth." Journal of periodontology 73.2 (2002): 137-144.

[9]

Bacchi, Ataís, et al. "Effect of framework material and vertical misfit on stress
distribution in implant-supported partial prosthesis under load application: 3-D
finite element analysis." Acta Odontologica Scandinavica 71.5 (2013): 1243-1249.

[10]

Burns, David R. "Mandibular implant overdenture treatment: consensus and
controversy." Journal of Prosthodontics 9.1 (2000): 37-46.

[11]

Powers, Natasha. "Archaeological evidence for dental innovation: an eighteenth
century porcelain dental prosthesis belonging to Archbishop Arthur Richard Dillon."
British dental journal 201.7 (2006): 459-463.

[12]

Sun, Qiang, et al. "Single-tooth replacement in the anterior arch by means of a
cantilevered IPS e. max Press veneer-retained fixed partial denture: case series of
35 patients." International Journal of Prosthodontics 26.2 (2013).

141

*

[13]

Strassler, Howard E., David Taler, and Luis Sensi. "Single visit natural tooth Pontic
Bridge with fiber reinforcement ribbon." Oral Health 97.7 (2007): 24.

[14]

Heimann, Robert B., and Hans D. Lehmann. Bioceramic coatings for medical
implants: trends and techniques. John Wiley & Sons, 2015.

[15]

Stellingsma, C., et al. "Implantology and the severely resorbed edentulous
mandible." Critical reviews in oral biology & medicine 15.4 (2004): 240-248.

[16]

Natali, Arturo N., Emanuele L. Carniel, and Piero G. Pavan. "Modelling of mandible
bone properties in the numerical analysis of oral implant biomechanics." Computer
methods and programs in biomedicine 100.2 (2010): 158-165.

[17]

Ananth, Hariprasad, et al. "A review on biomaterials in dental implantology."
International journal of biomedical science: IJBS 11.3 (2015): 113.

[18]

Del Fabbro, Massimo, et al. "Tilted implants for the rehabilitation of edentulous
jaws: a systematic review." Clinical implant dentistry and related research 14.4
(2012): 612-621.

[19]

Lan, Ting-Hsun, et al. "Biomechanical analysis of alveolar bone stress around
implants with different thread designs and pitches in the mandibular molar area."
Clinical oral investigations 16.2 (2012): 363-369.

[20]

Sul, Young-Taeg. "The significance of the surface properties of oxidized titanium to
the bone response: special emphasis on potential biochemical bonding of oxidized
titanium implant." Biomaterials 24.22 (2003): 3893-3907.

[21]

Le Guehennec, Laurent, et al. "Osteoblastic cell behaviour on different titanium
implant surfaces." Acta Biomaterialia 4.3 (2008): 535-543.

[22]

Gomes, Ana-Luísa, and Javier Montero. "Zirconia implant abutments: a review."
Med Oral Patol Oral Cir Bucal 16.1 (2011): e50-55.

[23]

Klotz, Michael W., Thomas D. Taylor, and A. Jon Goldberg. "Wear at the titaniumzirconia implant-abutment interface: a pilot study." The International journal of
oral & maxillofacial implants 26.5 (2011): 970-975.

[24]

Stimmelmayr, Michael, et al. "Wear at the titanium–titanium and the titanium–
zirconia implant–abutment interface: A comparative in vitro study." Dental
Materials 28.12 (2012): 1215-1220.

فهرست منابع

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

*

142

[25]

Hoffmann, Oliver, et al. "The zirconia implant-bone interface: a preliminary
histologic evaluation in rabbits." International Journal of Oral and Maxillofacial
Implants 23.4 (2008): 691-695.

[26]

Kohal, Ralf‐J., Gerold Klaus, and Jörg R. Strub. "Zirconia‐implant‐supported all‐
ceramic crowns withstand long‐term load: a pilot investigation." Clinical oral
implants research 17.5 (2006): 565-571.

[27]

Gehrke, Peter, et al. "Retentive strength of two‐piece CAD/CAM zirconia implant
abutments." Clinical implant dentistry and related research 16.6 (2014): 920-925.

[28]

Roehling, Stefan, et al. "In vitro biofilm formation on titanium and zirconia implant
surfaces." Journal of periodontology 88.3 (2017): 298-307.

[29]

Stimmelmayr, Michael, et al. "In vitro fatigue and fracture strength testing of onepiece zirconia implant abutments and zirconia implant abutments connected to
titanium cores." International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 28.2 (2013).

[30]

Langhoff, J. D., et al. "Comparison of chemically and pharmaceutically modified
titanium and zirconia implant surfaces in dentistry: a study in sheep." International
journal of oral and maxillofacial surgery 37.12 (2008): 1125-1132.

[31]

Kim, Eun-Sook, and Soo-Yeon Shin. "Influence of the implant abutment types and
the dynamic loading on initial screw loosening." The journal of advanced
prosthodontics 5.1 (2013): 21-28.

[32]

Mohammadi, Bijan., Abdoli, Zahra., Anbarzadeh, Ehsan., "Investigation of the Effect
of Abutment Angle Tolerance on the Stress Created in the Fixture and Screw in
Dental Implants Using Finite Element Analysis." Journal of Biomimetics,
Biomaterials and Biomedical Engineering, Vol. 51, pp 63-76, (2021).

[33]

Nascimento, Cássio do, et al. "Bacterial adhesion on the titanium and zirconia
abutment surfaces." Clinical oral implants research 25.3 (2014): 337-343.

[34]

Michelson, Gary K. "Implant with openings adapted to receive bone screws." U.S.
Patent No. 7,794,502. 14 Sep. (2010).

[35]

Pessoa, Roberto S., et al. "Influence of implant connection type on the
biomechanical environment of immediately placed implants–CT‐based nonlinear,
three‐dimensional finite element analysis." Clinical implant dentistry and related
research 12.3 (2010): 219-234.

[36]

Chee, Winston W., and Nikitas Mordohai. "Tooth‐to‐implant connection: a
systematic review of the literature and a case report utilizing a new connection
design." Clinical implant dentistry and related research 12.2 (2010): 122-133.

143

*

[37]

Merz, Beat R., Stephan Hunenbart, and Urs C. Belser. "Mechanics of the implantabutment connection: an 8-degree taper compared to a butt joint connection."
International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 15.4 (2000).

[38]

Esposito, Marco, Yasmin Ardebili, and Helen V. Worthington. "Interventions for
replacing missing teeth: different types of dental implants." Cochrane database of
systematic reviews 7 (2014).

[39]

Wadhwani, Chandur, and Alfonso Piñeyro. "Technique for controlling the cement
for an implant crown." Journal of Prosthetic Dentistry 102.1 (2009): 57-58.

[40]

Schulte, John, Arturo M. Flores, and Meghan Weed. "Crown-to-implant ratios of
single tooth implant-supported restorations." The Journal of prosthetic dentistry
98.1 (2007): 1-5.

[41]

Geramy, Allahyar, and Steven M. Morgano. "Finite element analysis of three
designs of an implant-supported molar crown." The Journal of prosthetic dentistry
92.5 (2004): 434-440.

فهرست منابع

 گدزارش،" "آنالیز المان محددود در دندانپزشدکی ایمپلندت، علی- حافظ قرآن، رودابه-کودریان
.)1١9٠( ،9۱-74 ،قرارداد تحقیقاتی

]22[

،" "مروری بر الزامات طراحی مکانیکی ایمپلندت هدای دنددانی. عباس- منتظری, آرش-کردانی
.)1١۶۹( ،11١,2۹-١٠ ، مجله علمی ترویجی انجمن مهندسان مکانیک ایران

]23[

[44]

Yoo, Roy H., et al. "Changes in crestal bone levels for immediately loaded
implants." International Journal of Oral & Maxillofacial Implants 21.2 (2006).

[45]

Bozkaya, Dincer, Sinan Muftu, and Ali Muftu. "Evaluation of load transfer
characteristics of five different implants in compact bone at different load levels by
finite elements analysis." The Journal of prosthetic dentistry 92.6 (2004): 523-530.

[46]

Lee, Scott, et al. "Bone density assessments of dental implant sites: 3. Bone quality
evaluation during osteotomy and implant placement." International Journal of Oral
& Maxillofacial Implants 22.2 (2007).

[47]

Hallman, Mats, Lars Sennerby, and Stefan Lundgren. "A clinical and histologic
evaluation of implant integration in the posterior maxilla after sinus floor
augmentation with autogenous bone, bovine hydroxyapatite, or a 20: 80 mixture."
International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 17.5 (2002): 635-643.

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

*

144

[48]

Mendonça, Gustavo, et al. "Advancing dental implant surface technology–from
micron-to nanotopography." Biomaterials 29.28 (2008): 3822-3835.

[49]

Shalabi, M. M., et al. "Implant surface roughness and bone healing: a systematic
review." Journal of dental research 85.6 (2006): 496-500.

[50]

Anil, S., et al. "Dental implant surface enhancement and osseointegration." Implant
dentistry—a rapidly evolving practice (2011): 83-108.

[51]

Rupp, Frank, et al. "Wetting behavior of dental implants." International Journal of
Oral & Maxillofacial Implants 26.6 (2011).

[52]

Wennerberg, Ann, Silvia Galli, and Tomas Albrektsson. "Current knowledge about
the hydrophilic and nanostructured SLActive surface." Clinical, cosmetic and
investigational dentistry 3 (2011): 59.

[53]

Mamalis, Anastasios A., and Spyridon S. Silvestros. "Analysis of osteoblastic gene
expression in the early human mesenchymal cell response to a chemically modified
implant surface: an in vitro study." Clinical oral implants research 22.5 (2011): 530537.

[54]

Alfarsi, Mohammed A., Stephen M. Hamlet, and Saso Ivanovski. "Titanium surface
hydrophilicity enhances platelet activation." Dental materials journal (2014): 2013221.

[55]

Hisbergues, Michael, Sophie Vendeville, and Philippe Vendeville. "Zirconia:
Established facts and perspectives for a biomaterial in dental implantology."
Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials: An Official
Journal of The Society for Biomaterials, The Japanese Society for Biomaterials, and
The Australian Society for Biomaterials and the Korean Society for Biomaterials
88.2 (2009): 519-529.

[56]

Apratim, Abhishek, et al. "Zirconia in dental implantology: A review." Journal of
International Society of Preventive & Community Dentistry 5.3 (2015): 147.

[57]

C osyn, Jan, Nele Hooghe, and Hugo De Bruyn. "A systematic review on the
frequency of advanced recession following single immediate implant treatment."
Journal of clinical periodontology 39.6 (2012): 582-589.

[58]

Meiller, Timothy F., Karen Garber, and Mark Scheper. "A review of common oral
pathology lesions, with a focus on periodontology and implantology." Journal of
Evidence Based Dental Practice 12.3 (2012): 254-262.

14۳

*

[59]

Esposito, Marco, et al. "Interventions for replacing missing teeth: management of
soft tissues for dental implants." Cochrane database of systematic reviews 2 (2012).

[60]

D'Souza, Kathleen Manuela, and Meena Ajay Aras. "Types of implant surgical
guides in dentistry: a review." Journal of Oral Implantology 38.5 (2012): 643-652.

[61]

Arora, H., and S. Ivanovski. "Melatonin as a pro‐osteogenic agent in oral
implantology: a systematic review of histomorphometric outcomes in animals and
quality evaluation using ARRIVE guidelines." Journal of periodontal research 52.2
(2017): 151-161.

[62]

Flanagan, Dennis, and Andrea Mascolo. "The mini dental implant in fixed and
removable prosthetics: a review." Journal of Oral Implantology 37.sp1 (2011): 123132.

