لیزرپزشكی؛  ،3109دورة  ،8شمارة  ،2صفحات.13-13 :

مقاله پژوهشی

بررسی اثر پلتفرم سوئیچینگ بر ایمپلنت لیزرالک برروی تنشهای وارد بر
استخوان کرستال بهروش آنالیز المان محدود
مسعودخندانی
الهیارگرامی
رضا ابیانی

1

خالصه

2

مقدمه :ما در این تحقیق با روش آنالیز المان محدود به بررسی تأثییر طراحأی پلتفأر سأئ یچینگ

1

کاوه سیدان

روی ایمپلنت  Laser-Lokبرروی تنشهای وارد بر اسأتوئان ررسأتاد در ناحیأهء فصأ متأتر
مینمأاییم تأا
میپردازیم و نتایج را با نمئنهء شاهد مقایسه 
استوئان با رئالر ایمپلنت  Laser-Lok
متوص گردد ره طراحی پلتفر سئ یچینگ روی ایمپلنت  Laser-Lokچه تثییری برروی میأزان
تنشهای وارد بر استوئان ررستاد خئاهد داشت.

3

مسعود رنگی

 4و5

3کارشناسی ارشد مهندسی پزشكی -بیومتریال ،دانشکكد
مهندسککی پزشککكی دانشککاا سالاد اس ک می واوککد ککو و
تحقیقات
2استاد ارتودنسکی ،دانشکكد دندانشزشکكی دانشکاا

کو

پزشكی تهران
1دانشککیار پروتککز ،دانشککكد دندانشزشککكی دانشککاا

ککو

پزشكی شهید بهشتی
1استادیار بیومتریال ،دانشكد مهندسکی پزشکكی دانشکاا
سالاد اس می واود و و تحقیقات
 3استادیار ،دانشكد مهندسی دانشاا اما وسین(ع)

روش بررسی :برای انجا آنالیز المان محدود در ابتأدا مأدد سأهبعأدی ایمپلنأت ایألی (ایمپلنأت
همسأایز)
Laser-Lokدارای پلتفر سئ یچینگ) و نمئنهء شاهد (ایمپلنت  Laser-Lokبا اباتمنت 
مینماییم .سپس هر دو ایمپلنأت را
و همچنین مدد سهبعدی استوئان فک پایین (مندیب ) را تهیه 
ب هطئر جداگانه با استوئان مندیب در ناحیهء پره مئلر و البته با درنظر گرفتن شرایط مرزی مناسأ
مئنتاژ میرنیم .الز به ذرر است ره ایمپلنت شاهد از هر نظر متابه ایمپلنت ایلی میباشد و تنهأا
المانهای مأئرد نظأر باتئجأه بأه

مشبندی و درنظر گرفتن
در سایز اباتمنت متفاوت هستند .پس از 
نیروهای وارد بر دندان در حین جئیدن و درنظر گرفتن شرایط طبیعی ،نیروی  011نیأئتنی را در دو
حالت محئری (یفر درجه) و مای با دو زاویهء  01و  51درجه به مررز اباتمنت هر دو ایمپلنت ایلی
میرنیم.
و شاهد در شرایط رامالً یکسان وارد 
ء

یافتهها :ب هطئر رلی در ارثر حاالت ،ایمپلنت ایلی نسبت به نمئنه شأاهد برتأر نتأان داد و تأنش
بهدست آمده نتأان مأیدهنأد رأه طراحأی
رمتری را به استوئان ررستاد اطرافش وارد ررد .نتایج 
پلتفر سئ یچینگ نهتنها از مزیتهای فیکسچر  Laser-Lokدر راهش تنشهای برشأی و رأاهش
تحلی استوئان نمیراهد ،بلکه تمررز تنش در نقاط بحرانأی بأاالیی اسأتوئان ررسأتاد را رأاهش
میرند.

