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  مقدمه:

ھـای از دسـت  از ھزاران سال پیش بشر در فکر جایگزینی دنـدان

ھای گوناگون با مواد مختلف امتحان گردید  رفته بوده است. روش

ــر  ــاالخره دکت ــا ب ــی  Branemarkت ــد ایمپلنت ــق گردی ســوئدی موف

)implant (عنوان پایه جایگزین کننده ریشه ه از جنس تیتانیوم را ب

ھای علم  صورت علمی عرضه کند. از آن به بعد تمام پیشرفته ب

معطــوف بــه فــرم ایمپلنــت و ســطح ایمپلنــت گردیــد تــا بیشــترین 

موفقیت دراز مدت را داشته باشد. تا چند سال پیش ایمپلنت یک 

و تعـداد کمـی از عمل لوکس برای افراد خاص به حساب می آمد 

دندانپزشکان این عمل را انجام می دادند ولی امروزه با گسـترش 

علم و ساده تر شدن رونـد کاشـت دنـدان و برگـزاری گسـترده تـر 

ھـــای آمـــوزش ایمپلنـــت، ایـــن معجـــزه دندانپزشـــکی در  کــالس

دسترس ھمگان قرار دارد. امری که تا چنـد دھـه گذشـته متصـور 

ن مـی بایسـت توضـیحات مفصـلی نبود. سالیان قبل دندانپزشـکا

ھـای از دسـت  درباره ایمپلنت و لـزوم آن جھـت جـایگزینی دنـدان

ھا را جھـت ایمپلنـت کـردن توجیـه  رفته برای مراجعین بدھد و آن

ــه  ــادی از جراحــی ھــای ایمپلنــت ب ــد ولــی امــروزه در صــد زی کنن

  درخواست خود مراجعین صورت می گیرد.

  ی:ت ھای دندانچند سئوال متداول درباره ایمپلن   

  ) دنـــــــــــدانی چیســـــــــــت؟implant. ایمپلنـــــــــــت (١

ایمپلنت دندانی قطعه ای از فلز تیتانیوم است که اغلب به شـکل 

ریشـــه دنـــدان مـــی باشـــد و داخـــل اســـتخوان فـــک قـــرار داده 

عنـوان پایـه ای جھـت قـرار دادن پروتـز ه میشود.ایمپلنت دندانی ب

ھـای از دسـت  روی آن استفاده می شود و باز سازی تاج دنـدان

  رفته با استفاده از این پایه ایمپلنت مقدور می گردد.

  . چـــــــه کســـــــانی کاندیـــــــد ایمپلنـــــــت ھســـــــتند؟٢

افرادی که به ھر علتی دندان ازدست داده باشند کاندید ایمپلنت 

ھستند. ایمپلنت جھت جایگزینی دندان تا بازسازی ھمه دنـدانھا 

چنـد دنـدان دیگـر را در بر می گیرد. در مورد از دست دادن یـک یـا 

عنـوان پایـه پروتـز نیسـت. ه ھـای مجـاور بـ نیازی به تراش دنـدان

ــرد و روکــش روی ھمــان  ــرار مــی گی ایمپلنــت داخــل اســتخوان ق

  ھـای مجـاور قـرار داده مـی شـود. ایمپلنت بدون اتکـاء بـه دنـدان

ھـا را از دسـت  در مورد بیمارانی که دندانھای زیاد یا ھمـه دنـدان

در فک آنھا و استفاده از آنھا  دادن چند ایمپلنتداده باشند با قرار 

نوان پایه می توان پروتز متکـی بـر ایمپلنـت جھـت جـایگزینی ه عب

بــی  قــرار داد. در مـورد بیمـاران کـامال ھـای از دسـت رفتـه دنـدان

دندان می توان با قرار دادن حداقل دو ایمپلنت در ھر فـک پروتـزی 

  اختیار بیمـار قـرار داد.متحرک ولی محکم و بدون لغزش و لقی در 

حتــی در مــورد بیمــاران بــی دنــدان کــه در حــال اســتفاده از پروتــز 

متحرک ھستند می توان با قرار دادن دو پایه ایمپلنت در فک آنھـا 

  محکم و باثبات کرد. پروتز را با کمترین ھزینه کامال ھمان

ــــدانی چیســــت؟٣ اجــــزاء  . جــــنس ایمپلنــــت ھــــای دن

ــــای ــــت ھ ــــده ایمپلن ــــد؟ تشــــکیل دھن ــــدانی کدامن   دن

ایمپلنــــت ھــــای دنــــدانی از جــــنس فلــــزات مختلــــف و حتــــی 

ســرامیک ھــا ھســتند ولــی اغلــب ایمپلنــت ھــای دنــدانی از 

جــــنس تیتــــانیوم ھســــتند. ایمپلنــــت ھــــای دنـــــدانی از دو 

ـــــت. ـــــد: فیکســـــچر و اباتمن   جزءاصـــــلی تشـــــکیل شـــــده ان

فیکســــچر ایمپلمــــت داخــــل اســــتخوان قــــرار دارد و قســــمت 

ـــت روی ـــت ایمپلن ـــش  اباتمن ـــا روک ـــرد و نھایت ـــی گی ـــرار م آن ق

  چینی با فرم دندان روی آن قرار داده می شود.