[63]

Dard, M. "Methods and interpretation of performance studies for dental implants."
Biocompatibility and performance of medical devices. Woodhead Publishing,
(2012). 308-344.

[64]

Chou, Hsuan-Yu, John J. Jagodnik, and S. Müftü. "Predictions of bone remodeling
around dental implant systems." Journal of Biomechanics 41.6 (2008): 1365-1373.

[65]

Mubarak, A. Mubarak A., E. Hamzah E. Hamzah, and MRM Tofr MRM Tofr. "Review
of physical vapour deposition (PVD) techniques for hard coating." Jurnal
Mekanikal 20.2 (2005).

[66]

Mavrogenis, A. F., et al. "Biology of implant osseointegration." J Musculoskelet
Neuronal Interact 9.2 (2009): 61-71.

[67]

Ong, Joo L., and Daniel CN Chan. "Hydroxyapatite and their use as coatings in
dental implants: a review." Critical Reviews™ in Biomedical Engineering 28.5&6
(2000).

[68]

Knabe, C., Klar, F., Fitzner, R., Radlanski, R. J., & Gross, U. (2002). In vitro
investigation of titanium and hydroxyapatite dental implant surfaces using a rat
bone marrow stromal cell culture system. Biomaterials, 23(15), 3235-3245.

[69]

Hung, Kuo-Yung, et al. "Titanium surface modified by hydroxyapatite coating for
dental implants." Surface and Coatings Technology 231 (2013): 337-345.

[70]

Eom, Tae-Gwan, et al. "Experimental study of bone response to hydroxyapatite
coating implants: bone-implant contact and removal torque test." Oral surgery, oral
medicine, oral pathology and oral radiology 114.4 (2012): 411-418.

فهرست منابع

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

*

147

[71]

Fouda, M. F. A., et al. "Does the coating of titanium implants by hydroxyapatite
affect the elaboration of free radicals. An experimental study." Australian Journal
of Basic and Applied Sciences 3.2 (2009): 1122-1129.

[72]

Le Guéhennec, Laurent, et al. "Surface treatments of titanium dental implants for
rapid osseointegration." Dental materials 23.7 (2007): 844-854.

[73]

Koodaryan, Roodabeh, and Ali Hafezeqoran. "Evaluation of implant collar surfaces
for marginal bone loss: a systematic review and meta-analysis." BioMed research
international 2016 (2016).

[74]

Fukanuma, H. "A study of adhesive strength of cold spray coatings." Proc. of
International Thermal Spray Conference, Osaka, 2004. 2004.

[75]

Zafar, Muhammad Sohail, et al. "Customized therapeutic surface coatings for
dental implants." Coatings 10.6 (2020): 568.

[76]

Poorman, Richard M., Herbert B. Sargent, and Lamprey Headlee. "Method and
apparatus utilizing detonation waves for spraying and other purposes." U.S. Patent
No. 2,714,563. 2 Aug. 1955.

[77]

Schlegel, K. A., et al. "Osseointegration of SLA ctive implants in diabetic pigs."
Clinical oral implants research 24.2 (2013): 128-134.

[78]

Elkhaweldi, A., et al. "The survival rate of RBM surface versus SLA surface in
geometrically identical implant design." J Oral Bio 1.1 (2014): 8-15.

[79]

Jinno, Tetsuya, et al. "Effects of calcium ion implantation on osseointegration of
surface-blasted titanium alloy femoral implants in a canine total hip arthroplasty
model." The Journal of arthroplasty 19.1 (2004): 102-109.

[80]

Lin, Dong-Yang, and Xiao-Xiang Wang. "Preparation of hydroxyapatite coating on
smooth implant surface by electrodeposition." Ceramics International 37.1 (2011):
403-406.

[81]

Gangappa, Rajkumar, et al. "Hydroxyapatite Biosynthesis by a Serratia sp. and
Application of Nanoscale Bio-HA in the Recovery of Strontium and Europium."
Geomicrobiology Journal 33.3-4 (2016): 267-273.

[82]

Roy, Mangal, Amit Bandyopadhyay, and Susmita Bose. "Induction plasma sprayed
nano hydroxyapatite coatings on titanium for orthopaedic and dental implants."
Surface and Coatings Technology 205.8-9 (2011): 2785-2792.

146

*

[83]

Mamalis, Anastasios A., and Spyridon S. Silvestros. "Analysis of osteoblastic gene
expression in the early human mesenchymal cell response to a chemically modified
implant surface: an in vitro study." Clinical oral implants research 22.5 (2011): 530537.

[84]

Alfarsi, Mohammed A., Stephen M. Hamlet, and Saso Ivanovski. "Titanium surface
hydrophilicity enhances platelet activation." Dental materials journal (2014): 2013221.

[85]

Anil, S., et al. "Dental implant surface enhancement and osseointegration." Implant
dentistry—a rapidly evolving practice (2011): 83-108.

[86]

Hemmerlé, Joseph, Aylin Önçag, and Selda Ertürk. "Ultrastructural features of the
bone response to a plasma‐sprayed hydroxyapatite coating in sheep." Journal of
Biomedical Materials Research: An Official Journal of The Society for Biomaterials
and The Japanese Society for Biomaterials 36.3 (1997): 418-425.

[87]

Lee, Scott, et al. "Bone density assessments of dental implant sites: 3. Bone quality
evaluation during osteotomy and implant placement." International Journal of Oral
& Maxillofacial Implants 22.2 (2007).

[88]

Cui, F. Z., Z. S. Luo, and Q. L. Feng. "Highly adhesive hydroxyapatite coatings on
titanium alloy formed by ion beam assisted deposition." Journal of Materials
Science: Materials in Medicine 8.7 (1997): 403-405.

[89]

Le Guehennec, Laurent, et al. "Osteoblastic cell behaviour on different titanium
implant surfaces." Acta Biomaterialia 4.3 (2008): 535-543.

[90]

Sollazzo, Vincenzo, et al. "Zirconium oxide coating improves
osseointegration in vivo." Dental Materials 24.3 (2008): 357-361.

[91]

Ananth, Hariprasad, et al. "A review on biomaterials in dental
implantology." International journal of biomedical science: IJBS 11.3 (2015): 113.

[92]

Wang, Lingxiao, et al. "Osseointegration of a novel dental implant in canine."
Scientific reports 11.1 (2021): 1-10.

[93]

Pérez-González, Fabián, et al. "Dental implant placement through impacted teeth
or residual roots as an alternative to invasive extraction surgeries: a systematic
literature review." British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery (2021).

[94]

Hunziker, E. B., et al. "The slow release of BMP-7 at a low dose accelerates dental
implant healing in an osteopenic environment." European Cells & Materials 41
(2021): 170-183.

فهرست منابع

implant

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

*

14۱

[95]

Nagpal, Anoop, et al. "Oesophageal Perforation Due To Impaction of Dental Foreign
Body Material." Archives of Clinical and Medical Case Reports 5 (2021): 148-150.

[96]

Mohammadi, Bijan., Anbarzadeh, Ehsan., "A review on biocompatibility
characteristics of dental implant’s titanium surface treatment methods, focusing on
SLA and SLActive procedures." Journal of Environmental Friendly Materials, Vol. 4,
No. 2, 2020, 53-61.

[97]

Jiang, Xue, et al. "Association between diabetes and dental implant complications:
a systematic review and meta-analysis." Acta Odontologica Scandinavica 79.1
(2021): 9-18.

[98]

Bertram, Annika, Alexander W. Eckert, and Rüdiger Emshoff. "Implant-to-root
dimensions projected by panoramic radiographs inthe maxillary canine-premolar
region: implications for dental implant treatment." BMC Medical Imaging 21.1
(2021): 1-11.

[99]

DuVall, Nicholas B. "Fabricating a chairside CAD-CAM radiographic and surgical
guide for dental implants: A dental technique." The Journal of prosthetic dentistry
125.1 (2021): 34-40.

[100] Cheung, Monique Charlene, Matthew S. Hopcraft, and Ivan B. Darby. "Patient‐
reported oral hygiene and implant outcomes in general dental practice." Australian
Dental Journal 66.1 (2021): 49-60.
[101] Wu, Shu-Wei, et al. "The effects of flute shape and thread profile on the insertion
torque and primary stability of dental implants." Medical engineering & physics
34.7 (2012): 797-805.
[102] Apaza‐Bedoya, K., et al. "Synergistic interactions between corrosion and wear at
titanium‐based dental implant connections: A scoping review." Journal of
periodontal research 52.6 (2017): 946-954.
[103] Flanagan, Dennis. "Bite force and dental implant treatment: a short review."
Medical Devices (Auckland, NZ) 10 (2017): 141.
[104] A. Swamy, B. S. Shenoy, I. N. Aparna, "Effect of grid size on fatigue life calculations
of a dental implant", Journal of Computational Methods in Sciences and
Engineering 17.2 (2017), pp. 289-293.
[105] Cordeiro, Jairo M., et al. "Characterization of chemically treated Ti-Zr system alloys
for dental implant application." Materials Science and Engineering: C 92 (2018):
849-861.
[106] Hickin, Matthew Parker, et al. "Incidence and determinants of dental implant
failure: a review of electronic health records in a US dental school." Journal of
dental education 81.10 (2017): 1233-1242.

148

*

فهرست منابع

[107] Almassri, Huthayfa NS, et al. "Implant stability and survival rates of a hydrophilic
versus a conventional sandblasted, acid-etched implant surface: Systematic review
and meta-analysis." The Journal of the American Dental Association 151.6 (2020):
444-453.
[108] Kurup, Alekh, Pankaj Dhatrak, and Neha Khasnis. "Surface modification techniques
of titanium and titanium alloys for biomedical dental applications: A review."
Materials Today: Proceedings (2020).
[109] Van de Heyning, Paul, et al. "The reliability of hearing implants: report on the type
and incidence of cochlear implant failures." Cochlear Implants International (2020):
1-10.
[110] Whitley III, Daniel, et al. "In-office fabrication of dental implant surgical guides
using desktop stereolithographic printing and implant treatment planning
software: A clinical report." The Journal of prosthetic dentistry 118.3 (2017): 256263.
[111] Flanagan, Dennis. "Bite force and dental implant treatment: a short review."
Medical Devices (Auckland, NZ) 10 (2017): 141.
[112] Wennerberg, Ann, Silvia Galli, and Tomas Albrektsson. "Current knowledge about
the hydrophilic and nanostructured SLActive surface." Clinical, cosmetic and
investigational dentistry 3 (2011): 59.

 یکدی از تولیدد کننددگان،] تصاویر تهیه و گرفته شده از خط تولیدد شدرکت دریدن کاشدت ماندا113[
)https://dorinkasht.com( تجهیزات دندانپزشکی و ایمپلنت دندان در کشور ایران
[114] Son, Jun Sik, et al. "Antibacterial Activity of Propolis-Embedded Zeolite
Nanocomposites for Implant Application." Materials 14.5 (2021): 1193.
[115] Kaseem, M., and H. C. Choe. "Acceleration of Bone Formation and Adhesion Ability
on Dental Implant Surface via Plasma Electrolytic Oxidation in a Solution Containing
Bone Ions. Metals 2021, 11, 106." (2021).
[116] Sun, Peng, et al. "The Calcium Phosphate Modified Titanium Implant Combined
With Platelet-Rich Plasma Treatment Promotes Implant Stabilization in an
Osteoporotic Model." Journal of Craniofacial Surgery 32.2 (2021): 603-608.
[117] Topçu, Ali Orkun, et al. "Implant-site related and patient-based factors with the
potential to impact patients' satisfaction, quality of life measures and perceptions
toward dental implant treatment." Implant dentistry 26.4 (2017): 581-591.
[118] Klinge, Björn, et al. "Dental Implant Quality Register—A possible tool to further
improve implant treatment and outcome." Clinical oral implants research 29
(2018): 145-151.