تنشها را به نقاط پایینتر فص متتر استوئان ررستاد با رئالر منتق
میدهد و 


نویسند ء مسئول :کاو سیدان ،ت فن 90322109099
پست الكترونیکKseyedan@hotmail.com:

نتیجهگیری :برای جلئگیری از تحلی استوئان ررستاد فقط راهش تأنش برشأی رأافی نیسأت و

حذف عام بیئلئژیکی نیز باید مد نظر قرار گیرد .لذا ،ایدهء پلتفأر سأئ یچینگ محأرر گردیأد رأه
یدهشأدن مأای میأان بأافتی بأه
میتئان با ایجاد پلتفر در سحح متتر اباتمنت و فیکسچر از پاش 

میباشد .نتایج رلی حاری از آن اسأت رأه
بافتهای اطراف جلئگیرینمئد و از نظر بیئلئژیکی مفید 

ایمپلنت  Laser-Lokدارای پلتفر سئ یچینگ نهتنها تمأا مزایأای ایمپلنأت شأاهد را مبنأی بأر
میدهد ،بلکه با حأذف عامأ
راهش تنش برشی در فص متتر استوئان ررستاد و رئالر پئشش 
بیئلئژیکی تحلی استوئان ررستاد مزایای خئد را دارد.
واژههای کلیدی :پلتفر سئ یچینگ ،ایمپلنت  ،Laser-Lokآنالیز المان محدود) ،(FEAتحلی

استوئان ررستاد ،تئزی تنش ،سحح ایمپلنت

مقدمه
در ساد  0990ایمپلنتهای بأه قحأر  1و 6میلأیمتأر و اباتمنأت
همسایز ارا ه شدند .پس از مأدتی بأه طئرتصأادفی اباتمنأت  1و6

میلیمتری
میلیمتری در بازار رم شد ولی تعدادی فیکسچر 1و  6


داخ استوئانهای بیماران در مرحلهء اود جراحی مانده بئد .پس
میلأیمتأری

بهناچأار "پروستئدنتیسأت" از اباتمنأت  3/8تأا5/0
استفاده ررد ره در این حالت حدود  1/81میلیمتر اختالف قحأر
وجئد دارد .در تحقیقات آتی متاهده شد ره میزان تحلی  ،شدیداً

مسعود خندانی و همكاران
راهش یافته است ره این امر بنای بحث "پلتفر سئ یچ" را بنیان
نهاد ره محققأی بنأا "الزارا" پأس از  00سأاد محالعأه بأرروی
مددهای بیماران به این مهم دست یافت]0و([2شک .)0


یا نئط نیروی وارده بأر ایمپلنأت تأثییر گأذارد] .[5بأا اسأتفاده از
طراحیهای جدید و مفید ایمپلنت در جهأت رأاهش تأنشهأای

وارد بر استوئان و تلفیق آن با مکانیسمهای مناس برای رنتأرد
میتئان به طراحی مناسبی دست یافت تا باعث
عئام بیئلئژیکی ،
رأأاهش تحلیأأ اسأأتوئان ررسأأتاد و مئفقیأأت طأأئالنیمأأدت
ایمپلنتها گردد.

طراحی اول

شکل :1تصویر  SEMاباتمنت پلتفرم سوئیچینگ(سمت چپ ) و
اباتمنت نمونهء شاهد(سمت راست)
معرفی مفهوم پلتفرم سوئیچینگ

ایأدهای اسأت رأه جدیأداً وارد
ایمپلنت دارای پلتفر سئ یچینگ 
بحث ایمپلنتهای دندانپزشأکی شأده اسأت .بأهطأئررلی میأزان
تحلی استوئان ررستاد اطراف ایمپلنأت بأرای ارزیأابی مئفقیأت
مأیباشأد .هرچأه تحلیأ اسأتوئان
ایمپلنت معیأار اسأتانداردی 
ررستاد رمتر باشد ،میزان مئفقیت بیتتراست.
کساد پس از راشت ایمپلنت ،میزان تحلی استوئان
محققان ی 
ررستاد را حدوداً  0/1تا 2میلی مترگزارش رردهاند ره این تحلی
بسأأته بأأه محأ قرارگیأأری فصأ متأأتر اباتمنأأت وایمپلنأأت،
متغیراست.
محالعات رادیئگرافیک نتان میدهند ره دو دلیأ عمأده بأرای
تحلی استوئان ررستاد وجئد دارد:
.0تجم تنشها در ناحیهءرروناد استوئان ررستاد بهدلی وجأئد
تأأنشهأأای فتأأاری ریأأر نرمأأاد و تأأنشهأأای برشأأی ناشأأی از
فانکتنهای اعمالی روی ایمپلنت میباشد.

