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  المان محدود يساز هيكاركرد با استفاده از شب يواقع طيبا اعمال شرا  مپلنتيا  ينيم كاليومكانيرفتار ب سهيمقا
  2، دكتر محدثه عرب سلغار1#عليرضا عرب سلغاردكتر 

   رانيعصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ا يدانشگاه ول ك،يمكان يگروه مهندس ار،ياستاد - 1 
    رانيكرمان، كرمان، ا يدانشگاه علوم پزشك ،يدانشكده دندانپزشك كس،يودانتيگروه پر ار،ياستاد -2

  خالصه: 
تنش  ليتحل دندان، يب هيناح نيكوچك ب يكوتاه در فضاها يها مپلنتيا يريبكارگ تيدر مطالعه حاضر با توجه به اهم و هدف: سابقه
  .ديبا استفاده از روش المان محدود انجام گرد مپلنتيا ينيف سه نوع ماطرا D3 و D2 متفاوت از استخوان فك تيفيدو ك
 يروين كي ،يجهت بارگذاردر اين مطالعه تجربي سه نوع ميلي ايمپلنت استئوكرف دنتيس و ديو وارد مطالعه شدند.  ها: و روش مواد
 ينيتنش در م ريقسمت اباتمنت اعمال شد. مقاد نيباالتر  يدرجه بر رو 45 هيبا زاو يوتنين 100 يجانب يرويو ن يوتنين 100 يعمود

   ارزيابي شد. ABAQUS افزار با استفاده از نرم رامونشيو استخوان پ مپلنتيا
 D2 از استخوان شتريب ها مپلنتيا يتمام يبرا D3 تيفيدر استخوان با ك ززيتنش فون ما ريها نشان داد  كه مقاد افتهي :ها افتهي

  .باشد يم ياز استخوان اسفنج شتريب كالينش در استخوان كورتمقدار ت نيهمچن باشد، يم
 عينحوه توز نيعالوه بر ا بود. كيولوژيزيدر محدوده ف ،ها در استخوان تنش يبزرگ يمورد بررس يها ستميس يدر تمام :يريگ جهينت

در  مپلنتيداكثر تنش در گردن امقدار ح ني. همچنبود مشابه يمورد بررس يها ستميس يدر تمام كاليدر استخوان كورت نيز تنش
  بوده و ميني ايمپلنت استئوكر تنش كمتري را در استخوان ايجاد كرد. مپلنتيرزوه ا نيمحل اول
  فك  المان محدود، استخوان ميني ايمپلنت، بيومكانيك، :يديكل كلمات

  22/11/95 :پذيرش مقاله 17/11/95  صالح نهايي:ا  18/8/95  وصول مقاله:
 

  

  مقدمه:
آل در  هاي دنداني يك طرح درمان ايده زه ايمپلنتامرو

دنداني  هاي از دست رفته در بيماران با بي جايگزيني دندان
ها زيبايي و فانكشن از  روند. ايمپلنت نسبي يا كامل بشمار مي

گردانند و ميزان موفقيت بلند  دست رفته را به بيمار باز مي
ي دندان با ها به اثبات رسيده است. اما جايگزين مدت آن

هاي  استفاده از ايمپلنت نيازمند ثبات ايمپلنت در بافت
استخواني و در محل مناسبي از فك است و در برخي شرايط به 
علت فقدان استخوان كافي ناشي از تحليل استخوان به دنبال 

هاي پريودنتال، تروما و يا متعاقب كشيدن دندان  بيماري
همچنين  )1(كند. اد مياي براي كلينيسين ايج مشكالت عديده

گاهي فضاي كافي جهت گذاشتن ايمپلنت با قطر استاندارد به 
ناكافي بودن ابعاد مزيوديستالي بين دو دندان وجود ندارد  علت

ها  هايي با قطر كم تحت عنوانميني ايمپلنت لذا ايمپلنت
روند كه  ) بكار ميمترميلي 3هاي با قطر كمتر از  (ايمپلنت

  )2(ها همچنان نامشخص است. الني مدت آنميزان موفقيت طو

هاي اينتريوم جهت ساپورت  ايمپلنت عنوان بهها  ميني ايمپلنت
ي خوب بهروند اما از سوي ديگر  پروتزهاي موقت بكار مي

شود تا  ها مشكل مي شده و خارج كردن آن گريتتواينتئاس
ها را براي استفاده  ، آندكنندهيتولهاي  حدي كه كارخانه

ظرفيت تحمل نيرو در  )3(كنند. مدت توصيه مي طوالني
ها بايستي بيشتر از نيروي وارده حين فانكشن باشد در  ايمپلنت

غير اين صورت سبب شكست بيولوژيكال (تخريب استخوان 
اطراف ايمپلنت در نتيجه تنش و كرنش استخوان اطراف 