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

*

1۳۱

[119] Kashbour, Wafa Ahmed, et al. "Provision of information on dental implant
treatment: patients’ thoughts and experiences." Clinical oral implants research 29.3
(2018): 309-319.
[120] Machuca, Carolina, Mario V. Vettore, and Peter G. Robinson. "How peoples’ ratings
of dental implant treatment change over time?." Quality of Life Research (2020): 112.
[121] Yuan, Quan, ed. Dental Implant Treatment in Medically Compromised Patients.
Springer International Publishing, 2020.
[122] Misch, Carl E., and RANDOLPH R. RESNIK. "Available bone and dental implant
treatment plans." Misch's Contemporary Implant Dentistry E-Book (2020): 415.
[123] Wu, Yun-shu, Yuan Wang, and Quan Yuan. "Dental Implant Treatment for Diabetic
Patients." Dental Implant Treatment in Medically Compromised Patients. Springer,
Cham, 2020. 103-127.
[124] Zhao, Dan, et al. "Organ Diseases and Dental Implant Treatment." Dental Implant
Treatment in Medically Compromised Patients. Springer, Cham, 2020. 37-72.
[125] Dank, Anton, et al. "Effect of dental implant surface roughness in patients with a
history of periodontal disease: a systematic review and meta-analysis."
International journal of implant dentistry 5.1 (2019): 1-11.
[126] Dank, A., Aartman, I. H., Wismeijer, D., & Tahmaseb, A. (2019). Effect of dental
implant surface roughness in patients with a history of periodontal disease: a
systematic review and meta-analysis. International journal of implant dentistry,
5(1), 1-11.
[127] Kim, Hyeongil, et al. "The biocompatibility of SLA-treated titanium implants."
Biomedical Materials 3.2 (2008): 025011.
[128] Zetterqvist, Lars, et al. "A prospective, multicenter, randomized‐controlled 5‐year
study of hybrid and fully etched implants for the incidence of peri‐implantitis."
Journal of periodontology 81.4 (2010): 493-501.
[129] Kim, Jeong-Whun, et al. "Endoscopic removal of a dental implant through a middle
meatal antrostomy." British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 45.5 (2007):
408-409.
[130] Cicciù, Marco, and Marco Tallarico. "Dental Implant Materials: Current State and
Future Perspectives." (2021): 371.
[131] Soylu, Emrah, et al. "Fractal analysis as a useful predictor for determining
osseointegration of dental implant? A retrospective study." International Journal of
Implant Dentistry 7.1 (2021): 1-8.

1۳1

*

فهرست منابع

[132] Matthes, Rutger, et al. "Enzymatic biofilm destabilisation to support mechanical
cleansing of inserted dental implant surfaces: an in-vitro pilot study." Odontology
(2021): 1-12.
[133] Boyd, James D., et al. "Biofilm and cell adhesion strength on dental implant
surfaces via the laser spallation technique." Dental Materials 37.1 (2021): 48-59.
[134] Wennerberg, Ann, Silvia Galli, and Tomas Albrektsson. "Current knowledge about
the hydrophilic and nanostructured SLActive surface." Clinical, cosmetic and
investigational dentistry 3 (2011): 59.
[135] Silva, M., et al. "Application of a hybrid additive manufacturing methodology to
produce a metal/polymer customized dental implant." Procedia Manufacturing 12
(2017): 150-155.
[136] Cochran, David L., et al. "The use of reduced healing times on ITI® implants with a
sandblasted and acid‐etched (SLA) surface: Early results from clinical trials on ITI®
SLA implants." Clinical oral implants research 13.2 (2002): 144-153.
[137] Pan, Min-Chun, Hsiu-Pai Lin, and Chin-Sung Chen. "Design/exploration and
verification of an electromagnetic probe for assessing dental implant
osseointegration." Measurement 174 (2021): 109054.
[138] Torsten, Jemt. "Data on implant failures will show different results depending on
how patients are compiled and analyzed: A retrospective study on 3902 individual
patients treated either with one single implant or implants in the edentulous upper
jaw." Clinical Implant Dentistry and Related Research 22.2 (2020): 226-236.
[139] Pan, Min-Chun, Hsiu-Pai Lin, and Chin-Sung Chen. "Design/exploration and
verification of an electromagnetic probe for assessing dental implant
osseointegration." Measurement 174 (2021): 109054.
[140] Guler, Berceste, et al. "Chemical Evaluation of Energy Dispersive X-ray
Spectroscopy Analysis of Different Failing Dental Implant Surfaces: A Comparative
Clinical Trial." Materials 14.4 (2021): 986.
[141] Saito, Mari M., et al. "New insights into bioactivity of ceria-stabilized zirconia:
Direct bonding to bone-like hydroxyapatite at nanoscale." Materials Science and
Engineering: C 121 (2021): 111665.
[142] Kadambi, Prasanna, Pranay Luniya, and Pankaj Dhatrak. "Current advancements in
polymer/polymer matrix composites for dental implants: A systematic review."
Materials Today: Proceedings (2021).
[143] Ishihara, Kazuhiko, et al. "Biomimetic phospholipid polymers for suppressing
adsorption of saliva proteins on dental hydroxyapatite substrate." Journal of
Applied Polymer Science 138.6 (2021): 49812.

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

*

1۳2

[144] Braceras I, De Maeztu MA, Alava JI, Gay-Escoda C. In vivo low-density bone
apposition on different implant surface materials. Int j oral and maxillofac surgery
2009; 38:274-278.
[145] Arghami, Afarin, et al. "Immediate and early loading of hydrothermally treated,
hydroxyapatite-coated dental implants: a 7-year prospective randomized clinical
study." International Journal of Implant Dentistry 7.1 (2021): 1-10.
[146] Ye, Jun, Bo Huang, and Ping Gong. "Nerve growth factor-chondroitin
sulfate/hydroxyapatite-coating composite implant induces early osseointegration
and nerve regeneration of peri-implant tissues in Beagle dogs." Journal of
Orthopaedic Surgery and Research 16.1 (2021): 1-12.
[147] Soylu, Emrah, et al. "Fractal analysis as a useful predictor for determining
osseointegration of dental implant? A retrospective study." International Journal of
Implant Dentistry 7.1 (2021): 1-8.
[148] Zhou, Zilan, et al. "The unfavorable role of titanium particles released from dental
implants." Nanotheranostics 5.3 (2021): 321.
[149] Romanos, Georgios E., Gerard A. Fischer, and Rafael Delgado-Ruiz. "Titanium Wear
of Dental Implants from Placement, under Loading and Maintenance
Protocols." International Journal of Molecular Sciences 22.3 (2021): 1067.
[150] Gehrke, Peter, et al. "Marginal Adaptation and Microbial Leakage at Conometric
Prosthetic Connections for Implant-Supported Single Crowns: An In Vitro
Investigation." International Journal of Molecular Sciences 22.2 (2021): 881.
[151] Buser D, Schenk R, Steinemann S, Fiorellini J, Fox C, Stich H17. Influence of surface
characteristics on bone integration of titanium implants. A histomorphometric
study in miniature pigs. J Biomed Mater Res 1991; 25:889–902.
[152] Hung, Yi-Wen, et al. "Effects of non-thermal plasma on sandblasted titanium dental
implants in beagle dogs." Journal of the Chinese Medical Association 81.10 (2018):
920-925.
[153] Yin, Shi, et al. "Preservation of alveolar ridge height through mechanical memory: A
novel dental implant design." Bioactive Materials 6.1 (2021): 75-83.
[154] Shuman, Mohammad Abdelhamied. "Patient’s Risk Factors for Dental Implant
Success and Failure (A Retrospective Study)." Egyptian Dental Journal 67.1-January
(Oral Surgery) (2021): 219-223.
[155] Jayakumar, N., et al. "Comparison of stress distribution on dental implant with
different abutment types." Materials Today: Proceedings (2021).

1۳3

*

فهرست منابع

[156] Kaseem, Mosab, and Han-Cheol Choe. "Acceleration of Bone Formation and
Adhesion Ability on Dental Implant Surface via Plasma Electrolytic Oxidation in a
Solution Containing Bone Ions." Metals 11.1 (2021): 106.
[157] Esquivel, Jonathan, Ramon Gomez Meda, and Markus B. Blatz. "The Impact of 3D
Implant Position on Emergence Profile Design." International Journal of
Periodontics & Restorative Dentistry 41.1 (2021).
[158] Saghiri, Mohammad Ali, et al. "Current technology for identifying dental implants: a
narrative review." Bulletin of the National Research Centre 45.1 (2021): 1-11.
[159] Gulati, Manmeet, Ranjna Kumari, and Pratik Gupta. "Implant Failure: A Growing
Concern for Implant Dentistry." Journal of Advanced Medical and Dental Sciences
Research 9.3 (2021).
[160] Nitschke, Ina, et al. "Considerations for the Prosthetic Dental Treatment of Geriatric
Patients in Germany." Journal of Clinical Medicine 10.2 (2021): 304.
[161] Glied, Allen, and Junaid Mundiya. "Implant Material Sciences." Dental Clinics of
North America 65.1 (2021): 81-88.
[162] Kosior, Piotr, et al. "The Influence of Various Preparation Parameters on the
Histological Image of Bone Tissue during Implant Bed Preparation—An In Vitro
Study." Applied Sciences 11.4 (2021): 1916.
[163] Huang, Her-Hsiung, et al. "Nitrogen plasma immersion ion implantation treatment
of Ti6Al7Nb alloy for bone-implant applications: enhanced in vitro biological
responses and in vivo initial bone-implant contact." Surface and Coatings
Technology 405 (2021): 126551.
[164] Roig-Vanaclocha, Ana, et al. "Efficacy of Miniscrews in Gaining Prosthetic Space for
a Dental Implant to Replace the Mandibular First Molar: A Case Series." Applied
Sciences 11.2 (2021): 607.
[165] Paul, Stefan, Oliver Hanisch, and Dobrila Nesic. "Human gingival fibroblast
proliferation on materials used for dental implant abutments: a systematic review."
The International Journal of Prosthodontics (2021).
[166] Ihde, Stefan, et al. "Three-Dimensional Determination of the Fusion Zone between
the Distal Maxilla and the Pterygoid Plate of the Sphenoid Bone and Considerations
for Implant Treatment Procedure." Applied Sciences 11.1 (2021): 30.
[167] Chaushu, Liat, and Gavriel Chaushu. "Fatigue Evaluation of a New Two-Piece Dental
Implant, Having a Replaceable Titanium Sleeve." Journal of Medical Devices 15.2
(2021).
[168] Park, Jieun, et al. "Implant placement in the removable mandibular advancement
device for completely edentulous patients: A finite element study." Journal of
Computational Design and Engineering 8.1 (2021): 140-148.

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

*

1۳4

[169] Irudhayam, S. Jackson, and V. Hariram. "Dental implant biomaterials, design and
importance of FEA–A brief review." Materials Today: Proceedings (2021).
[170] Alex, Lorena C. The Current State of Applications of Digital Technology in Implant
Treatment Planning and Placement in Academic Institutions: A QuestionnaireBased Study. Diss. Tufts University School of Dental Medicine, 2021.
[171] Clarkson, Earl, Eunsu Jung, and Spencer Lin. "How to Avoid Life-Threatening
Complications Associated with Implant Surgery." Dental Clinics of North America
65.1 (2021): 33-41.