 .2نئعی التهاب مئضعی ره در بافت نأر اتفأام مأیافتأد مئجأ
میشئد استوئان و بافت نر خأئد

تحلی میشئد .این امر مئج
را به سمتی برانند ره از نظر زیستی استاندارد و نرماد است.
مقدار تحلی زودرس استوئان ررستاد متغیأر اسأت و بعأد از
ساد اود به مقدار زیادی راهش مییابد Adell .میانگین تحلیأ
اولیه را  0/1میلیمتر از اولین رزوه گزارش رأرده اسأت .یعنأی در
بعضی ایمپلنتها میأزان تحلیأ رمتأر از ایأن مقأدار و در سأایر
شهأای موتلفأی در
ایمپلنت ها بیش از این مقدار است[ .]3گأزار 
ء
مئرد ایمپلنت های با دورهء ترمیم متأابه و نیأروی وارده یکسأان
نتان میدهند رأه نأئط طراحأی ایمپلنأت بأر تحلیأ اسأتوئان
ررستاد تثییر میگذارد .طررهای ایمپلنت ممکن است بأر مقأدار

اسأأتفاده از ایمپلنأأت Laser-Lok internalسأأاخت رمپأأانی
میباشد .این ایمپلنت از آلیاژ Ti-
 Biohorizonsآمریکا مد نظر 
میلأیمتأر تئلیأد شأده

میلیمتر و قحر 5
 6Al-4Vبهطئد  01
زاویأهدار ایأن

مهمترین قسمت طراحی در اینجا روی رئالر
است .
میباشد به این ترتی ره تئسأط تکنیأک لیأزر ابلیتأن
ایمپلنت 
رانادهای مربعی بسیار دقیق ،منظم و مأئازی یکأدیگر روی
میکرو 
قسأأمت رأأئالر  2میلأأیمتأأری ایأأن ایمپلنأأت طراحأأی شأأد رأأه
میلیمتأر
رانادهای  Laser-Lokنامیده شدند .ناحیهء  1/1
میکرو 
رانأادهأایی بأه

باالی رئالر یاف بئد و در  1/7وسط رئالر میکرو
فایلهء  8میکرون و عمق  1میکرون رأه در تمأاس بأا بافأت نأر
است ،جهت بهینهسأاختن سأحح ایمپلنأت بأرای اتچمنأت بافأت
میلیمتر پایین رئالر ره در تماس با بافت
میباشد .در  1/8
همبند 
ء
سأأوت قأأرار دارد ،میکرورانأأادهأأایی بأأه فایأأله  02و عمأأق 01
میکرون قرار گرفتهاند ره برای بهینه ساختن سحح ایمپلنت بأرای
اتچمنت بهتر به استوئان طراحی شدهاند] .[1تحقیقأات موتلأ
رانادهای  Laser-Lokبا
نتان میدهند ره قف مکانیکی میکرو 
استوئانهای مجاور باعث افزایش سحح تماس و راهش تنشهای
وارد بر استوئان ررستاد میشئد ]6و.[7
طراحی دوم