كه نيروهاي  ايمپلنت تحت نيروهاي وارده بر ايمپلنت، درصورتي
ده از حد تحمل فيزيولوژيك باالتر باشند سبب تخريب وار

) يا شكست مكانيكال شوند يماستخوان اطراف ايمپلنت 
هاي وارده كمتر از مقاومت نهايي ماده و  (بيشترين مقادير تنش

در بسياري موارد حتي كمتر از مقاومت تسليم بوده است. 
ا ه ها آن است كه تنش گونه از شكست ترين ويژگي اين شاخص

ها را  گونه از شكست دفعات بسيار زياد تكرار شوند. اين به
نامند كه منجر به شكستگي ايمپلنت  شكست خستگي مي

افزايش قطر ايمپلنت سبب افزايش سطح  )1(شود. گردند) مي مي
ايمپلنت و كاهش نيروهاي وارده، خصوصاً نيروهاي جانبي شده 

ميزان تماس  دهد و بنابراين افزايش نيرو را كاهش مي خطرو 
متر كاهش در  دهد. هر ميلي استخوان با ايمپلنت را افزايش مي
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 30تا  200قطر ايمپلنت سبب كاهش سطح فانكشنال بين 
ها). لذا  شود (بسته به طراحي ايمپلنت و شكل پيچ درصد مي

ها در معرض مشكالتي همچون افزايش نيروي  ميني ايمپلنت
مپلنت را ال شكست اياستخوان مجاور بوده و احتم مازاد بر

  ) 2( .دهند افزايش مي
Chang   ثير قطر ايمپلنت و أآناليز بيومكانيكال تو همكاران

ري شده در هاي كوتاه جايگذا استخوان را در ايمپلنت تيفيك
سازي شده   . نتايج شبيهندبررسي كرد خلف ماگزيالي آتروفيك 

ر ثيأاستخوان، تحت ت كرنشنشان داد كه قطر ايمپلنت روي 
 كرنش استخوان با كمترين چگالي دو ستيبارگذاري عمودي ن

. يابد مي% تحت بارگذاري جانبي افزايش 58/58در حدود 
زيادي را در  كرنشبارهاي جانبي ها دريافتند كه  همچنين آن
زيادي را در ايمپلنت نسبت به بارگذاري  تنشاستخوان و 

روي  ايسهمقايو همكاران  Akpinar )1(.كنند اعمال ميعمودي 
در دو طرح متفاوت ايمپلنت  كرنشو  تنشهاي توزيع  ويژگي

با گسترش ديستالي انجام داد. او نتيجه براي پروتزهاي ثابت 
گرفت كه اندازه ايمپلنت بر ثبات آن در استخوان  اهميت 
زيادي دارد. همچنين فاكتورهايي از قبيل اكلوژن، نيروهاي 

ها در پروتز روي  آن ها و موقعيت جونده، تعداد ايمپلنت
كنند تأثير  نيروهايي كه در استخوان مجاور ايمپلنت عمل مي

 )2(گذارد.  مي

Yang  ي متر يليم 7ايمپلنت  7و همكاران كارايي بيومكانيكال
 سنج كرنشهاي اسپلينت شده با استفاده از  را در ريستوريشن

 50ها يك نيروي مايل  تجربي ارزيابي كردند. آن صورت به
ها اعمال كردند و مشاهده كردند كه  ني به ريستوريشننيوت

چشمگيري با افزايش قطر ايمپلنت كاهش  صورت بهكرنش 
هاي اسپلينت شده با قطر  يابد و همچنين كرنش در ايمپلنت مي

هاي بلندتر اسپلينت شده  هايي كه با ايمپلنت يكسان و آن
نت كردن دو ها پيشنهاد دادند كه اسپلي آن ) 3(بودند، برابر است.

ايمپلنت كوتاه داراي همان تأثير بيومكانيكال است كه با 
 آيد. هاي بلند تكي به دست مي ها با ايمپلنت اسپلينت كردن آن

 1287نگر نشان داد كه ميزان كلي ماندگاري  مطالعات گذشته
 پيگيري متر) در يك دوره  ميلي 5/8از  تر كوچكايمپلنت كوتاه (

% و 3/99برابر با  بيبه ترتماهه  46/24تا  90/47متوسط 
ها پيشنهاد كردند كه درمان با  % در ايمپلنت بود. آن8/98

بيني باشد  تواند مطمئن و قابل پيش هاي كوتاه مي ايمپلنت
هاي كلينيكي مشخص بكار  ها تحت پروتوكول آنكه آن شرط به

نگر پيامدهاي  آينده صورت  بهو همكاران  Pieri )4،5(روند.
متر،  ميلي 4ايمپلنت بسيار كوتاه  61راديوگرافيك  كلينيكي و

كردند را در  كه از دنچرهاي پارسيل ثابت پشتيباني مي
هاي خلفي بشدت آتروفي شده، ارزيابي كردند.  منديبل
ها شكست دو  ماه بارگذاري شدند. آن 6تا  5ها بعد از  ايمپلنت