لغات و اصطالحات پرکاربرد پروتز ایمپلنت دندان

لغات و اصطالحاًت پرکاربرد
پروتز ایمپلنت دندان

*

1۳۳

1۳7

*
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A
Abutment
اباتمنت ،بخش از یک ساختار که به طور مستقیم فشار و نیرو را دریافت میکند ،قسمتی از یک
ایمپلنت که در نقش ساپورت و گیر یک پروتز عمل میکند.
abutment analog
اباتمنت ،بخش از یک ساختار که به طور مستقیم فشار و نیرو را دریافت میکند ،قسمتی از یک
ایمپلنت که در نقش ساپورت و گیر یک پروتز عمل میکند.
abutment clamp
هر وسیلهای که برای قرار دادن اباتمنت ایمپلنت بر روی بدنه ایمپلنت استفاده میشود.
abutment driver
هر وسیلهای که معموالً به طور اختصاصی برای سهولت قرار دادن و محکم کردن یک اباتمنت ایمپلنت
بر روی قسمت فوقانی یک ایمپلنت ساخته شده است.
abutment healing cap
هر پوشش موقتی که برای تامین سیل بر روی قسمت فوقانی یک ایمپلنت استفاده میشود .بیشتر این
پوششها فلزی هستند و به منظور استفاده موقت پس از باز کردن سطح فوقانی ایمپلنت به محیط دهان
به کار میروند.
abutment post
بخشی از اباتمنت که به ساختمان داخلی ایمپلنت ادامه پیدا میکند و به منظور تامین گیر و یا ثبات
اباتمنت استفاده میشود.
abutment screw
بخشی که اباتمنت را به بدنه فیکسچر پیچ میکند.
acute pain
دردی که دورهی کوتاه و نسبتا شدیدی دارد.
adherence
عمل یا کیفیت چسبیدن ،اتصال پایدار
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adhesion
اتصال با ثبات قطعات به یکدیگر که ممکن است به صورت غیر عادی اتفاق بیفتد ،خصوصیت باقی-
ماندن در نزدیکی زیاد ،آنچه از تمایل فیزیکی مولکولها به یک ماده یا تمایل مولکولی موجود بین
سطوح اجسام در تماس ،ناشی میشود.
adhesive
چسبناک ،چسباننده ،هر مادهای که باعث چسبندگی نزدیک دو سطح متصل شونده به یکدیگر گردد.
adhesive failure
شکست اتصال در حد فاصل دو ماده به خاطر نیروهای کششی یا برشی
age atrophy
کم شدن طبیعی کلیه بافتها در اثر سن باال ،ضایع شدن ،بیمصرف شدن
agenesis
نمو ناقص و معیوب هر بخش بدن ،شکست در تشکیل شدن ،غیاب
airborne-particle-abrasion
روند تغییر سطح یک ماده از طریق استفاده از ذرات ساینده که از طریق هوا یا گازهای فشرده پاشیده
میشود.
alloplast
یک جسم خارجی خنثی و بی اثر که برای ایمپلنت کردن در بافت به کار میرود ،یک ماده که از
منبعی بیجان تهیه شده است و با جراحی ،یک بافت از دست رفته را جایگزین میکند و یا باقیمانده
بافت را تقویت میکند.
alloy
آلیاژ ،مخلوط دو یا چند فلز که متقابال در وضعیت مذاب قابل حل هستند ،بر اساس تعداد فلزات درون
مخلوط به انواع دوگانه ،سه گانه ،چهارگانه و ...تقسیم میشود.
alloying element
عناصر فلزی یا غیر فلزی که جهت حصول خواص ویژه ،به یک فلز خالص اضافه میشوند.
alveloar
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قسمتی از فکها که دندانها در آن رویش پیدا میکنند.
amalgam
یک آلیاژ جیوه که عموماً در دندان پوسیده کار میشود ،آمالگام دندانی یک آلیاژ از جیوه ،نقره ،مس
و قلع میباشد که می تواند حاوی پاالدیوم ،روی و سایر عناصر جهت بهبود کارکرد با آن و کارایی
بالینی آن باشد.
ambient
احاطهکننده ،وجود داشتن یا حاضر بودن در تمام طرفها
analog
در دندانپزشکی :چیزی که تمام و یا قسمتی از آن شبیه چیز دیگری است.
anatomic crown
بخشی از یک دندان طبیعی که از حد فاصل سمان و مینا به سمت کرونال گسترده شده است.
anatomic teeth
دندانهای مصنوعی که فرمهای آناتومیک دندانهای طبیعی را همانندسازی میکنند.
anchorage area
ناحیهای که از لحاظ موقعیت و ترکیب و یا از طریق آمادهسازی جهت تامین گیر پروتز مناسب شده
است.
andrews bidge
ترکیب یک پروتز ثابت دارای بار با یک پروتز متحرک که دندانهای ناحیهی بار را جایگزین میکند
و معموالً برای جایگزینی نواحی بیدندانی قدامی استفاده میشود.
anti rotation
یک ویژگی ساختاری برخی ایمپلنتها که از چرخش اجزای بسته شده نسبت به هم جلوگیری میکند.
این امر میتواند بین فیکسچر و اباتمنت باشد و یا بین اباتمنت و پیچ اباتمنت رخ دهد.
apatite
کلسیم فسفات موجود در ترکیب  Ca5(po4)3OH؛ یکی از اجزای غیر آلی (معدنی) دندانها و
استخوانها (با )Ca CO3
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apex
باالترین نقطه یا قله یا راس ،در دندانپزشکی :انتهای آناتومی ریشهی دندان میباشد.
articulation
در دندانپزشکی :ارتباط تماس استاتیک و دینامیک سطوح اکلوزال دندانها حین عملکرد.
asepsis
عاری از عفونت ،جلوگیری از ورود میکرو اورگانیزمها
attachment
وسیلهی مکانیکی جهت ثابت کردن و ثبات یک پروتز
attachment screw
هر جزئی که جهت پیچ کردن (بستن) یک پروتز ثابت به اباتمنت به کار میرود.
attrition
عمل ساییدن یا تراشیدن توسط اصطکاک ،سایش مکانیکی ناشی از مضغ یا پارافانکشن ،محدود به
سطوح تماس دندانها

B
basal bone
بافت استخوانی فک پایین (مندیبل) و فک باال (ماگزیال) به غیر از زائده آلوئل
bevel
یک لبه کج و اریب ،در دندانپزشکی :روند اریب کردن خط خاتمه تراش و انحنای یک آمادهسازی
دندان
bilateral
داشتن یا متعلق بودن به دو طرف ،دو طرفه
bioadhesion
چسبندگی زیستی
bioacceptabillity
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کیفیت سازگاری در یک محیط زنده به رغم عوارض جانبی مضر یا ناخواسته
biocompatibility
خاصیت زیست سازگاری :نیاز برای زیستسازگاری در مواد طبی ،موردی تعیینکننده برای تماس
طوالنی بافت بدن انسان میباشد تا این ماده هیچ گونه ضرری برای بافت نداشته و دارای بیاثری
بیولوژیکی و شیمیایی باشد .در مورد ایمپلنتهای دندانی ،عالوه بر خاصیت استخوانسازی
(اسئواینتگریشن)  ،نیاز به زیست سازگاری وجود دارد .فاکتورهای اصلی که زیستسازگاری
بیومتریالها را تحت تأثیر قرار میدهد ،ترکیبات شیمیایی ،خواص مکانیکی ،شارژ الکتریکی و خواص
سطح میباشد .سازگاری مواد مورد استفاده در ایمپلنتهای دندانی با مطالعه واکنش مابین ایمپلنت و
استخوان ارزیابی میشود.
biomaterial
هر ماده غیر از دارو که می تواند برای هر مدت زمانی به عنوان بخشی از یک سیستم درمانگر ،ارتقاع
دهنده ،جایگزین بافت ،عضو یا عملکرد بدن شود.
biomechanics
بررسی بیولوژی از دیدگاه عملکردی ،بکارگیری اصول طراحی مهندسی ،همان گونه که در ارگانیزم-
های زنده بکار رفته است.
bite
عمل له کردن یا بریدن بین دندانها
bond strength
نیرویی که الزم است تا یک مجموعه متصل ،شکسته شود و محل شکستگی در محل چسب یا حد
واصل سطوح چسبنده باشد.
bonding
متصل کردن ،یکی کردن ،قوی کردن ،محکم کردن با استفاده از یک ماده چسبنده نظیر سمان یا
چسب
bone
بخش سخت بافت همبند که که قسمت اعظم اسکلت را نشان میدهد؛ از یک بخش غیر آلی یا معدنی و
یک بخش آلی تشکیل شده است (ماتریکس و سلولها) .ماتریکس از فایبرهای کالژنی تشکیل شده که
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به مواد معدنی آغشتهاند( .به طور عمده فسفات کلسیم تقریبا معادل هشتاد و پنج درصد و کربنات
کلسیم تقریبا معادل ده درصد).
bone atrophy
تحلیل استخوان که از درون با کاهش دانسیته و از بیرون با کاهش در فرم استخوان مشخص میشود.
)bone implant contact (BIC
میزان تمایل اتصال استخوان به سطح ایمپلنت پس از کارگذاری ایمپلنت.
brittle
شکننده یا ترد ،مستعد شکستن و عدم موفقیت ،چیزی که به آسانی شکسته و خرد میشود.
bruxism
دندان قروچه ،یک عادت دهانی که شامل فشردن و ساییدن غیر ارادی و غیر عمدی دندانها به صورت
ریتمیک و دورهای و غیر فانکشنال و متفاوت با حرکات موضعی فک پایین (مندیبل) میشود.
bur head
بخش برنده یک فرز دندانپزشکی ،سر فِرِز

C
CA
یکی از روشهای آمادهسازی سطح ایمپلنت دندان میباشد .روش آمادهسازی سطح  CAبرگرفته از
 Calcium SAاشاره نمود .برای تهیه سطح  ،CAبه منظور فعالسازی 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.
cast
یک پیکره شبیهساز ی شده با اندازه واقعی که درون یک ماتریس یا قالب از فرم دلخواه شکل میگیرد
و یا مادهای است که درون آن ریخته میشود.
cathode
قطب منفی در الکترولیز
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cement
سمان ،چسباندن ،یکی کردن یا محکم کردن توسط سمان ،یک عنصر یا عامل متصلکننده که به عنوان
یک ماده عمل میکند که اجسام را به یکدیگر میچسباند یا چیزی که به شدت و به طور محکم یکی
میکند .یک ماده که با سفت شدنش ،یک فضا را پر و یا اجسام مجاور را به هم متصل میکند.
cementation
روند اتصال اجزا توسط سمان ،اتصال یک ترمیم به دندانهای طبیعی توسط سمان
clinical crown
بخشی از دندان که از سطح اکلوزال ،تا لبه آزاد ادامه دارد.
cohesion
عمل یا وضعیت چسبیدن محکم به یکدیگر ،نیرویی که به وسیله آن مولکولهای ماده به یکدیگر می-
چسبند .جاذبه مولکولی که توسط آن اجزای یک جسم در سرتاسر توده خود با هم یکی میشوند.
contact
در دندانپزشکی :محل طالقی و اتصال سطوح ،تماس یا مماس بودن واضح اجسام ،برقرار کردن تماس،
بردن به تماس ،وارد شدن یا بودن در تماس
corrode
تخریب یک فلز در اثر واکنش الکتروشیمیایی با محیط اطراف خود ،خورده شدن به صورت تدریجی
همانند جویدن ،ساییده شدن تدریجی معموالً به وسیله واکنش شیمیایی
corrosion
عمل یا روند یا تأثیر خوردگی ،محصول خوردگی ،از دست دادن محتوای عنصری به محیط اطراف
corrosive
تمایل به ایجاد خوردگی ،داشتن توانایی ایجاد خوردگی
crown
باالترین یا بلندترین بخش دندان ،بخشی از دندان که در سمت اکلوزال تقاطع مینا و عاج یا جایگزین
مصنوعی آن قرار دارد .یک جایگزین مصنوعی که ساختار از دست رفته دندان را با در برگرفتن تمام
یا بخشی از ساختار باقیمانده ،توسط مادهای همانند فلز ریختهگری ،پرسلن یا ترکیبی از مواد همانند
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فلز و پرسلن جایگزین میکند.
crown-implant ratio
رابطه فیزیکی بین بخشی از رستوریشن ساپورت شونده با ایمپلنت که در استخوان آلوئل است ،در
مقایسه با بخشی که در استخوان آلوئل نیست و معموالً با بررسی رادیوگرافی مشخص میشود.
crown-root ratio
بر اساس رادیوگرافی ،رابطه فیزیکی بین بخشی از دندان که در استخوان آلوئل است در مقایسه با
بخشی که در استخوان آلوئل نیست.