استفاده از طراحی پلتفر سئ یچینگ سأاخت رمپأانی  3iرأه در
هأمانأدازه رأه در ایمپلنأت نرمأاد
آن ب هجای استفاده از اباتمنت 
استفاده میشئد ،نئعی اباتمنت با طراحی منحصر بهفرد ارا ه شده
است ره به اندازهء  1/1تا 1/81میلی متر در تمامی مقاط اباتمنت
راهش قحر وجئد دارد و روی همان فیکسچر مئجئد در ایمپلنأت
نرماد بسأته مأیشأئد .تحقیقأات دیگأر نتأان دادهانأد رأه ایأن
رئچکتر بئدن مقح اباتمنأت از فیکسأچر بأا تئجأه بأه عئامأ

ء
بیئلئژیکی و مکانیکی تا حد قاب قبئلی میزان تحلیأ در ناحیأه
میدهد]8و.[9
ررست استوئانی را راهش 
طراحی سوم
حاد اگر نئعی طراحی جدیأد ارا أه رنأیم رأه در آن بتأئان از دو
میتئان انتظارداشت میزان
طراحی فئمالذرر همزمان بهره گرفت ،
ء
تحلی در ناحیهء ررست استوئانی به اندازه بیتتری راهش یابد.

فصلنامة لیزر پزشکی ،دورة  ،8شمارة 2
یک رویکرد جدید در مفهئ ایمپلنأت ایأن اسأت رأه قسأمت
فیکسچر آن از طرر  Laser-Lok internalبهره بأرده اسأت و
شام میکرورانادهای  8و 02میکرونی در ناحیهء رأئالر ایمپلنأت
میباشد و طراحی اباتمنأت آن نیأز الهأا گرفتأه از ایأدهء پلتفأر

ء
سئ یچینگ با اندازه  1/1میلیمتر در رلیأه مقأاط رئچأکتأر از
اباتمنت ایمپلنت نرماد است تا عالوه بر استفاده از مزایای طراحی
 Laser-Lokبا ایجاد یک عرض بیئلئژیکی بتئان میزان تحلی را
ء
بیش از پیش رم ررد .دلی انتواب پلتفر سئ یچینگ بأا انأدازه
میلیمتر راهش ،همانا دسترسی به یک
میلیمتر بجای  1/81
 1 /1
اباتمنت قاب قبئد از لحاظ سحح و فضای مفید جهت استفاده در
مراح بعدی قرار دادن رراون میباشد.

روش بررسی
پایداری مکانیکی اتصاد بین متریاد ایمپلنت و نسأئ بیئلأئژیکی
اطراف ،ایلیتأرین پأیشنیأاز یأک درمأان مئفقیأتآمیأز بأدون
میباشد .در مکانیز های حارم بأر
طئالنیمدت 

متکالت جدی
انتقاد نیرو در سحح متتر و پیشبینی پاسأ هأای بیئلأئژیکی
جهأأت بأأرآورد حاشأأیهء ایمنأأی عملکأأرد ایمپلنأأت بأأا تثریأأد بأأر
مئقعیتهای آناتئمی و رلینیکی واقعی یکی از اهداف این تحقیأق

روشهای پرراربرد و درحاد تئسأعه ،روش اجأزاء

میباشد .یکی از

میباشد ره نهتنها در در مکانیز های حأارم بأر انتقأاد
محدود 
نیرو در سحح متأتر ایمپلنأت و نسأئ بیئلأئژیکی اطأراف آن
میتئاند ایرهأای هندسأه ،ایأالر سأحئر
بسیار مفید است ،بلکه 
بارگأذاریهأای ناگهأانی و سأایر

خارجی ،شرایط موتل متریاد،
عئام مؤیر را درنظر بگیرد و تحلیأ نمایأد .اگأر دندانپزشأکان و
شررتهای سازندهء ایمپلنت از نتایج اینگئنأه تحقیقأات اسأتفاده