 كه يدرحالايمپلنت را قبل از بارگذاري ثبت كردند، 
هاي ديگر داراي اثرات كلينيكال و راديوگرافيك  لنتايمپ

ساله و ميزان  2مطلوبي در طول دوره مشاهده (ماندگاري 
%) بودند. ميانگين تغييرات در سطوح استخوان 8/96موفقيت 

 6/0±13/0و  51/0±38/0،  4/0±23/0مارجينال پايدار بود (
تأثير ماه، يك و دو سال) و تحت  6 بيبه ترتمتر بعد از  ميلي

تا  31/1گيري شده كرون به ايمپلنت (محدوده  نسبت اندازه
هاي كوتاه در خلف فك  اصلي ايمپلنتكاربرد  )6() نبود. 12/3

تحليل شديد استخوان  در محلي است كه باال و پايين، 
در مورد  نوس ماگزيال و منديبل وجود دارد.باقيمانده باالي سي

يك گزينه براي  دندان، هاي ثابت در فك بي ريستوريشن
ها در فك خلفي و استفاده از  حذف ايمپلنت ،هاي كوتاه ايمپلنت

باشد. مطالعات كلينيكال اين گزينه درماني  كانتيلور مي حل راه
قابل اطمينان معرفي  زيآم تيموفقحل  راه كي عنوان بهرا 

استخوان رزيجوال كافي وجود  كه يوقت هرحال به )٧،٨(.اند كرده
لنت كوتاه ديگر براي فراهم كردن حمايت اضافي دارد، يك ايمپ

   )9(.در ناحيه ديستال بايد وارد شود
در تمام مواردي كه در ناحيه خلفي كاهش ارتفاع استخوان 

آلترناتيو  صورت بهجراحي اگمانتاسيون  شود.ديده ميباقيمانده 
شود.  براي اطمينان از جايگذاري طول ايمپلنت رايج استفاده مي

هاي اگمانتاسيون  روش لهيوس بهتواند   اين ميدر فك باال
   )10(سينوس انجام شود.

ارتفاع استخوان الوئوالر در جهت لترال منديبل  كه يصورتدر 
براي طول ايمپلنت رايج كافي نباشد، اگمانتاسيون استخوان، 
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مشخصي  طور بههاي كوتاه،  اي براي ايمپلنت گزينه عنوان به
تر و  وان در ناحيه سينوس پيچيدهنسبت به اگمانتاسيون استخ

هاي كوتاه در اين  بعالوه ايمپلنت )11(.بيني است كمتر قابل پيش
ناحيه يك گزينه انتخابي و درماني خوب در اگمانتاسيون 

تر بوده و  تر و ارزان درمان سريع صورت نياعمودي است و در 
   )12(.گردد با شكست كمتر مواجه مي

از ايمپلنت وجود دارند كه ميني  هاي مختلفي سيستم اكنون هم
كنند اما مطالعات  هاي مختلف عرضه مي ها را با طرح ايمپلنت

با يكديگر   ها ها و مقايسه آن كمي در خصوص اين سيستم
وجود دارد. لذا در اين مطالعه بر آن شديم كه به مقايسه رفتار 
بيومكانيكال استخوان اطراف سه نوع ميني ايمپلنت دنتيس 

)Dentis) ديو ،(Dio) و استئوكر (Osteocare در دو مدل (
با استفاده از روش محاسباتي اجزاي  D3و  D2استخواني 

  محدود بپردازيم. 
  

  ها: مواد و روش
، روش المان محدود براي تحليل رفتار توصيفي مطالعه  اين در

هاي ميني ايمپلنت كه در  مكانيكي سه نوع مختلف از سيستم
   داده شده است، بكار برده شد. نشان) 1شكل (

  

  
  
  
  
  
  

 هاي مورد مطالعه نمايي سه بعدي از ميني ايمپلنت -  1شكل 

  
 10متر و طول  ميلي 5/2هاي مورد مطالعه قطر  همه ايمپلنت

اي از استخوان نوع  كه در يك مدل استوانه داشتندمتر  ميلي

D2 وD3 اند. در استخوان با كيفيت  قرار داده شدهD2 ، يك
متر از استخوان كورتيكال يك هسته از  ميلي 2اليه با ضخامت 

در استخوان با  كه يحالكند در  بكوالر را احاطه ميااستخوان تر

متر از استخوان  ميلي 1، يك اليه نازك با ضخامت D3كيفيت 
كند. در تمامي  كورتيكال، هسته استخوان ترابكوالر را احاطه مي

متر و  ميلي 6 بيبه ترتامت گام ها ارتفاع اباتمنت و ضخ مدل
همچنين ضخامت رزوه ايمپلنت در مدل  بود. متر ميلي 22/0

متر  ميلي 08/1و  61/0، 00/1 بيبه ترتديو، دنتيس و استئوكر 
  بود.