D
definitive prosthesis
هر پروتز دندانی که برای استفاده طوالنی مدت طراحی شده است.
deformation
تغییر فرم یا شکل یک جسم
dental
از یا مربوط به دندان ،دندانی
dental bridge
بریج دندان ،یک دندان مصنوعی است که توسط دندانهای طرفین در جای خود نگه داشته میشود.
بریج ،جهت درمان بیدندانی ساخته میشود ،به این صورت که با قرار گرفتن روی دندانهای طرفین
ناحیه بیدندانی ،به شکل یک پل ،قسمت بیدندانی را کامل میکند .عمل بریج ،تنها خود فضای خالی
را درگیر نمینماید و دندان های مجاور نیز برای بریج نمودن درگیر و در واقع تراش داده میشوند.
بریج تنها برای افرادی مناسب است که دندانهای مجاور فضای خالی ،دارای پرشدگی زیاد بوده و به
طور کلی نیاز به روکش دارد.
dental engineering
کاربرد اصول فیزیکی و مکانیکی و ریاضی در دندانپزشکی ،کاربرد اصول مهندسی در دندانپزشکی
dental esthetics
کاربرد اصول زیبایی در دندانهای طبیعی یا مصنوعی و رستوریشنها
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dental geriatrics
دندانپزشکی برای بیمار سالمند ،شاخهای از مراقبتهای دندانپزشکی که مشکالت مخصوص افراد
سالمند و سالخورده را شامل میگردد.
dental implant
یک وسیله پروتزی ساخته شده از مواد آلوپالستیک که در داخل استخوان کاشته میشود تا گیر و
ساپورت را برای یک پروتز دندانی ثابت و یا متحرک تامین کند.
dental implant abutment
بخشی از ایمپلنت دندانی که عملکرد ساپورت و یا گیر هر نوع پروتز ثابت یا متحرک را انجام دهد.
dental implant attachment
اتصال بیومکانیکی  -مکانیکی بین ایمپلنت دندانی و بافتهایی که به آن متصل است.
dental implant analog
یک کپی از کل ایمپلنت دندانی که به قصد قرار دادن در بدن انسان استفاده نمیشود.
dental implant system
اجزای ایمپلنت دندانی که برای عمل در کنار یکدیگر طراحی شدهاند .هر سیستم ایمپلنت شامل بخشها
و وسایل ضروری برای قراردهی ایمپلنت و اجزای اباتمنت ایمپلنت به طور کامل میباشد.
dental prosthesis
یک جایگزین مصنوعی (پروتز) برای یک یا چند دندان (یا تمام دندانهای هر دو فک) و ساختارهای
دندانی مرتبط.
dental prosthetic laboratory procedures
مراحلی از ساخت یک پروتز دندانی که حضور بیمار برای کامل نمودن آنها الزم نیست.
denture
یک جانشین مصنوعی برای دندانهای طبیعی و بافتهای مجاور
denture design
یک تجسم برنامهریزی شده از فرم و گسترش یک پروتز دندانی پس از مطالعه کلیه عوامل مؤثر در آن
denture esthetics
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تأثیر ایجاد شده توسط یک پروتز دندانی بر روی زیبایی و جذابیت فرد
distal force
نیروهای دیستال از جانب دندانهای پشتی وارد شده و ایمپلنت را تحت کشش قرار میدهند.

E
edentics
علم و تکنیک استفاده شده در درمان بیماران بیدندان
edentulism
وضعیت بیدندان بودن ،بدون دندانهای طبیعی
elastic
مستعد به کشیده شدن و فشرده شدن یا تغییر شکل دادن و سپس متمایل به بازگشت به شکل اصلی و
اولیه
elastic limit
بیشترین میزان استرسی که یک ماده می تواند در معرض آن قرار بگیرد و هنوز پس از رها شدن از آن،
نیروها به ابعاد اولیه خود بازگردد.
elastic modulus
سختی با قابلیت ارتجاعی یک ماده در محدوده االستیک ،در این محدوده بر اساس قانون هوک ماده در
تناسب مستقیم با میزان استرس وارده تغییر شکل میدهد.
elasticity
کیفیتی که به یک ساختار یا ماده اجازه میدهد تا پس از برداشتن یک نیروی خارجی به شکل اولیهی
خود بازگردد.
electrode
یک محیط که در میان یک رسانای الکتریکی و جسمی که قرار است به آن جریان برسد استفاده
میگردد .الکترود مثبت آند و الکترود منفی کاتد است.
elements
هنگامی که در مورد ایمپلنتهای دندانی بکار میرود منظور فیکسچر و اباتمنت و یا پیچ اباتمنت
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میباشد.
elongation
تغییر شکل در نتیجه نیروی کششی ،درجهای که یک ماده تا پیش از شکسته شدن میتواند کشیده شود.
رویش بیش از حد دندان.
equalization of pressure
عمل مساوی کردن یا توزیع یکنواخت فشار
etch
ایجاد یک سطح گیردهنده مخصوصا بر روی شیشه یا فلز توسط عمل خورندگی یک اسید ،مشخص
کردن و واضح نشان دادن
etching
عمل یا روند حل کردن انتخابی ،در دندانپزشکی :حل کردن انتخابی سطح مینای دندان و فلز با استفاده
از اسیدها جهت ایجاد یک سطح گیردار.

F
fabrication
ساختن یا درست کردن یک رستوریشن
failure
در مواد دندانی :شکست هر ماده فیزیکی در اثر بارگذاری چرخهای که از طریق شکست در حدی
پایینتر از قدرت نهایی کششی شناخته میشود.
fatigue
شکستن و ترک برداشتن یک ماده در اثر نیروهای وارد شده که معموالً با ترکهای ظریف شروع شده
و با پاره شدن و گسستن دنبال میشود.
)field emission scanning electron microscope (FESEM
میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی یا  ،FESEMهمانند میکروسکوپ الکترونی روبشی
) (SEMبوده و عموماً ویژگیهای اساسی میکروسکوپ الکترونی روبشی نظیر :قدرت تفکیک ،عمق
تمرکز ،تنوع سیگنالها و پردازش آنها را حفظ میکند .تفاوت این دو میکروسکوپ در تفنگ
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الکترونی (منبع تولید الکترون) و روش تولید پرتو الکترونی میباشد .نوع تفنگ میکروسکوپ
الکترونی روبشی ،انتشار گرمایی و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ،انتشار میدانی است.
تفنگ انتشار میدانی به انرژی حرارتی برای غلبه بر سد پتانسیل سطحی نیاز نداشته و با اعمال میدان
الکتریکی بسیار باال به سطح فلز ،الکترونها از سطح جدا میشوند .میکروسکوپ الکترونی روبشی
گسیل میدانی ،قابلیت عکسبرداری از سطوح با بزرگنمایی اسمی ده تا یک میلیون برابر و در واقع
مقیاس نانو را داشته و در مقایسه با میکروسکوپ الکترونی روبشی ،تصاویری واضحتر با رزولوشن نیم
تا یک نانومتر را فراهم میکند
fixture
فیکسچر ،پایه ایمپلنت ،قطعهای که به درون لثه اتصال داشته و ثابت است.
fixture cover
قطعه ای که در طی دوران بهبودی بر روی یک ایمپلنت دندانی قرار میگیرد تا از تکثیر بافت به درون
بخش داخلی بدنه ایمپلنت جلوگیری کند.
force
یک انرژی یا تأثیر ی که هنگام اجرا شدن بر روی جسم ،تمایل به حرکت دادن جسم یا تغییر وضعیت
متحرک فعلی آن دارد .نیرویی که به هر مادهای وارد شده و باعث تغییر شکل آن میشود.
form
شکل و پیکربندی هر چیز ،شکل دادن ،فرم دادن ،منطبق کردن
fracture
روند یا عمل شکستن ،وضعیت شکسته بودن ،شکستن ،گسیختن ،پاره کردن
free gingiva
بخشی از لثه که دندان را احاطه نموده و مستقیما به سطح دندان متصل نمیباشد.
functional occlusion
تماسهای دندانی فک باال و پایین در حین جویدن و بلع

G
genial
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چانهای ،مربوط به چانه
geordontology
مطالعه دندانها و مشکالت دندانی افراد مسن و سالخورده
gnathology
دانشی که با بیولوژی مکانیزم جویدن به طور کلی سر و کار دارد که شامل مورفولوژی ،آناتومی،
هیستولوژی ،فیزیولوژی و پاتالوژی و درمانهای فکها یا سیستم ماضغه و دندانها در ارتباط با سالمت
کل بدن بوده و محدوده تشخیص کاربردی ،درمانی و بازتوانی را در بر میگیرد.
H
HA
یکی از روشهای آمادهسازی سطح ایمپلنت دندان میباشد .روش هیدروکسی آپاتایت یا  HAمیباشد.
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  64الی  74میکرومتر بر روی سطح آمادهسازی شدهی  RBMمیباشد.
از مزیتهای این سطح ،زیست سازگاری بیشتر آن و همچنین افزایش استخوانسازی نسبت به

RBM

میباشد.
healing cap
واژههای هیلینگ کپ یا هیلینگ اسکرو یا هیلینگ اباتمنت ،معموالً به جای یکدیگر و برای نامگذاری
قطعهای به کار میرود که بعد از جراحی مرحله دوم ایمپلنت (در ایمپلنت گذاری دو مرحلهای) و یا
بعد از قرارگیری ایمپلنت در داخل استخوان (در ایمپلنت گذاری یک مرحلهای) بر روی دهانه ایمپلنت
بسته میشود .هیلینگهای متصل به ایمپلنت دندان ،سیلندرهای فلزی گنبدی شکل هستند که در باالی
لثه قرار گرفتهاند و دارای ارتفاع دو تا ده میلی متر هستند و از آلیاژهای تیتانیوم یا خود تیتانیوم تشکیل
شدهاند .اندازه آن بسته به ضخامت لثه متفاوت بوده و نقش مهم آن هدایت و شکل دادن بافت نرم
اطراف پروتز میباشد.
horizontal overlap
بیرونزدگی دندانها نسبت به دندانهای مقابل خود در صفحهی افقی
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hybrid
هر چیزی که منشأ مخلوط داشته باشد ،مرکب
hydroxyapatite ceramic
یک ترکیب از کلسیم و فسفات با نسبت های فیزیولوژیک که تولید نوعی سرامیک فشرده و غیرقابل
جذب و سازگار با بافت میکند که به صورت یک الیه بر روی فیکسچر در ایمپلنتهای دندانی کشیده
و استفاده میشود.
hyperplastic tissue
تکثیر بیش از حد بافتی ،معموالً در پاسخ به تحریک مزمن

