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مقدمه

ایمپلنت های دندانی امروزه به صورت روتین در درمان های 
دندانپزشکی استفاده می شود، غافل از اینکه اگرچه ایمپلنت یک 
شیء مرده و بی جان است ولی در دهان یک انسان که موجود 
زنده می باشد، استفاده می شود. با توجه به تفاوتهای ساختاری 
ایمپلنت و دندان طبیعی، حفظ و نگهداری از آن به مراتب سخت تر 
از دندان طبیعی است که اغلب بر عهده ی بیمار گذاشته می شود.
مطالعات طوالنی مدت ثابت نموده اسـت که بهداشت دهان و دندان 
ضعیف، یکی از علل اصلی بسیاری از شکستهای درمان ایمپلنت است. 
همچنیـن مراقبتهـای خانگـی بیمـاران از ایمپلنت هایشـان، یـک فاکتـور 
مهـم در موفقیـت طوالنی مـدت درمـان ایمپلنت هـای دندانـی می باشـد.

و  حفـظ  مـداوم  و  همیشـگی  وظیفـه  کـه  بیمـاران  متأسـفانه 
نگهـداری ایمپلنـت بـر عهـده آنهـا گذاشـته می شـود، آشـنایی کاملی 
بـا اجـزاء ایمپلنـت، بیماریهـای اطـراف ایمپلنـت، بهداشـت و تمیـز 
را  آینـده  از مشـکالت آن، در  ایمپلنـت و نحـوه جلوگیـری  کـردن 
ندارنـد. در ایـن کتـاب بـه زبـان خیلـی سـاده ایـن مباحـث توضیـح 
داده شـده اسـت تـا بیمـاران بـا آگاهـی از مشـکالت احتمالـی کـه 
پیشـگیری  آنهـا  از  دهـد،  رخ  اسـت  ممکـن  ایمپلنت هایشـان  بـرای 
کننـد و بدینوسـیله، بتواننـد مـدت زمـان بیشـتری از ایـن درمـان 
اسـتفاده کننـد. مطالعـه ایـن کتـاب، بـرای تمامـی بیمارانـی کـه از 
سـرویس درمانـی ایمپلنت اسـتفاده کرده انـد یا می خواهنـد در آینده 
اسـتفاده کننـد توصیه می شـود. ضمنـًا این کتـاب منبع خوبـی برای 
دانشـجویان دندانپزشـکی، بهداشـتکاران دهـان و دنـدان و همکاران 
محتـرم دندانپزشـک می باشـد تـا مباحث آمـوزش بهداشـت ایمپلنت 

را بـه بیمـاران خـود بـه طـور کامـل آمـوزش دهنـد.

دکتر احسان یوسفیان 	 	 	
       جراح دندانپزشک

           موسس کلینیک دندانپزشکی آینده
                           پاییز 1400



معرفی وتشکر 

از مهمتریـن مزیت هـای نوشـتن ایـن کتـاب بـرای مـن 
آشـنایی بـا انسـان های شـریفی اسـت کـه در نوشـتن ایـن 

مجموعـه مـن را یـاری کردنـد.
ایـن مجموعـه هرگـز بـدون همـکاری و نظـارت علمـی 
و راهنمایی هـای مفیـد جنـاب آقـای دکتـر غالمعلـی غالمـی 
اسـتاد بخـش پریودنتیکـس دانشـکده دندانپزشـکی شـهید 
بهشـتی بـه اتمـام نمی رسـید، که بدینوسـیله کمال تشـکر و 

قدردانـی را از راهنمایی هـای ایشـان مبـذول مـی دارم.
ضمنـًا از پرسـنل و مدیریـت محتـرم شـرکت تجهیزات 
دانیـال روژ1 کـه بـا در اختیار گذاشـتن عکسـها و اطالعات 
خـود، اینجانـب را در بهتـر بـه چـاپ رسـیدن کتـاب کمـک 

کردنـد، تشـکر می کنـم.
در پایـان جـا دارد از راهنمایی هـای دکتر محمود سـمیعی 
نصـر، عضـو هیأت علمی دانشـگاه و از بیماران و همسـایگان 
مطـب، کـه ایـن کتاب بـه پیشـنهاد ایشـان گـردآوری و تدوین 
گردیـد و همچنیـن همـکاران کلینیک دندانپزشـکی آینده که در 
تهیـه مطالـب، تایـپ و چـاپ کتـاب مـن را همراهی کردنـد، یاد 

شـود و سپاسـگزار زحمات آنها می باشـم.
نمـودار کـه  انتشـارات شـایان  از مدیریـت و پرسـنل 
بـا سـعه صـدر و حوصلـه مقدمـات چاپ و نشـر کتـاب را 

فراهـم کردنـد نیـز بسـیار متشـکرم.