مدل سه بعدي استخوان با استفاده از يك مدل پوسته استخوان 
 ها (فيكسچر ايجاد گرديد. عالوه بر اين، مدل سه بعدي ايمپلنت

متر با استفاده از نرم افزار  ميلي 01/0و اباتمنت) با دقت طراحي 
Solidworks  هاي مورد  آمد. براي تمامي ايمپلنت به دست

ها، زاويه  ها مانند رزوه مطالعه براي به دست آوردن سازه مدل
استفاده شده اسكن سه بعدي تكنيك ها از  ها و شكل رزوه گام

با استفاده از نرم افزار  ها نتمپليااست. تحليل المان محدود 
)Abaqusهاي المان محدود استخوان و  ) انجام گرفت. مدل

هاي چهار  با المان خودكاربندي  ايمپلنت با استفاده از شبكه
وجهي با شيپ فانكشن مرتبه دوم به دست آمد. اين نوع از 

ها داراي سه درجه آزادي در هر گره در امتداد محورهاي  المان
باشند. در حالت كلي، براي يك مدل پيچيده با  مختصات مي
هاي مرتبه دوم نتايج بهتري  هاي يكسان، المان تعداد المان

هاي  آنكه المان ليبه دلدهند  هاي مرتبه اول مي نسبت به المان
مرتبه دوم مرزهاي داراي انحنا را بهتر پوشش داده و تقريب 

  دهند. رياضي بهتري را ارائه مي
اي با توابع شكل مرتبه دو براي گرهده  چهار وجهي هاي از المان

، اين المان است استفاده شده محدود تقسيم هندسه به اجزاء
سه درجه آزادي در هر گره شامل جابجايي در جهت  داراي

در حالت كلي براي يك مدل  باشد.محورهاي مختصات مي
هاي مرتبه دو نتايج نالما ،هاي يكسانپيچيده با تعداد المان

 زيرا ،دنكنهاي مرتبه يك حاصل ميبهتري را نسبت به المان
تقريب  د و ثانياًندهمرزهاي داراي انحنا را بهتر پوشش مي اوالً

بندي الماندر تمام آناليزها، د. نكنرياضي بهتري را ايجاد مي
ها با اينترفيس كه يطور  به ،مدل در نواحي حساس كنترل شد

  اس در ـــ. نوع تمدــــشدندي ــــبنالمان تر كوچك ايهانداز

 ديو دنتيس استئوكر
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كامالً باند شده  صورت بهسطح به سطح و ها از نوع اينترفيس
، استخوان گريتتواينتئاسطي فرآيند  كه ييازآنجا تعريف شد.

دهد لذا  اطراف دندان خودش را با هندسه ايمپلنت تطابق مي
 Slaveسطح ايمپلنت و  عنوان به Masterها  در اينترفس

  سطح استخوان تعريف شد. عنوان به
لذا براي  .كندها تغيير ميها با هندسه و اندازه المانتعداد المان

بندي بكار رفته در آناليز المان اينكه از مناسب بودن تراكم المان
مش در تمام محدود اطمينان حاصل شود آناليز حساسيت به 

المان   65000-115000ها انجام شد، و اين كار منجر به  نمونه
  ها شد. در هر يك از نمونه

كه مواد خطي، همگن و ايزوتروپيك  شددر مطالعه حاضر فرض 
كامل  طور بهايمپلنت  - هستند و سطح مشترك استخوان

سازي ديناميكي، ايمپلنت  براي مدل گريت شده است.تواينتئاس
هايي با محدوده مشخص  و استخوان اطرافش بايد تحت تنش

رگذاري استاتيكي الزم است كه نيروهاي مايل نيز باشند. در با
سازي در محاسبات لحاظ گردند.  تر كردن مدل جهت واقعي

ها در معرض دو نيرو قرار  كه ميني ايمپلنت شدبنابراين فرض 
درجه نسبت به محور  45نيوتني با زاويه  30دارند؛ يك نيروي 

Y  ه نيوتني عمودي. شايان ذكر است ك 100ها و يك نيروي
    )13(ها اعمال گرديد. نيروها به باالترين قسمت اباتمنت

هاي استخوان اطراف ميني  سازي، ابتدا تنش بعد از شبيه
در گرديد. ميها محاسبه شد و با يكديگر مقايسه  ايمپلنت

سازي نيروهاي عضالت جونده، نيروهايي مشابه با نيروي  شبيه
  .گرديد جويدن در بزرگساالن، به مدل مربوطه اعمال 

سازي، نيروهاي جويدن  وابسته به زمان نيز  همچنين در مدل
اعمال گرديد. تغييرات بارهاي ديناميكي وارد بر ايمپلنت براي 