I
immediate denture
هر پروتز دندانی متحرک که برای قرارگیری بالفاصله پس از کشیدن دندان طبیعی ساخته میشود.
impacted fracture
نوعی شکستگی که در آن یک تکه به درون بخش دیگری از همان استخوان یا استخوان مجاور فرو می-
رود.
implant
کاشتنی ،هر شیء و یا مادهای که که تماما و یا بخشی از آن برای مقاصد درمانی و تشخیصی و یا
آزمایشگاهی در بدن قرار گرفته یا پیوند زده میشوند .پیوند زدن یا قرار دادن مادهای در بدن.
implant crown
یک روکش یا پروتز ثابت که بر روی ایمپلنت قرار گرفته و ساپورت و ثبات خود را از ایمپلنت
دریافت میکند.
implant fixture
فیکسچر ایمپلنت ،پایه ایمپلنت ،قطعهای که در درون لثه قرار میگیرد و سطح آن با استخوان درون لثه
در ارتباط است.
implant interface
محل برخورد سطح یک ایمپلنت دندانی و بافتهای میزبان در اطراف آن
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implant prosthodontics
شاخهای از پروتز که دربارهی جایگزین کردن دندانهای از دست رفته و یا ساختارهای مرتبط توسط
رستوریشنهای مرتبط به ایمپلنت میباشد.
implant surgery
شاخهای از دندانپزشکی ایمپلنت که دربارهی انتخاب و برنامه ریزی و همچنین قراردهی اجزای سیستم
ایمپلنت میباشد.
impression coping
ایمپرشن کوپینگ یا ترنسفر کوپینگ ،بخشی است که به ایمپلنت دندان متصل گردیده و عملیات
قالبگیری روی آن انجام میشود .در واقع ایمپرشن کپینگ ،قطعهای است که برای ثبت موقعیت
اباتمنت و ایمپلنت دندانی در هنگام فرایند کارگذاری ایمپلنت استفاده میشود .این قطعه میتواند در
قالب باقی بماند و یا اینکه پس از اتصال به آنالوگ یا رپلیکا از داخل دهان به قالب منتقل شود.
ایمپرشن کوپینگ دارای دو نوع باز و بسته میباشد .کاربرد اصلی ایمپرشن کوپینگ ،تعیین مکان
روکش دندان میباشد.
impertion tray
ابزاری که برای حمل و کنترل ماده قالبگیری در حین قالبگیری استفاده میشود.
interference
در دندانپزشکی :هر تماس دندانی که با حرکت هارمونیزه (متوازن) مندیبل تداخل دارد یا مانع انجام
آن میشود.
intermediate abutment
یک دندان طبیعی که بین پایه های انتهایی قرار گرفته و به عنوان ساپورت برای یک پروتز ثابت یا
متحرک عمل میکند.
intrusion
حرکت کردن دندان در جهت اپیکال

J
jaw
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فک ،ساختمان استخوانی دربرگیرنده دندانها
joint
محل به هم پیوستن دو یا چند استخوان

K
keeper
هر نوع وسیلهای که برای نگهداشتن چیزی در یک موقعیت بکار میرود .در دندانپزشکی :معموالً به
آلیاژ مغناطیسی شدهای نامیده میشود که بخشی از یک رستوریشن متصل شده و مگنت میتواند به آن
بچسبد.

L
laser
وسیلهای که نور با فرکانس های مختلف را به یک دسته فشرده از اشعه مونوکروماتیک ،تقریبا موازی و
در محدوده قابل رویت تبدیل میکند.
lingual inclination
انحراف قسمت تاجی دندان از صفحه عمودی به سمت زبان
lute
بستن ،متصل کردن ،سیل کردن

M
mandible
استخوان فک پایین
mandibular movement
هرگونه حرکت فک پایین
mandibular relationship record
هرگونه ثبت رابطه فک پایین (مندیبل) با فک باال (ماگزیال)
mandibular steple
یک ایمپلنت داخل استخوانی که در بوردر تحتانی فک پایین (مندیبل) قرار میگیرد و اباتمنتهای آن
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در ناحیه قدام مندیبل از مخاط به داخل دهان راه پیدا کردهاند.
mastication
پروسهی جویدن غذا برای بلع و هضم آن
masticatory system
ارگانها و ساختمانهایی که عملکرد اصلی آنها جویدن است .شامل :دندانها و ساختمانهای
حمایتکنندهی آنها ،مفاصل فکی جمجمهای ،عضالت فرعی و موقعیت دهنده ،زبان ،لبها ،گونهها،
مخاط دهان و بافت عصبی مربوط به آنها میشود.
matrix
ماتریکس ،مولد یا قالبی که چیزی را در آن شکل میدهند .یک قسمت از سیستم اتصالی (مادگی) که
دریافتکننده پاتریکس (نری) است.
maxilla
اصطالحاً استخوان فک باال ،یک استخوان به شکل ناقرینه که با استخوان سمت مقابل خود فک باال را
می سازد .در تشکیل حفره چشم ،حفره بینی و کام سخت نقش دارد .همچنین حاوی دندانهای فک باال
است.
maxilla impression
یک قالب از فک باال یا ساختمان دندانی آن
maxillofacial prosthesis
هر پروتزی که برای جایگذاری کردن یک قسمت یا کل ساختمان فکی صورت استفاده میشود.
maxillomandibular relationship record
ثبت رابطه موقعیتی فک پایین (مندیبل) نسبت به ماگزیال (استخوان فک باال) .این رکوردها ممکن است
در هر موقعیت عمودی ،افقی و طرفی ثبت شوند.
mesial force
نیروهای مزیال از طریق دندانهای مجاور بر بدنهی ایمپلنت وارد شده و موجب کشش ایمپلنت می-
شوند.
metal ceramic restotation
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یک پروتز ثابت دندانی یا متکی بر ایمپلنت که یک زیرساخت فلزی دارد و روی آن یک پوشش
سرامیک قرار گرفته است.
microcrack
میکرو ترک :در یکی از چندین عیوب سطحی که به تجمع استرس کمک میکند و باعث کاهش
استحکام حداکثری میشود.
micrometer
واحد طول ،جهت اندازهگیری طول موج 14-7 .متر
modulus of elasticity
مدول االستیسیته ،نسبت تنش به کرنش.

N
nanometer
واحد طول ،جهت اندازهگیری طول موج 14-8 .متر یا  14آنگستروم
natural dentition
دندانهای طبیعی در قوس دندانی که ممکن است شیری یا دائمی باشد.
neuritis
التهاب یک عصب
nonresorbable
خصوصیتی از ماده که نشان دهنده عدم جذب یا تحلیل رفتن در محیط زنده میباشد.
noxious stimulus
یک تحریک آسیبرسان به بافت
nunce
تفاوت یا تغییر جزئی و ظریف ،کیفیت دقیق ،اختالف ظریف و دقیق

O
occlude

164

*

پروتزهای ایمپلنت دندان و روشهای آمادهسازی سطح آن

روی هم آوردن ،بستن ،بستن دندانهای فک پایین (مندیبل) در تماس با دندانهای فک باال (ماگزیال)
occluding frame
اسم وسیلهای برای قرار دادن کستها روی هم ،جهت چیدن و مرتب کردن دندانها
occlusal contact
هرگونه رابطه تماسی دندانهای مقابل ،برخورد دندانهای مقابل هم در اثر باال آمدن فک پایین
(مندیبل)
occlusal force
نیروهای اکلوزال ،همان نیروهای ناشی از جویدن میباشند که به قسمت بدنهی ایمپلنت وارد میشوند و
ماهیت فشاری دارند ،درحالیکه نیروهایی که از جانب صورت و زبان وارد میشوند ،ماهیتی برشی
دارند.
occlusal position
ارتباط میان فک پایین (مندیبل) و فک باال (ماگزیال) ،زمانی که فک بسته است و دندانها در تماساند.
occlusal pressure
هرگونه نیروی اعمال شده بر سطوح اکلوزال دندانها
oral orthopedics
مفهومی در دندان پزشکی در رابطه با ارتباط وضعیتی فکها در هر دو حالت نرمال و غیر نرمال .آنالیز
اثرات زیانبار ارتباط نامناسب فک پایین (مندیبل) و فک باال (ماگزیال) بر روی دندانها و سایر
ساختارهای مرتبط .تشخیص و تصحیح این گونه ارتباطات و درمان و یا جلوگیری از ناراحتیهای ایجاد
شده در اثر آنها
organ of mastication
ترکیب تمامی عوامل دخیل در دریافت و جویدن و بلع غذا
)osseous integration (osteointegration
اتصال مستقیم بافت استخوانی به یک ماده خنثی و آلوپالستیک بدون حضور بافت همبند در میان آنها.
فرایند و ارتباط مستقیم بین سطح ماده خارجی و بافت استخوانی میزبان بدون دخالت بافت فیبروز
همبندی میانی موجود .اسئواینتگریشن ،یا به عبارت دیگر چسبندگی ساختاری مستقیم بین استخوان و
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ایمپلنت ،پیشنیاز اولیه جهت موفقیت ایمپلنتهای دندانی میباشد .به عبارت دیگر اسئواینتگریشن از
طریق تشکیل استخوان تازه در نزدیکی و مجاورت به سطح فیکسچر ایمپلنت رخ میدهد.
اسئواینتگریشن بستگی به ماده مورد استفاده در ایمپلنت و شرایط ماشین کردن ایمپلنت و پرداخت
سطح و نوع استخوانی که ایمپلنت را می پذیرد و همچنین تکنیک جراحی و طراحی پروتزها و مراقبت
بیمار ،دارد .توپوگرافی سطح ایمپلنت در موفقیت اسئواینتگریشن بسیار مهم میباشد.
ossification
فرآیند طبیعی تشکیل استخوان ،سخت شدن و تبدیل شدن به ماده استخوانی ،تودهای از بافت استخوانی
osteogenesis
تکامل استخوان ،تشکیل استخوان
osteoinduction
توانایی مواد شیمیایی ،فرآیندها و ...در تحریک استخوانسازی از طریق تمایز و فراخوانی استئو
بالستها
osteoporosis
شرایط پزشکی که با کاهش توده استخوانی ،همراه با کم شدن چگالی و همزمان بزرگ شدن فضاهای
داخل استخوان مشخص میشود و ایجاد پوکی و شکنندگی میکند.
over denture
هرگونه پروتز دندانی متحرک که یک یا چند دندان طبیعی باقیمانده یا ریشههای دندانهای طبیعی و یا
ایمپلنتهای دندانی را میپوشاند و یا بر روی آنها تکیه میکند .دندانهای بیمار که عصب کشی شده
و با حفظ ریشه دندان ،کوتاه شدهاند ،میتوانند به عنوان پایههای استفاده شده برای گیرکردن دست
دندان به کار روند و برای جایگیری زیر دست دندان ،مانند پایه آماده شوند .همچنین از ایمپلنتهایی
که در فک بیمار توسط دندانپزشک قرار داده شدهاند ،برای این منظور نیز میتوان استفاده نمود.