ء
رنند ،در حئزه فعالیت خئد بیهمتا خئاهند شد.
شبیه سازی اجزاء محدود یک ایمپلنت دندانی نئعاً جأزء گأروه
تحلی جامدات است ره با یکسری از نر افزارهای پیتأرفته قابأ
اجرا میباشد .ازآنجاره تحلی نیروها در فص متتر ایمپلنت بأا
استوئان انجا میگیرد ،تحلی تماسأی مأئرد نیأاز مأیباشأد .دو
نأأر افأأزار نأأا آشأأنا در ایأأن حأأئزه  ANSYSو ABAQUS
میباشند ره در این پروژه از نر افزار WorkbenchANSYS
 10.0استفاده شده است.
در این تحقیق ما به روش آنالیز المان محدود ،تنشهای وارد بأر
اسأأتوئان ررسأأتاد در اطأأراف ایمپلنأأت ایأألی Laser-Lok
ء
میباشد بررسی و بأا نمئنأه
 Internalرا ره دارای پلتفر سئ یچ 
مینماییم .الز به ذرر است رأه ایمپلنأت
ایمپلنت شاهد مقایسه 
شاهد در این تحقیق از هأر نظأر متأابه ایمپلنأت ایألیLaser-
 Lokمیباشد و تنها تفاوت آنها در اندازهء اباتمنت است .به ایأن

بررسی اثر پلتفرم سوئیچینگ بر ایمپلنت ...
میلیمتر راهش قحر
ترتی ره نمئنهء ایلی دارای اباتمنت با  1/1
و اندازه میباشد .درحالیره نمئنهء شاهد دارای اباتمنت همانأدازه
با فیکسچر است .درنتیجه با مقایسهء این دو ایمپلنت ،تثییر پلتفر
سئ یچینگ بر ایمپلنت  Laser-Lok Internalرا برروی میأزان
یرنأیم(شأک
و نحئهء تئزی تنش در استوئان ررستاد بررسی م 
.)2
روش رار برای بررسی تنش در استوئان ررستاد اطراف
ایمپلنت  Laser-Lokدارای پلتفر سئ یچ و مقایسه با ایمپلنت
شاهد بهاین ترتی است ره پس از ساخت مدد سهبعدی ایمپلنت
 Laser-Lokو ایمپلنت شاهد و همچنین مدد سهبعدی
استوئان فک پایین (مندیب ) ،هر دو ایمپلنت را بهطئرجداگانه با
استوئان مندیب در ناحیهء پرهمئلر و البته با درنظر گرفتن
مینماییم .نکتهء مهم در اینجا ساخت
شرایط مرزی مناس مئنتاژ 
مدد پلتفر سئ یچینگ است به این ترتی ره مدد اباتمنت با
میرنیم و با قرار دادن
 1/1میلیمترراهش قحر و اندازه را ایجاد 
ء
آن بر روی ایمپلنت  Laser-Lok Internalمدد نمئنه ایلی را
اندازه را هم ایجاد
مینماییم .همچنین مدد اباتمنت هم 
تهیه 
میرنیم و با قرار دادن آن برروی ایمپلنت Laser-Lok

ء
میآوریم.
 Internalمدد نمئنه شاهد را بهدست 

شکل :2الف) مدل ایمپلنت  Laser-Lok Internalدارای
پلتفرم سوئیچینگ ،ب)مدل نمونهء شاهد (ایمپلنت Laser-Lok
 Internalبا اباتمنت هماندازه)

در این تحقیأق مأدد سأهبعأدی ایمپلنأت Laser-Lokدارای
پلتفر سئ یچینگ و ایمپلنأت شأاهد بأهروش  top-downو بأا
استفاده از نر افزار  Solidworks 2006مددسأازی شأدند .بأا
ایالر مدد ساختهشده در حد محلأئب و بعأد از اینکأه مأددهأا
دارای حدارثر شأباهت بأا واقعیأت شأدند ،در مرحلأهء بعأدی بأه
) ANSYS(Workbenchجهت آنالیز و تحلی نهأایی انتقأاد
داده شدند .سپس هر دو ایمپلنت را جداگانأه در مأدد اسأتوئان
میرنأیم و مأشبنأدی الز را بأرروی
مندیب جاگذاری و مئنتاژ 
آنها انجا میدهیم (شک .)3


مسعود خندانی و همكاران
و  031166المان ایجاد نمئدیم و  87576المان تئپر3و از نئط 10
5
 Node Quadratic Tetrahedronو  58191المان تماسأی
درنظر گرفته شد.
1
ء
مأیباشأد.