  شود.ديده مي 2ثانيه در شكل  5مدت زمان 
  

  
  

ها براي مدت زمان  تاريخچه بار ديناميكي وارد بر ايمپلنت  - 2شكل 
	پنج ثانيه

  
باشند كه در  ذاري بر اساس اين فرض ميهاي بارگ تعداد سيكل

كه مدت زمان هر  طوري  روز سه بار زمان جويدن وجود دارد به
باشد  سيكل بر دقيقه مي 60دقيقه با نرخ  15بار جويدن 

)Hz1 سيكل جويدن در روز  2700) كه اين معادل با
عنوان يك  هاي فون مايزز به در ضمن تنش )14،15(.باشد مي

ها جهت تحليل توزيع  اندازه بزرگي تنش شاخص براي تعيين
ها در استخوان كورتيكال تحت شرايط بارگذاري استاتيكي  تنش

كه توزيع تنش  طوري و ديناميكي مورد استفاده قرار گرفت. به
ايمپلنت و حداكثر  -در جهت محور در سطح مشترك استخوان

  زز در هر حالت نشان داده شد.مقدار تنش فون ماي
ت كه اين مطالعه در دانشگاه ولي عصر رفسنجان شايان ذكر اس

و مركز تحقيقات دانشگاه علوم پزشكي كرمان از خردادماه 
  انجام شد. 1395تا مهرماه  1394

  يافته ها: 
دست آمده از آناليز اجزا محدود از دو  جهت مقايسه نتايج به

 ها استفاده شد: ش در اينترفيسشاخص تنش فون مايزز و تن
بيني شكست در  اخص تنش فون مايزز براي پيشمعموالً از ش

بيني دي  ها براي پيش قطعات و از شاخص تنش در اينترفيس
هاي نشان داده  شود. در شكل بانديگ بين دو قطعه استفاده مي

شده جهت مقايسه از رنگ آبي جهت تعيين نقاط كم تنش و از 
در  رنگ قرمز جهت تعيين نقاط پرتنش استفاده شده است.

 ها به هاي فون مايزز در اطراف ايمپلنت تنش 4و  3اي ه شكل
اند نشان واقع شده D3و  D2ترتيب زماني كه در استخوان 
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شود در هر  ها مشاهده مي گونه كه از شكل داده شده است. همان
ها در سمت لبيال و در ناحيه  سه سيستم حداكثر تنش

  اند. سرويكال واقع شده

  
مايزز در سه سيستم در استخوان  هاي فون توزيع تنش - 3شكل 

  D2نوع 
  
  

هاي فون مايزز در سه سيستم در استخوان نوع  توزيع تنش 4شكل 
D3  

  
هاي فون مايزز در سه سيستم در استخوان  توزيع تنش - 5شكل 

  D2نوع 
  

  
  

هاي فون مايزز در سه سيستم در استخوان  توزيع تنش -  6شكل 
  D3نوع 

  
ي در اينترفيس استخوان و هاي فشار تنش 8و  7در شكل 
نشان داده شده  D3و  D2يب در استخوان به ترتايمپلنت 

شود يك مقطع مزيوديستالي از  يمكه ديده  طور همان .است
  شده است.  تهيه ها استخوان جهت مشاهده بهتر اين تنش

ي فشاري در اينترفيس استخوان و ايمپلنت در ها تنش -  7شكل 
  D2محل استخوان 

  
  

ي فشاري در اينترفيس استخوان و ايمپلنت در ها تنش - 8شكل 
  D3محل استخوان 
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يب به ترتها  هاي فشاري در اينترفيس تنش 10و  9در شكل 
واقع شده نشان داده  D3و  D2زماني كه ايمپلنت در استخوان 

  شده است. 
  

  
  

  
  
  
  

ي فشاري در اينترفيس استخوان و ايمپلنت در ها تنش  - 9شكل 
  D2 محل استخوان

  
  توزيع تنش را در ايمپلنت و استخوان فك نشان 10  شكل
فون مايزز   شود توزيع تنش گونه كه ديده مي همان دهد.مي

هاي دنتيس و ديو در هر دو استخوان كورتيكال  ميني ايمپلنت
كه توزيع تنش در نمونه  باشند، درحالي و اسفنجي يكنواخت مي
صورت  سفنجي بههاي كورتيكال و ا استئوكر در استخوان
  باشند.  كانتورهاي نامنظم مي

  

  

ي فشاري در اينترفيس استخوان و ايمپلنت در ها تنش -  10شكل 
  D3محل استخوان 

  
  

طور قابل  هاي اطراف استخوان با  شكل رزوه به توزيع تنش
كند. بدون توجه به نوع ايمپلنت و كيفيت  توجهي تغيير مي

هاي  يشترين تنش در رزوهدهند كه ب استخوان، نتايج نشان مي
بااليي در گردن ميني ايمپلنت نزديك به لبه استخوان در هر 