P
pack
فشرده کردن ،به طور کامل پر کردن ،به فرم فشرده تبدیک کردن ،جمع شدن کنار هم
pain
یک احساس و تجربه حسی ناخوشایند که با تخریب بالقوه یا بالفعل بافت همراه است یا به واسطه این
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چنین تخریبی توصیف میشود.
palatal plate
اتصال دهنده اصلی یک پروتز دندانی متحرک که قسمت زیادی از سطح کام را میپوشاند.
palplate
معاینه کردن با لمس کردن
parafunction
عملکرد مختل شده یا متوقف شده
partial denture
یک پروتز دندانی ثابت یا متحرک که یک یا چند دندان و بافت مربوطه که تمامی دندانها را
جایگزین نمیکند و ممکن است ساپورت تمام یا قسمتی از آن توسط دندانهای طبیعی ،روکشهای
روی ایمپلنت یا اباتنتهای ایمپلنت یا سایر پروتزهای دندانی و یا مخاط دهان تامین شود (مانند
پارسیل ،اوردنچر و.)...
partial prosthesis
پروتز پارسیل ،زمانی که بیمار چندین دندان خود را از دست داده و هنوز تعدادی از دندانهای او باقی
ماندهاند و از سوی دیگر تمایلی برای کشیدن آنها ندارد ،میتوان از پروتزهای پارسیل استفاده نمود.
این نوع پروتزها از حرکت دندان های مجاور به سمت فضای باز و در نتیجه فاصله گرفتن دندانها از
یکدیگر و بهم ریختگی آنها جلوگیری میکند .در این نوع از پروتز ،دندانها به وسیله یک پایه به هم
متصل میشوند .رنگ پایه نیز شباهت زیادی به لثه دارد که در نهایت توسط یک اسکلت فلزی بهم
متصل شدهاند .پروتز پارسیل با استفاده از گیرههای فلزی که موجب استحکام آنها در دهان میشود،
همانند دندانهای طبیعی عمل میکند.
passivate
حفاظت در برابر آلودگی با پوشاندن یا آمادهسازی سطح ،غیر فعال کردن یا کم کردن فعالیت
passivation
پروسهای که به وسیلهی آن فلز و آلیاژها از طریق آمادهسازی سطحی در برابر خوردگی مقاومتر
میشوند .این روش یک الیه اکسید غیر فعال پایدار و نازک روی سطوح خارجی ایجاد میکند.
passive
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غیر فعال ،بیجان ،ساکن ،مقاوم به خوردگی ،وجود داشتن یا رخ دادن بدون فعالیت
patent
در دندانپزشکی :راه یا مسیر از جا در آمدن بدون مانع ،مسیر خاص خارج کردن پروتز متحرک
path of placement
مسیر خاصی که در آن پروتز روی دندانهای پایه یا ایمپلنتها قرار میگیرد.
patrix
الگو یا دای استفاده شده برای قالبریزی یا ریختگی برای ساخت یک ماتریکس .زائدهای از سیستم
اتچمنت دندانی که داخل ماتریکس انطباق مییابد( .نری)
perimolysis
سایش دندانها توسط اسید ناشی از بازگشت مزمن محتویات معده
periodontal
مربوط به اطراف دندان
periradicular
اطراف یا احاطهکننده ریشه یک دندان
permanent dentition
دندانهایی که پس از دندانهای اصلی میرویند و در شرایط نرمال نمیافتند.
pickle
درمان کردن ،حفظ کردن یا تمیز کردن در یک عامل و یا به وسیلهی آن .یک حملکننده یا شوینده
برای حفاظت کردن یا تمیز کردن؛ یکی از انواع ظروف شستشوی استفاده شده برای تمیز کردن یا به
عمل آوردن
plastic
قابل شکل گرفتن یا فرم گرفتن ،نوعی مواد مصنوعی ارگانیک یا فرآوری شده .در دندانپزشکی :در
ارتباط با تغییر کردن یا دوباره شکل گرفتن بافتهای زنده.
polish
سطح صیقلی ،دارای درخشندگی ،نرم و براق کردن ،معموالً با ساییدن ،عمل یا فرآیندی که یک دنچر
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یا ریختگی را صاف و درخشان میکند.
pontic
دندانی مصنوعی برای یک پروتز دندانی ثابت که جایگزین طبیعی یک دندان طبیعی شده ،عملکرد آن
را برگردانده و معموالً فضایی را که قبال به واسطه تاج کلینیکی اشغال شده بود را پر میکند.
porcelain
یک ماده سرامیکی که تشکیل شده از عناصر غیر قابل ذوب که توسط عناصر ذوب شونده با دمای
پایینتر به یکدیگر متصل شدهاند.
posterior
در دندانپزشکی :قسمت خلفی ،قرار گرفته در قسمت پشت یا عقب
posterior open occlusal relationship
فقدان تماس دندانهای خلفی هنگامی که دندانهای قدامی با هم تماس دارند.
primary dentition
دندانهایی که به طور اولیه در دهان میرویند و سپس به طور نرمال میافتند و با دندانهای دائمی
جایگزین میشوند.
prognosis
پیشبینی نتایج احتمالی یک بیماری یا یک دوره درمانی
progressive loding
افزایش تدریجی اعمال نیرو بر روی یک ایمپلنت دندانی به طور عمدی با پروتزهای دندانی یا به طور
غیر عمدی از طریق نیروهای اعمال شده ساختمانهای آناتومیک مجاور یا نیروهای پارافانکشنال
prosthesis
یک جایگزین مصنوعی برای یک عضو از دست رفته بدن ،یک وسیله درمانی برای بهبود یا تغییر
عملکرد ،وسیلهای که برای کمک به حصول نتایج مطلوب جراحی استفاده میشود.
prosthetic
در ارتباط با (مربوط به) پروتز
)prosthetic dentisty (prosthodontics
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یک رشته تخصصی دندانپزشکی که در ارتباط با تشخیص ،طرح درمان ،بازسازی و حفظ عملکرد و
تامین راحتی و ظاهر و سالمتی بیمارانی است که دندانهای خود را از دست دادهاند یا نقص دندانی یا
بافتهای دهانی فکی دارند و با استفاده از جایگزینهایی که سازگاری زیستی دارند؛ این نقائص را
برطرف میکنند.
prosthetics
علم و هنر فراهم آوردن جایگزینهای مصنوعی برای بافتهای از دست رفته بدن انسان.
prosthetist
شخصی که کارش ساخت جایگزینهای مصنوعی برای هر عضو از دست رفتهی بدن میباشد.
prosthodontist
متخصص پروتز ،دندانپزشکی که برنامه آموزشی پیشرفته در پروتز را با موفقیت طی کرده است و از
یک نهاد یا شخص معتبر اعتبارنامه دریافت کرده است.
provisional cementation
سمان کردن رستوریشن موقت یا دائمی با یک سمان که خصوصیات گیر ضعیف دارد و کار را برای
برداشتن برنامهریزی شده بعدی رستوریشن آسانتر میکند.
proximal
نزدیک به ،مجاور یا نزدیکترین نقطه به منشأ یا مرکز

R
radiograph
تصویر اشعه  ، xتصویری که در یک صفحه حساس توسط اشعه الکترو مغناطیسی غیر از نور ایجاد شده
باشد.
RBM
یک روش آمادهسازی سطح ایمپلنت دندان میباشد .روش  ،RBMبرگرفته از

Resorbable Blast

Mediaبوده و به معنای آن است که عمل سند بالست در محیطی گرم و تحت فشار انجام میشود که
این امر باعث افزایش تأثیر این عملیات میشود و بقایای کمتری از ماده سند بالست بر روی فیکسچر
بجا میماند .در واقع تکنیک  ،RBMمشابه تکنیک  SLAمیباشد با این تفاوت که در این
تکنیک ،هیدروکسی آپاتیت مشتق شده از بتا-تری کلسیم پیروفسفات و کلسیم پیروفسفات تحت فشار
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بسیار زیاد بر روی سطح فیکسچر پاشیده میشود.
reduction
تصحیح یک شکستگی یا جابجایی و ترمیم به وسیلهی روشهای جراحی یا هدایت دستی برای
برگرداندن یک قسمت به محل نرمال آناتومیک خود.
reimplantation
عمل جایگذاری مجدد دندان در حفره دندانی خود پس از خارج شدن به وسیله جراحی یا در اثر ضربه
removable complete denture prosthesis
یک پروتز متحرک دندانی که کل دندانها و ساختارهای مرتبط با آن را جایگزین میکند.
removable denture prosthesis
هرگونه پروتز دندانی که جهت جایگزینی چند دندان در یک قوس نسبتا بیدندان یا جایگزینی همه
دندان (پروتز کامل) به کار میرود .این پروتز قابل گذاشتن یا برداشتن توسط بیمار است .به عبارت
دیگر هر پروتزی که به راحتی قابل گذاشتن و برداشتن از دهان توسط بیمار باشد.
removable partial denture prosthesis
پروتزی که چند دندان را در یک قوس بیدندان جایگزین میکند .در صورت تمایل بیمار قابل
گذاشتن یا برداشتن از دهان توسط وی است.
replica
دوباره تولید کردن یا مشابه سازی از نمونه اصلی ،یک کپی یا دوپلیکیت مثال دوپلیکیت سطح یکی از
اجزای ایمپلنت که برای ساخت رستوریشن به کار میرود.
residual bone
جزئی از استخوان ماگزیال یا مندیبل که به دنبال از دست رفتن دندانها باقی میماند.
residual ridge
قسمتی از استخوان باقیمانده که بافت نرم پس از کشیدن دندانها روی آنها را میپوشاند.
resillient
دارای خاصیت ارتجاعی به صورتی که قادر به دوام آوردن در مقابل نیروی ناگهانی بدون تغییر شکل
دائمی یا پاره شدن باشد و به راحتی به شکل اولیه خود برگردد یا بتواند تغییر داده شود.
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restoration
یک عبارت کلی برای هرگونه ماده یا پروتزی که بافت از دست رفته دندان ،دندانها یا بافتهای
دهانی را جایگزین میکند.
retention
یک ویژگی که پروتز دندانی باید داشته باشد و آن مقاومت در برابر نیروهایی است که تمایل دارند
رستوریشن را در مسیر نشست جابجا کنند.
retrognathic
موقعیت عقب رفته فک پایین (مندیبل) نسبت به فک باال (ماگزیال)
roentengenogram
تصویری که با اشعه  xگرفته شده باشد.
root
ریشه ،قسمتی از دندان که زیر محل اتصال سمنتوم – مینا قرار دارد.
root fracture
شکاف میکروسکوپی یا ماکروسکوپی ایجاد شده در ریشه دندان در جهتهای مختلف
roughness
زبری سطح به جهت ارائه ازدیاد حجم ،سبب اتصال مکانیکی محکمتر به بافتهای اطراف میشود.
مطالعات انجام شده ،نشان میدهد که زبری سطح ایمپلنت تأثیرات زیادی در اسئواینتگریشن و پایداری
مکانیکی ایمپلنت دارد .زبری سطح ،ذاتا جزء بافت ماده میباشد و به فرکانس باالی نامنظمیها بر
میگردد .در سطوح صاف ،استئوبالست ها دچار کاهش چسبندگی و افزایش تکثیر سلولی و بر روی
سطوح زبر ،دارای چسبندگی بیشتری و کاهش تکثیر میشوند؛ همچنین افزایش ترشحات پروتئین بیشتر
میباشد .اگر قله های توپوگرافی سطح خیلی بلند باشند و یا فاصله مابین آنها خیلی زیاد باشد ،سلولها
ممکن است همان رفتار با سطح صاف را داشته باشند .با زبرتر شدن سطح ،میزان چسبندگی استئوبالست
افزایش مییابد.
rotation
عمل چرخش حول یک محور یا یک مرکز ،حرکت یک جسم که اجزای آن جسم در مسیر دایرهای
که مرکز آن خط ثابتی به نام محور چرخش است ،حرکت میکنند( .جهت چرخش عمود بر محور
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چرخش است).