یشده آماده اعماد شرایط مرزی
مشبند 
حاد مدد 
در این مرحله تمأا نقأاط در بوأش مزیأالی و دیسأتالی مأدد از
حررت در تما امتدادها من گردیدند (شک .)5

مشبندی مدد مجمئعهء استوئان مندیب و ایمپلنت با
شک  :3ال ) 
ء
مشبندی مجمئعه استوئان مندیب و ایمپلنت
پلتفر سئ یچینگ ،ب) 
شاهد
مشبندی مدل
خواص مکانیکی مواد و 

در جدود  0خئاص مکانیکی مئاد موتل مأئرد اسأتفاده در ایأن
بأهیأئرت ایزوتروپیأک 0و
تحقیق آورده شدهاسأت .خأئاص مأئاد 
بأهیأئرت همأئژن
االستیک خحی 2فرض شدند .همچنأین مأئاد 
درنظر گرفته شدند]01و([00جدود.)0
جدول :1خواص مکانیکی مواد بهکار رفته در این تحقیق
قسمت

مئاد

استوئان
استوئان
مندیب

مدد یانگ

نسبت

((MPA

پئاسئن

35111

1/26

رئرتیکاد
استوئان

03511

شکل :4مشبندی مدل ایمپلنپت Laser- Lokدارای پلتفپرم

1/38

سوئیچینگ

اسفنجی

بارگذاری و اعمال نیرو

ایمپلنت

Ti-6AL4V

001111

1/36

ابانتمنت

Ti-6AL4V

001111

1/36

المانهای مئرد نظر باتئجأه بأه

مشبندی و درنظر گرفتن
پس از 

حجأمهأا

مشبندی ،مدد مئجأئد رأه از یأکسأری
در مرحلهء 
تتکی شده است به اجأزای رئچأکتأری بأهنأا المأان تقسأیم
یپیئندنأد .در ایأن
المانها در مح گرهها بههم م 

میشئد ره این
مشبندی ریز برای افزایش دقأت آنأالیز از تعأداد
تحقیق با ایجاد 
المانهای زیادی استفاده رردیم به این ترتی رأه  065755گأره

Isotropic
Linear Elastic

1
2

نیروهای وارد بر دندان در حین جئیدن و درنظأر گأرفتن شأرایط
طبیعی ،نیروی  011نیئتنی را در دو حالت محئری( 6یفر درجه)
ایمپلنأتهأا

و مای  7با دو زاویهء  01و  51درجه به مررز اباتمنت
میرنیم .درابتدا نیأروی  011نیأئتنی بأهیأئرت محأئری،
اعماد 
سپس نیروهای مای  01درجه و در نهایأت  51درجأه بأر مررأز
ایمپلنتها اعماد گردید .حاد مددها در هر مرحله با یک

اباتمنت
میآید.
بارگذاری تئسط  Solverح میشئد و نتایج بهدست 
3

solid
contact
5
BoundaryCondition
6
axial
7
oblique
4
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یافته ها

مقایسهء مقادیر تنش در  6نقطه از استاوا کرسپتال بپا اعمپال

در این بوش نتایج بهدستآمده از مدلسازیها بهروش آنالیز المان
میرنیم.
محدود تئسط نر افزار  ANSYSرا بیان 
ء
در این تحقیق برای بررسی دقیقتر میزان تنش در ناحیه مهأم
رانأادهأای  02میکرونأی

استوئان ررستاد ره در تماس با میکرو
قرار دارند 6 ،نقحه را در این ناحیه ره  1/8میلیمتر طئد دارد بأا
فئایأ مسأأاوی متأأوص مأأیرنأأیم و تأأنش را در ایأن نقأأاط از
مینماییم (شک .)1
استوئان آنالیز 