  دهد. دو نوع بارگذاري استاتيكي و ديناميكي روي مي

 11كه در شكل  D3با توجه به تحليل استاتيكي استخوان نوع 
 -نشان داده شده است، مقدار تنش در مجموعه ايمپلنت

ترتيب  ، ديو و استئوكر بههاي دنتيس استخوان براي سيستم
  باشد.  مگا پاسكال مي 504و  773، 474

  

  
  

(الف) ايمپلنت؛ (ب) استخوان ي فون مايزز در ها تنش - 11شكل 
  كورتيكال؛ (ج) استخوان اسفنجي

  

ها در استخوان  همچنين ماكزيمم تنش فون مايزز متناظر با آن
ل و در پاسكا مگا 26/33و  77/76، 49/65ترتيب  كورتيكال به

باشد. در  مي 25/8و  51/18، 75/8ترتيب  استخوان اسفنجي به
هاي فون مايزز استخوان  ، تنشD2استخوان با كيفيت 

برابر بيشتر از  02/4و  12/4، 53/7ترتيب  كورتيكال به
هاي دنتيس، ديو و استئوكر است.  استخوان اسفنجي در سيستم

ر استخوان عالوه بر اين، نسبت ماكزيمم تنش فون مايزز د
 كرتيكال و اسفنجي به تنش فون مايزز سيستم دنتيس به

ين نسبت براي سيستم ديو و باشد. ا مي 018/0و  142/0ترتيب 
و  071/0و  103/0ترتيب  به كورتيكالر براي استخوان استئوك

باشد.  مي 016/0و  024/0ترتيب  براي استخوان اسفنجي به
، 6، 4هاي  نيز در شكل D2هاي مرتبط با استخوان  توزيع تنش

  نشان داده شده است. 10و  8
مقايسه نتايج براي سه نوع ميني ايمپلنت تحت بارگذاري در 

دهند كه مقدار تنش در  نشان مي D3و  D2هاي  استخوان
است زيرا دانسيته باالتر  D2تر از استخوان  بزرگ D3استخوان 

 استخوان باعث افزايش سطح و درنتيجه آن افزايش ظرفيت
  شود. پذيري مي نيرو

از حد كشسان ماده (استحكام  ،ون مايزز ماكزيممفاگر تنش 
ها و  كرنش ،كشساني) تجاوز نكند در صورت برداشتن بار

رسند در اين موارد براي  يمبه مقدار صفر خود  ها تنشيجه درنت
تعيين اينكه اين بارگذاري چقدر ايمن است با تعريف ضريب 
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 برآوردزان ايمن بودن آن را ايمني در حالت استاتيكي مي
كنيم اين ضريب ايمني كه بر اساس حداكثر انرژي اعوجاج  يم

 شود، يمتعريف  ns=Sy/Svon صورت بهماكزيمم تعيين شده 

ون مايزز فتنش   Svonحد االستيك و  Syكه در اين رابطه 
شود  يممكرر تكرار  طور بهي بارگذارباشد. اما زماني كه  يم

در گستره االستيك باقي بماند و تعداد  ها تنشكه  درصورتي
دفعات بارگذاري در حد چند ده دفعه و يا چند صد دفعه باشند 
رابطه باال براي تعيين ميزان ايمن بودن صحيح است اما زماني 

شود اين  يمها بار تكرار  يليونمكه بارگذاري هزاران بار و يا 
لي گيري صحيح نيست. در چنين مواردي در تنشي خي يجهنت

افتد. اين پديده را  يمكمتر از استحكام تسليم شكست اتفاق 
دهد كه قطعاتي كه تحت  يمها نشان  يبررسنامند.  يمخستگي 

، شكست در يك ترك اند شدهبارگذاري خستگي شكسته 
ميكروسكوپي يا نقص مشابهي آغاز شده است و در هر بارگذاري 

ين شده است، در ح تر بزرگترك به مقدار بسيار كمي 
درپي بارگذاري ترك در داخل نمونه انتشار يافته  يپي ها چرخه

تا جايي كه مقدار ماده آسيب ديده براي تحمل بار ماكزيمم 
كافي نباشد تا اينكه شكست ناگهاني ماده پيش آيد. خستگي را 
بايد در طراحي كليه اجزا مكانيكي و بيومكانيكي كه در معرض 

قرار داد، تعداد  مدنظرند گير يمبارهاي تكرار شونده قرار 
توان در طول عمر  يمي بارگذاري تكرار شونده كه ها چرخه

ي ها چرخهمفيد يك عضو انتظار داشت بسيار متغير است تعداد 
آزمايشي از  طور بهتوان الزم براي گسيختن يك نمونه را مي

درپي تكراري و معكوس شونده به ازاي  يپهاي  يبارگذارطريق 
با  ها آزمونلوم معين كرد. اگر يك سري هر تراز تنش مع