ــزان٤ ــدانی چقدر . می ــای دن ــت ھ ــت ایمپلن   اســت؟موفقی

طور متوسط موفقیت در کاشـت ایمپلنـت ھـای دنـدانی ه امروزه ب

درصـد اسـت ولـی درصـد میـزان موفقیـت در ایمپلنـت  ٩٥بیش از 

ـــــــر بســـــــتگی دا ـــــــه مـــــــوارد زی ـــــــای دنـــــــدانی ب رد:ھ

  

بیمـار بایـد از سـالمت برخـوردار باشـد و بـه بیمـاری  الف) بیمار:

مزمن ضعیف کننده سیستم ایمنی بدن مبتال نباشد. اخیـرا دچـار 

مشکل شدید قلبی (جراحی قلـب یـا انفـارکتوس) نشـده باشـد. 

دیابـت کنتــرل نشـده ورادیــوتراپی و بیمـاری لثــه و دھـان نداشــته 

عوامــل باشــد. ھمچنــین اســتعمال ســیگار و مشــروبات الکلــی از 

  محدود کننده عمل ایمپلنت ھستند.

دندانپزشکی کـه ایمپلنـت را انجـام مـی دھـد  ب) دندانپزشک:

باید دوره ھای الزم ایمپلنت را دیده باشد و مھارت و تجربه کـافی 

در انجام ایمپلنت داشته باشد، ھمچنین تمام شرایط بیمار از نظر 

کنـد و بـا  سالمت بدن و فاکتوھای مھم داخـل دھـانی را ارزیـابی

رعایت اصـول کنتـرل عفونـت مبـادرت بـه انجـام جراحـی ایمپلنـت 

  نماید.

فــاکتور مھــم دیگــر در مــورد میــزان موفقیــت ایمپلنــت  ج) ایمپلنــت:

مخصوصــا در دراز مــدت خــود ایمپلنــت اســت. امــروزه شــرکت ھــای 
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ند. قیمت ھای ایمپلنت بسـیار ا سازنده ایمپلنت بسیار زیاد و متنوع

کدام از کمپـانی ھـای سـازنده روی نکـاتی تاکیـد متنوع است و ھر 

دارند که در ساخت ایمپلنت از آن بھـره جسـته انـد. دندانپزشـک بـا 

توجه به بودجه بیمـار و مسـائل تکنیکـی و مزیـت ھـای ایمپلنـت در 

  محدوده قیمت مورد نظر، مبادرت به انتخاب یک سیستم می کنـد .

دن آن بـه فـک، در کل ایمپلنتی مناسب است که میزان جوش خـور

) و میـزان تحلیـل اسـتخوان اطـراف آن osseointegrationباال باشد (

  در طول زمان کمتر باشد.

بیمار نقش بسیار مھمی در طول عمـر  ھای بعدی: د) مراقبت

ایمپلنت و موفقیـت دراز مـدت آن دارد. عـدم اسـتعمال دخانیـات و 

 ھــا و لثــه، مشــروبات الکلــی و رعایــت بھداشــت دھــان و دنــدان

مراجعات منظم به دندانپزشک و اطمینـان از سـالمت لثـه و عـدم 

ھمـه و ھمـه ،ھای دیگر  وجود جرم دندانی و پوسیدگی در دندان

  موفقیت دراز مدت ایمپلنت را افزایش می دھد.

  . کاشــت ایمپلنــت ھــای دنــدانی بــه چــه صــورت اســت؟٥

 

 

 

 

کاشت ایمپلنـت در مطـب دندانپزشـکی و بـا بـی حسـی موضـعی 

ھا) و توسط جراح دندانپزشـک ورزیـده  معالجات متداول دندان(نظیر 

عفونـت ممکـن اسـت انجام می گیرد. بـرای کـاھش احتمـال درد و 

ی تجــویز کنــد کــه قبــل و بعــد از عمــل کاشــت یدندانپزشــک داروھــا

  ایمپلنت مورد استفاده قرار گیرند.