نیروی مایل  15درجه

شپپکل :5تپپنش در اینتپپرفیس کپپو ر -اسپپتاوا در ناحیپپه

ء

در این حالت نیروی  011نیئتنی مای را با زاویأه  01درجأه بأه
مررأأز اباتمنأأت ایمپلنأأت  Laser-Lokو شأأاهد اعمأأاد رأأردیم
(جدود.)3
جدول :3تنشهای وارد بپر اسپتاوا کرسپتال در دو ایمپلنپت
 Laser-Lokو شاهد با اعمال نیروی مایل  111نیوتنی بپا زاویپه
 15درجه

تنش در ایمپلنت با
پلتفر سئ یچینگ

تنش در ایمپلنت
شاهد

استوئان
ررستاد

06/72

02/232

0

2/80

1/7670

2

3/51

3/10

3

3/39

2/19

5

3/20

2/51

1

2/87

2 /3

6

1 /5

5/7258

میانگین

ء

کانالهای  12میکرونی در  6نقطه با فواصل یکسپا از هپم
میکرو 
بررسی شد(.نقاط قرمز رنگ)

مقایسهء مقادیر تنش در  6نقحه از استوئان ررستاد بأا اعمأاد
نیروی محئری تنشهای ایجادشده بهازای اعماد نیأروی محأئری
 011نیئتنی در  6نقحه از استوئان ررستاد در ایمپلنت Laser-
 Lokهمراه با پلتفر سئ یچینگ در مقایسه با نمئنهء شاهد از باال
به پایین بهترتی در جدود  2متوص میباشد .میانگین تنشهأا
در  6نقحأأهء مأأئرد بررسأأی در نمئنأأهء ایأألی  5/288مگاپاسأأکاد
میباشد ره رمتر از مقدار  5/6871مگاپاسکاد برای نمئنه شأاهد

است (جدود.)2
جدول :2نشا دهندهء تنشهای وارد بر استاوا کرسپتال در دو
ایمپلنت  Laser-Lokو شاهد با اعمال نیروی محوری  111نیوتن

تنش در ایمپلنت با
پلتفر سئ یچینگ

تنش در ایمپلنت
شاهد

استوئان
ررستاد

03/528

03/117

0

2/70

5/0281

2

2/73

2/7512

3

2/51

2/5750

5

2/37

3/3992

1

2/15

2/3731

6

5/288

5/6871

میانگین

ء

مقایسهء مقادیر تنش در  6نقطه از استاوا کرستال بپا اعمپال
نیروی مایل  45درجه
ء

در نهایت با اعماد نیروی مای با زاویه  51درجه بر ایمپلنأتهأا،
تنشهای ایجادشده بر استوئان ررستاد اطراف ایمپلنت Laser-
 Lokهمراه با پلتفر سئ یچینگ در مقایسه بأا نمئنأهء شأاهد در
جدود  5نتان داده شده است(جدود.)5
جدول  :4تنش های وارد بر اسپتاوا کرسپتال در دو ایمپلنپت
 Laser-Lokو شاهد با اعمال نیروی  111نیپوتنی بپا زاویپهء 45
درجه

تنش در ایمپلنت با
پلتفر سئ یچینگ

تنش در ایمپلنت
شاهد

استوئان
ررستاد

25/95

21/32

0

1/20

6/75

2

6/52

1/55

3

6/01

1/17

5

6/26

5/82

1

1/97

5/65

6

9/01

8/6706

میانگین

بحث و نتیجه گیری
اگر ایمپلنت تحت فانکتن قرار گیرد در حالت رنترد ،نیروها روی
مأیشأئند ولأی درحالأت پلتفأر سأئ یچ
رأس ررستاد متمررأز 

مسعود خندانی و همكاران
ب هدلی راهش اندازۀ اباتمنأت در رلیأۀ ابعأاد ،تأنشهأا از ناحیأۀ
میشئند و به سمت مررز فیکسأچر انتقأاد
استوئان ررستاد دور 
مییابند .درنتیجه ،ایأنرأاهش تمررأز تأنش در ناحیأۀ حسأاس