توان  يماستفاده از ترازهاي تنش ماكزيمم مختلفي انجام شود 
يي كه به ازاي هر تنش ماكزيمم قطعه شكسته ها چرخهتعداد 

رسم كرد.  S-Nشود روي يك نمودار تحت عنوان دياگرام  يم
كمي  نسبتاًي ها چرخهاگر تنش ماكزيمم وارد شده زياد باشد 

كه تنش  يوقتم است تا باعث گسيختگي قطعه شود. الز
- ي الزم كه باعث گسيختگي ميها چرخهماكزيمم كاهش يابد 

يابد تا اينكه به تنشي بنام حد دوام يا حد  يمشوند افزايش 

) برسد. حد دوام تنشي است كه در آن حتي براي Seخستگي (
 گيرد. ينمهاي بارگذاري شكست صورت ين چرخهنامعتعداد 

 ،تحت بارگذاري خستگي ،اي تعيين ايمن بودن سيستمبر
يارهاي مختلفي وجود دارد يكي از اين معيارها معيار مع

Soderberg  است كه با تعريف ضريب ايمني در حالت
كند.  يمبارگذاري مكرر ميزان ايمن بودن بارگذاري را تعيين 

براي يك بارگذاري مشخص چنانچه ضريب ايمني به دست 
ز يك باشد قطعه تحت آن بارگذاري گسيخته آمده كمتر ا

از يك باشد به ميزان بزرگ بودن آن  تر بزرگشود و چنانچه  يم
توان نتيجه گرفت كه قطعه تحمل بار بيشتري را تحت آناليز  يم

  خستگي دارد.
  

 بحث:

شان مستعد افزايش  دليل قطر كم هاي دنداني  به ميني ايمپلنت
ن ناشي از افزايش نيروي از دست رفتن استئواينتگريش خطر

شماري در خصوص  د. تاكنون مطالعات بينباش ها مي وارد بر آن
هاي متداول انجام پذيرفته است اما  تحليل تنش در ايمپلنت

بررسي و ها  شماري در خصوص ميني ايمپلنت تحقيقات انگشت
است. در مطالعه حاضر، تحليل تنش  شدهها  انجام  كلينيكي آن

 D3و  D2ها با دو كيفيت  ف ميني ايمپلنتدر استخوان اطرا
در  D3كه مقادير تنش در استخوان داد نتايج نشان  شد. انجام

  است. D2هر دو بارگذاري استاتيكي و ديناميكي بيشتر از 
Mc Nally 8/1هاي با قطر  و همكاران  ميني ايمپلنت 

 30نيوتني و نيروي عمودي  100متر تحت بار عمودي  ميلي
را با استفاده از روش المان محدود مورد  45زاويه نيوتني تحت 

هاي استخوان  ها مشاهده كردند كه تنش مطالعه قرار دادند.  آن
 300هاي فون مايزز با متوسط  يابد و تنش كرستال افزايش مي

 مگا پاسكال از تنش تسليم استخوان كورتيكال و ترابكوالر به
رود،  فراتر ميمگا پاسكال  33و  100ترتيب با تنش تسليم  

كه در اين مطالعه با توجه به اعمال نيروهاي مشابه با  درحالي
، تنش استخوان كرستال در هر دو استخوان آنهامطالعه 

كورتيكال و اسفنجي در محدوده فيزيولوژيك قرار دارد. اين 
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هاي مطالعه حاضر  تر ميني ايمپلنت اختالف ناشي از قطر بزرگ
  )16(باشد. ميو همكاران    Mc Nallyنسبت به تحقيق 

ها  آناليز المان محدود بر روي ميني ايمپلنت اي با روشمطالعه
هاي مورد  قطر ايمپلنت شد. نيوتن نيرو انجام 150با اعمال 

كه تنش در  نتايج نشان دادمتر بود.  ميلي 5/2ها  آن  مطالعه
هاي كورتيكال و اسفنجي بيشتر از حد فيزيولوژيك  استخوان

تواند  باشد. اين مي ه خالف نتايج مطالعه حاضر ميباشد ك مي
ناشي از اختالف مقدار بار اعمالي بر ايمپلنت در دو تحقيق 

اي در  ه به غير از مطالعات باال، تحقيقات گسترد ) 17،18(باشد.
هاي دنداني با اندازه معمول و اثر  سازي ايمپلنت زمينه مدل

روش المان محدود ها بر استخوان اطرافش با استفاده از  آن
و همكاران  اثر يك ايمپلنت با قطر  Sevimyانجام شده است. 