S
saliva
بزاق دهان
)scanning electron microscope (SEM
میکروسکوپ الکترونی روبشی یا ) ،(SEMنوعی میکروسکوپ الکترونی است که قابلیت عکسبرداری
از سطوح با بزرگنمایی اسمی ده تا صدهزار برابر با قدرت تفکیکی کمتر از یک تا بیست نانومتر (بسته
به نوع نمونه) را دارا میباشد .میکروسکوپ الکترونی روبشی ،از مناسبترین وسایل در دسترس برای
آزمایش و آنالیز مورفولوژی و شناسایی ترکیبات شیمیائی بوده و در توانایی بررسی سطح مواد ،حائز
برتریهای فراوانی نسبت به میکروسکوپهای نوری میباشد.
screw endosteal dental implant
هر ایمپلنت دندانی که شبیه یک پیچ باشد .ایمپلنتهای دندانی پیچی شکل.
shearing stress
تنش یا نیروی برشی ،یک نیروی داخلی ایجاد شده که با لغزش یک سطح روی سطح مجاور مقابله
میکند؛ یا نیرویی که در مقابل عمل چرخاندن مقاومت میکند.
socket
هر بازشدگی یا گودشدگی که محل قرار گرفتن چیزی (مثل دندان) است.
SLA
یکی از روشهای آمادهسازی سطح ایمپلنت دندان میباشد .سطح  SLAبرگرفته از عبارت
 blasted Long grit Acid etchedاست که روشی برای سند بالست کردن ایمپلنت میباشد.

Sand

حرف S

مخفف  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 شستشوی اسیدی
میباشد.
SLActive
یکی از روشهای آمادهسازی سطح ایمپلنت دندان میباشد .در کنار روش  ،SLAروش دیگری به نام
 SLActiveکه مختصر شدهی عبارت  Sand blasted Long grit Acid etched Activeمیباشد ،نیز
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وجود دارد .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
شستشوی اسیدی یا اصطالحاً اچ کردن ،خشک شده و آماده استفاده میباشند .در حالیکه
ایمپلنتهای  ،SLActiveپس از اچ کردن ،تحت شرایط محافظت گاز 𝟐𝐍 و در محلول محلول نمکی که
ایزوتونیک است ،ذخیره میشود.
spider partial
پروتز متحرک پارسیل یک طرفه
splint
در دندانپزشکی :غیر متحرک کردن ،محکم کردن ،حمایت کردن
splinting
در دندانپزشکی :متصل کردن دو یا چند دندان به شکل یک واحد سخت به وسیلهی رستوریشن یا
دستگاههای ثابت یا متحرک.
stabilize
محکم و پایدار کردن ،ثابت نگهداشتن ،حفظ کردن پایداری اشیائ به وسیلهی ثابتکنندهها
stain
در دندانپزشکی :تغییر رنگ دادن رستوریشن با رنگدانهها برای رسیدن به رنگ مطلوب
stoma
هر بازشدگی به داخل بدن ،یک بازشدگی مصنوعی که معموالً به طریق جراحی انجام میشود.
stomatognathic system
مجموعه ساختمان هایی که در صحبت کردن ،دریافت ،جویدن ،بلع خوراک و همینطور فعالیتهای
پارافانکشنال نقش دارند.
stomatology
مطالعه ساختمانها ،عملکرد و بیماریهای مربوط به دهان
strain
کرنش ،نسبت تغییر طول به طول اولیه ،تغییرات طولی در واحد طول در اثر وارد شدن تنش یا نیرو.
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superstructure
قسمت باالیی یک پروتز ثابت یا متحرک که شامل دندانهای جایگزین و لثه و ساختارهای آلوئوالر
مربوطه میشود.
support
نگهداشتن ،پشتیبانی کردن ،مانند یک پایه عمل کردن ،در دندانپزشکی :مقاومت به جابجایی ایمپلنت
دندانی از روی بافتهای زیرین.
surgery
جراحی ،جراحی یکی از شیوههای درمانی در پزشکی و دندانپزشکی و یا دامپزشکی میباشد و در
واقع به دانش و تکنیکهای این شیوه ،جراحی گفته میشود .در این روش معموالً از برش برای
برداشتن بخشی از بدن یا کار گذاشتن وسیلهای مانند پروتز استفاده میشود .جراح به فرد متبحر در
جراحی گفته میشود .در زبان پارسی باستان به آن «صحت بخشی داخلی» و «زخمگری» گفته
میشود.
surveying
آنالیز و مقایسه برجستگی کانتورهای داخل دهان مرتبط با ساخت پروتزهای دندانی

T
taper
در دندانپزشکی :متقارب بودن دو دیواره خارجی یک دندان تراش خورده وقتی که از یک سطح معین
به آن نگریسته میشود.
)technic (technique
در دندانپزشکی :مجموعه مراحل دقیق و جزء به جزء در ساخت یک پروتز که منتج به نتیجه مطلوب
میشود.
template
یک الگو یا اندازه ای که برای کمک به شکل دادن (ساختن) یک قطعه به کار میرود .در دندانپزشکی:
یک الگوی منحمی یا مسطح که برای کمک به چیدن دندانها به کار میرود.
tensile stress
یک نیروی داخلی که در برابر طویل شدن ماده در جهتی موازی با جهت استرسهای وارده مقاومت
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میکند.
thread
رزوه یا شیار خارج و یا داخل پیچ و مهره
tissue
ترکیباتی از سلولهای مختلف که بدن را میسازد (بافت) ،مجموعهای از سلولهای ویژه و مشابه که
یک عملکرد خاص را انجام میدهند.
tissue itegration
اتصال ظارا مستقیم و سالم بافت زنده به یک ماده مثل ایمپلنتهای دندانی
tissue itegration
پاسخ بافت به شرایط تغییر کرده
tooth preparation
تراش و آمادهسازی دندان ،مراحل برداشت مینا یا عاج یا سمان بیمار برای شکل دادن به دندان جهت
پذیرش رستوریشن.
tooth selection
انتخاب دندان یا دندان هایی با شکل ،سایز و رنگ ویژه که مناسب خصوصیات شخصیتی یک بیمار
خاص باشد.
torque
نیروی چرخشی یا پیچشی .حرکت یک مجموعه در اثر نیروهای ایجادکننده چرخش.
toughness
توانایی ماده به مقاومت در برابر تنش و کرنش بدون اینکه دچار شکستگی شود.
toxicity
واکنشهای ناسازگار و مضر بافت ها به یک ماده خارجی در اثر فعل و انفعاالت نامطلوب داخلی بافتی.
سمیت میتواند بر اساس میزان و سرعت آزاد شدن و یا نوع مادهای که بافت با آن مواجه میشود در
حد موضعی یا عمومی باشد.
TPS
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یکی از روشهای آمادهسازی سطح ایمپلنت دندان میباشد .تیتانیم پالسمای اسپری شده یا به اختصار
 ،TPSمخفف عبارت  Titanium Plasma Sprayمیباشد .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.
transfer coping
پوشش یا کالهکی از جنس فلز یا رزین اکریلی که برای مشخص کردن موقعیت دای در قالب استفاده
میگردد.
transmucosal
عبورکننده از میان لثه یا مخاط دهان
transvertion
جابجایی دندان از مکان معمول خود یا محل صحیح خود در فک
treatment
آمادهسازی ،آماده کردن
treatment denture
نوعی پروتز دندانی که با هدف ترمیم یا بهبودی بافتهایی که از آن ساپورت یا گیر میگیرد ،به کار
میرود .پروتزی که جهت انجام مقدمات درمان آینده در محل قرار داده میشود.
turgid
حالت متورم و منبسط

U
UCLA abutment substand
یک واژه مصطلح جهت توصیف روکش دندانی که بدون اباتمنت ،مستقیم به بدنه ایمپلنت به وسیله پیچ
اتصال مییابد.
ultimate strength
حداکثر استرسی که به ماده تا نقطه شکست میتوان وارد کرد.
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upright
در دندانپزشکی :حرکت دندانها به یک حالت و موقعیت نرمال

V
velum
پوشش ،یک لغت کلی برای پوشش
veneer
یک پوشش جهت محافظت یا زیبایی

W
wettability
قابلیت ترشوندگی یک مایع ،به عنوان زاویه تماس مابین قطرات ریز مایع در دمای متوازن بر روی یک
سطح افقی میباشد  .در واقع قابلیت ترشوندگی سطح ایمپلنت بر درجه تماس با محیط فیزیولوژیک اثر
میگذارد .بر اساس نوع سطح و مایع ،قطرات ممکن است شکلهای مختلفی به خود بگیرند .زاویه
ترشوندگی )𝛉( زاویهای است که توسط زاویه مابین سطح داخلی قطره مایع و سطح افقی ایجاد میشود.
ماده زمانی تر یا اصطالحاً خیس شده است که 𝟎𝟖𝟏 < 𝛉 < 𝟎𝟗 درجه باشد و بدون ترشوندگی یعنی
زمانی که 𝟎𝟗 < 𝛉 < 𝟎 میباشد.
whiting
گچ سفید خالص (کلسیم کربنات) که ساییده و شسته شده است .جهت پالیش مواد دندانی استفاده
میشود.
work authorization
دستور امضا شده دندانپزشک به البراتوار در مورد جزئیات انجام کار و ویژگیهای مواد مورد استفاده
working occlusal surface
قسمتی از سطوح دندانها که جویدن در آنجا انجام میشود.

X
x-ray
پروسه تاباندن اشعهی رنتگن به اشیاء و تصویر شدن سایه آن در صفحه حساس .دستگاه  x-rayکه به
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تونل تصویر برداری نیز معروف میباشد ،دستگاهی است همراه با ریل که اجسام از داخل آن عبور
میکنند و با استفاده از اشعه  x-rayتصویر برداری میکند.

x-ray diffraction
طیفسنجی پرتو ایکس یا  ،XRDاز تجهیزات منحصر بفرد برای آنالیز و تعیین مشخصات کریستالها
میباشد .اصول طراحی این دستگاه بر پایه تابش پرتو  Xبه نمونه در زوایای مختلف و تحلیل الگوی
پراش یا بازتابش آن میباشد .از جمله مواردی که میتوان در آنالیز با دستگاه  XRDتعیین کرد،
تشخیص فاز کریستال ،اندازه و شکل دانه کریستال ،فاصله بین الیههای کریستال ،تعیین جهتگیری و
موقعیت بلور ،اندازهگیری درصد کریستالیته نمونه ،ترکیب اتمهای کریستال و ساختار آن میباشد.
x-ray fluorescence
دستگاه طیفسنجی فلوئورسانس پرتو ایکس یا  ،XRFیکی از روشهای آنالیز عنصری است .مزیت
استفاده از این دستگاه نسبت به روشهای شیمیایی ،سرعت باال و هزینه پایین و دقت قابل قبول است .در
واقع این دستگاهی است که برای اندازهگیری طول موج و شدت امواج فلورسانس ساطع شده از اتمهای
مختلف در نمونه که نتیجه آن ،شناسایی نوع و میزان عناصر ماده میباشد.
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