مأیتئانأد منجأر بأه رأاهش تحلیأ اسأتوئان
استوئان ررستاد 
ررستاد گردد.
یکی از عئام ایلی تحلی استوئان ررستاد ،پمپ شدن مأای
میأأان بأأافتی از فص أ متأأتر اباتمنأأت و فیکسأأچر ب أهس أمت
بافتهای اطراف است ره باعث تجم میکروبها و مئاد سأمی در
میگردد و وارنش بافتهای اسأتوئان و لثأه بأه ایأن
این بافتها 
میشئد.
عئام بیئلئژیکی باعث تحلی تدریجی استوئان ررستاد 
حتی اگر فیکسچر ایمپلنأت از نأئط فیکسأچر  Laser-Lokهأم
باشد و تنش برشی رمتری هم به استوئان ررسأتاد اطأراف وارد
مأیرننأد و

شئد ،باز هم عئام بیئلئژیکی بهطأئر مسأتق عمأ
سب تحلی میشئند .پس برای جلئگیری از تحلی  ،فقط راهش
تنش برشی رافی نمیباشد و حذف عام بیئلئژیکی نیز بایأد مأد
نظر قرار گیرد .لذا ،ایدهء پلتفأر سأئ یچینگ محأرر گردیأد رأه
میتئان با ایجاد پلتفأر در سأحح متأتر اباتمنأت و فیکسأچر

جلئی ازهم پاشیدهشدن مای میان بافتی به بافأتهأای اطأراف را
گئنهای ره ازهم پاشأیدهشأدن روی پلتفأر پایأان یابأد.
به 
گرفت 
طرر پلتفر سئ یچینگ ره با راهش مقحأ اباتمنأت نسأبت بأه
فیکسچر زیرین آن همأراه اسأت ،بأرروی نحأئهء تئزیأ نیروهأای

فانکتناد از اباتمنت به فیکسچر نسبت بأه اباتمنأت نرمأاد تأثییر
همانطئرره نتایج بهدستآمده از سه نئط بارگأذاری در

میگذارد.

ء
سه جهأت موتلأ و مقایسأه آن بأا ایمپلنأت  Laser-Lokبأا
میدهد ،طرر پلتفر سأئ یچینگ نأهتنهأا از
اباتمنت نرماد نتان 
مزیتهای فیکسأچر  Laser-Lokدر رأاهش تأنشهأای برشأی
نمیراهد ،بلکه تمررأز تأنش در نقأاط بحرانأی بأاالیی اسأتوئان

ررستاد را راهش میدهد و تنشها را بأه نقأاط پأایینتأر فصأ
میرند .دراینجأا نقأش

متتر استوئان ررستاد با رئالر منتق
بیئمکانیکی طراحأی پلتفأر سأئ یچینگ در انتقأاد و دوررأردن
تنشها از استوئان ررستاد میباشد .البته طبأق نتأایج ،متأوص
است ره پلتفر سئ یچینگ در تمامی نقأاط باعأث رأاهش تأنش
میشئد ولی افأزایش تأنش هأم نأدارد و درعأین حأاد مزایأای
ن 
بیئلئژیکی خئبی در جهت راهش تحلی استوئان ررستاد دارد.
درنتیجه ایمپلنأت دارای پلتفأر سأئ یچینگ نأهتنهأا مزایأای
ایمپلنت  Laser-Lokمبنیبأر رأاهش تأنش برشأی در فصأ
مأیدهأد ،بلکأه بأا
متتر استوئان ررستاد و رئالر را پئشأش 
حذف عام بیئلئژیکی تحلی استوئان ررستاد ،یأک ایمپلنأت از
میتئانأد
دو منظر بیئمکانیکی و بیئلئژیکی رامالً بهینه میباشد و 

باعث راهش تحلی استوئان ررستاد گردد.
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