  . طـــــــول درمـــــــان ایمپلنــــــــت چقـــــــدر اســــــــت؟٦

ت تا دو ساعت مـی باشـد طول مدت جراحی معموال از نیم ساع

ھا و شرایط فکی بیمار تغییر مـی کنـد.  و بسته به تعداد ایمپلنت

در مواردی که عالوه بر کاشت ایمپلنت نیاز به پیوند استخوان و یا 

تغییــر شــرایط کــف حفــره ســینوس در فــک بــاال نیــاز باشــد، زمــان 

 کاشت ایمپلنت بیشتر خواھد بود.

 ٦پروتـز روی آن زمـانی حـدود  پس از کاشت ایمپلنت تا قـرار دادن

ه ماه موردنیاز است، تـا کـامال ایمپلنـت ھـا در شـرایط بـ٣ھفته تا 

دور از تکان و لرزش به آرامی به استخوان فک بیمار جـوش بخـورد 

و ایمپلنـت در جـای خـود کـامال محکـم شـود سـپس دندانپزشـک 

مبادرت به قرار دادن پروتز روی ایمپلنت می کند. البته در مـواردی 

باتوجه به کمیت استخوانی فک بیمار و نـوع ایمپلنـت خاصـی کـه 

طراحی شده است، بـار گـذاری فـوری روی آن مـی توانـد صـورت 

گیرد، بنا به تشخیص جراح دندانپزشک می توان بالفاصله پـس از 

  جراحی کاشت ایمپلنت، پروتز را روی ایمپلنت قرار داد.

ـــــــــت چیســـــــــت؟٧ ـــــــــی ایمپلن ـــــــــوارض جراح   . ع

یمپلنت بسته به مـدت زمـان کیفیـت اسـتخوان و پس از جراحی ا

واکنش ھای بافتی بیمـار، مقـداری درد و تـورم در ناحیـه جراحـی 

ایمپلنــت قابــل پــیش بینــی اســت کــه در صــورت لــزوم جــراح 

را  آن دندانپزشک قبل و بعد از عمل کاشت ایمپلنت بـا تجـویز دارو

  به حداقل می رساند.

ـــظ اســـتخوان فـــک ٨ ـــت در حف    چیســـت؟. نقـــش ایمپلن

حجــم اســتخوان فــک عــالوه بــر کــارآیی آن بعنــوان محــافظ ریشــه 

ی دارد. ایمپلنــت ھــای ین در ظــاھر افــراد ھــم تــاثیر بــه ســزادنــدا

دندانی در نقاطی که دندان از دست رفته است می توانند حجـم 

کیفیت  استخوان فرد را حفظ کنند و با بھبود ظاھر صورت در بھبود

  بگذارند. ییزندگی افراد تاثیر به سزا

ـــــــت؟ ٩ ـــــــدر اس ـــــــت چق ـــــــام ایمپلن ـــــــه انج   . ھزین

ھــای  ھزینــه انجــام ایمپلنــت در بســیاری مــوارد بــا انجــام درمــان

سنتی تفاوت چندانی ندارد. فاکتورھای تعیین کننـده ھزینـه خـود 

ایمپلنت، دستمزد جراح دندانپزشک، ھزینه مواد مصرفی اضـافی 

راتــواری مــی پیونــد اســتخوان) و ھزینــه الب در صــورت لــزوم (پــودر

طـور ه باشد، که البته بھتر اسـت قبـل از انجـام عمـل ایمپلنـت بـ

  شفاف ھزینه مربوط به ایمپلنت مورد توافق قرار گیرد.

ی ھمسو یرمان ایمپلنت با دندانپزشکی زیبا. آیا د١٠

      است؟

لنت، بیشترین توجه امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی ایمپ

متکی بر ایمپلنت به ھمراه موفقیت ی دندانھای یمعطوف به زیبا

دراز مدت آنھا است. تطابق فرم و ظاھر استخوان ناحیه ای که 

ایمپلنت در آن قرار دارد با بقیه فک و ھماھنگی دندان جایگزین 

شده توسط ایمپلنت با بقیه دندانھا، ھنر دندانپزشک است. البته 

ی الزم به ذکر است که ھمیشه درمان ایده آل تامین زیبائ

درصد را نمی کند و با توجه به شرایط موجود مخصوصا حجم ١٠٠

دانپزشک متبحر، باالترین حد لثه و استخوان فک بیمار جراح دن

  ی را در کاشت ایمپلنت لحاظ می کند.یزیبا

 

 

 

 

: ش  ادی برات  ی _ دانش  جوی رش  تھ دندانپزش  کی تھی  ھ کنن  ده 
 گیالنعلوم پزشکی دانشگاه 

  