را  بروي استخوان با چهار كيفيت متفاوت بررسي متر  ميلي 1/4
ها نتيجه گرفتند كه توزيع تنش در استخوان فشرده  كردند. آن

)D1 مشابه با استخوان (D3  دليل اينكه  باشد، اما به مي
باشد و مقاومت كمتري در  تر مي ضعيفبكوالر ااستخوان تر

هاي استخوان  مقابل تغيير شكل در مقايسه با ديگر كيفيت
 )19(باشد.  تر مي بزرگ D4و  D3هاي  دارد،  تنش در استخوان

هاي فون مايزز با تغيير  طور مشابه در مطالعه حاضر، تنش به
اين رفتار ناشي  يافت. افزايش D3به  D2كيفيت استخوان از 

باشد كه  ختالف بين مدول االستيك استخوان و تيتانيوم مياز ا
  ها در سطح مشترك  منجر به تجمع ميكرو كرنش

عالوه بر اين، در استخوان با  ) 20،21(شود. تيتانيوم مي استخوان
 D3، ضخامت استخوان كورتيكال بيشتر از نوع  D2كيفيت 

تر  يكنواخت D2ها در استخوان  تنش و به همين دليل باشد مي
گردند، زيرا كه استخوان كورتيكال مدول االستيك  توزيع مي

تري نسبت به استخوان اسفنجي دارد بنابراين مقاومت  بزرگ
تواند نيروهاي  باالتري در مقابل تغيير شكل داشته و مي

تري را تحمل كند. دليل ديگر براي تجمع تنش در  بزرگ
اكثراً در هاي مكانيكي  استخوان كورتيكال اين است كه تنش

باشند. مقدار تماس  ايمپلنت مي سطح مشترك استخوان
استخوان و ايمپلنت مستقيماً با چگالي استخوان رابطه دارد 
بنابراين استخوان كورتيكال درصد سطح تماس بيشتري نسبت 

،  D3و  D2به استخوان اسفنجي دارد. همچنين در استخوان 
د كه اين مطابق با كنن ها در گردن ايمپلنت تمركز پيدا مي تنش

ها نتيجه  كه آن طوري است، به و همكاران Ruboنتايج تحقيق 
ها  ها در استخوان كورتيكال و گردن ايمپلنت گرفتند كه تنش
  )20(كند. تمركز پيدا مي

بيشتر از  D3در تحقيق حاضر، تمركز تنش در استخوان 
تري در  هاي بزرگ عالوه بر اين، تنش بود.   D2استخوان 

ان كورتيكال نسبت به استخوان اسفنجي مشاهده شد. در استخو
ها در محدوده  هر سه نوع ميني ايمپلنت مورد مطالعه، تنش

اطراف استخوان  ،ها همچنين تنش داشت. فيزيولوژيك قرار
ميني ايمپلنت استئوكر كمتر از دو نوع ديگر بوده و تنش 
اطراف استخوان ميني ايمپلنت ديو نسبت به ساير ميني 

نتايج برخي از محققين  تر بود. هاي مورد مطالعه بزرگ مپلنتاي
مقطع فانكشنال  دهد كه رزوه مربعي شكل سطح نشان مي

نيروهاي برشي در مقايسه با  تري دارد و به همين دليل بزرگ
هاي  در رزوه )18(.باشد تر مي شكل كوچك Vهاي باترس و  رزوه

طريق نيروهاي  ها از مربعي و باترس، بارهاي محوري ايمپلنت
و  Misch )22(.شوند ) ميdissipatedفشاري پراكنده (

هاي  كه بزرگي نيروهاي برشي در رزوه كردندهمكاران گزارش 
V  21(باشد. هاي مربعي شكل مي تر از رزوه شكل بزرگ( 

شكل و باترس معكوس نيروهاي   Vهاي  ايمپلنت با رزوه
ي و برشي محوري را از طريق تركيب نيروهاي فشاري، كشش

هاي مربعي كمترين تمركز تنش  دهند. بنابراين رزوه انتقال مي
  Vهاي  ها دارد. ايمپلنت با رزوه را در مقايسه با انواع ديگر رزوه

كه كند  نيروي بيشتري را ايجاد مي  ،شكل و باترس معكوس
نتايج مطالعه حاضر نشان داد  شود. منجر به تحليل استخوان مي

هاي كمتري را در استخوان در  ستئوكر تنشكه ميني ايمپلنت ا
كند كه  هاي ديو و دنتيس ايجاد مي مقايسه با ميني ايمپلنت

  )22(باشد. هايي با شكل باترس مي ناشي از رزوه
  

  
 يبزرگ يمورد بررس يها ستميس يدر تمام :يريگ جهينت

 نيعالوه بر ا بود. كيولوژيزيدر محدوده ف ،ها در استخوان تنش
 يدر تمام كاليدر استخوان كورت نيز تنش عينحوه توز

داكثر مقدار ح ني. همچنبود مشابه يمورد بررس يها ستميس
بوده و  مپلنتيرزوه ا نيدر محل اول مپلنتيتنش در گردن ا

  ميني ايمپلنت استئوكر تنش كمتري را در استخوان ايجاد كرد.
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