1-https://www.daniel-rouge.com
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فصل اول: نگاهي اجمالي به تفاوت هاي ساختاري دندان و ايمپلنت

آگهـی داشـتن از سـاختار ایمپلنت و تفاوت هـای آن با دندان 
بـه شـما کمـک می کنـد تـا بـا دیـدگاه روشـن تری از ایمپلنـت 
خـود محافظـت کنیـد. در ایـن فصل در مـورد اجـزای ایمپلنت و 

لثـه اطـراف آن توضیـح کافـی ارائـه می گردد.
تفاوت هـای  دنـدان،  اطـراف  لثـه  بـا  ایمپلنـت  اطـراف  لثـه 
سـاختاری دارد. اجـزای ایمپلنت با قسـمتهای متناظر آن در دندان 
کامـًا متفـاوت می باشـد. آگاهـی از ایـن تفاوت هـا بیمار را روشـن 
می کنـد کـه چگونـه در حفـظ و نگهـداری ایمپلنـت خـود درسـت 
عمـل کنـد و از بیماری هـای احتمالـی در آینـده پیشـگیری کنـد.

اجزاء ایمپلنت 

درمـان ایمپلنـت امـروزه بهتریـن روش درمانـی جایگزینـی 
دنـدان طبیعـی از دسـت رفتـه اسـت. ایـن درمـان، دو مرحلـه 
جـدا از هـم جراحـی و پروتـز دارد. در مرحله اول جراحی، ریشـه 
مصنوعـی1 یا فیکسـچر که معمـوالً از جنس تیتانیوم می باشـد، در 
اسـتخوان فـک جایگزین می شـود و بعـد از مدت زمان مشـخصی 
کـه بسـتگی بـه فـک باال یـا پایین بـودن عمـل جراحـی، کیفیت 
اسـتخوان بیمـار، و نیـاز بـه جراحی هـای تکمیلی )ماننـد افزایش 
عـرض اسـتخوان، جراحـی سـینوس لیفـت و اسـتفاده از پـودر 
اسـتخوان( و برنـد ایمپلنت اسـتفاده شـده دارد مرحلـه قالبگیری 
دندانهایتـان،  از  تهیـه شـده  قالـب  روی  انجـام می شـود،  آن  از 
ماکـت گچـی2 دندان هـای شـما سـاخته می شـود و تکنسـین تاج 
مصنوعـی یـا اباتمنـت3 و روکـش4 را روی آن فـرم می دهـد. بعـد 
از آن، دندانپزشـک تان، تـاج مصنوعـی را بـه وسـیله پیـچ ریـزی 
بـه ریشـه مصنوعـی وصـل می کنـد و روکـش روی تـاج مصنوعی 
می چسـباند و یـا روکـش و تـاج مصنوعـی را بـا پیـچ بـه ریشـه 

مصنوعـی وصـل می کنـد.
1- Fixture
2- Cast
3- Abutment
4- Crown
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مینا روکش

تاج مصنوعی

ریشه مصنوعی

عاج
پالپ

استخوان

بافت لثه

لیگامان های 
پریودنتال

در  آن  متناظر  قسمت های  و  ایمپلنت  اجزا  مقایسه   :1-1 شکل 
دندان طبیعی

و  پیچ  طریق  از  ریشه  به  اباتمنت  اتصال  نحوه   :1-2 شکل 
ایمپلنت تک  )اجزای تشکیل دهنده  آن  چسباندن روکش روی 
دندان 1( روکش 2( پیچ 3( تاج مصنوعی )اباتمنت( 4( ریشه 

مصنوعی )فیکسچر(

لثه اطراف ایمپلنت

لثـه اطـراف ایمپلنـت اگـر چـه از نظـر رنـگ و شـکل تـا 
حـدودی شـبیه به لثـه اطراف دنـدان طبیعی می باشـد و لیکن 
از نظـر سـاختاری تفاوت هـای زیادی با دنـدان طبیعی دارد. در 
دندان هـای طبیعـی، لثـه روی اسـتخوان اطراف دندان، توسـط 
الیـاف پروتئینـی ظریفی، به داخل ریشـه دندان، فـرو می رود و 
بـه عنـوان یک سـد در برابـر باکتریهـای پـاک میکروبی عمل 
می کنـد. ولـی اتصـال لثه به ایمپلنت بسـیار سسـت تر از اتصال 


