
 طبیعی ساخت مینای مصنوعی دندان بادوام تر از مینای 

 .تر استاند که از مینای طبیعی دندان نیز با دواممینای دندانی ساخته "میشیگان"محققان دانشگاه 

مصنوعی ترین ماده در بدن انسان است و ساخت آن به صورت ، مینای دندان سختایمنا به گزارش

دیده و پوسیده را با موادی های آسیبپزشکان دندانکار بسیار دشواری است. در طول تاریخ، دندان

ای، مواد نوین مبتنی بر سرامیک یا رزین ترمیم های جیوهمثل موم زنبور عسل، کامپوزیت

مینای واقعی تر به اند، اما آنها ممکن است به زودی به یک گزینه مصنوعی که بسیار شبیهکردهمی

 .است دست یابند

های اساسی مینا را اند که ویژگیای جدید ابداع کردهگروهی از مهندسان شیمی و سازه ماده

 .کشسان استکند. این ماده مستحکم و کمیسازی میشبیه

سازهای های شکسته، ساخت ضربانتواند به طور بالقوه برای تقویت استخوانکاره میاین ماده همه

مورد استفاده  "های هوشمنددندان"ی و جایگزینی برای مینای دندان و فراتر از آن ساخت مصنوع

 .به چاپ رسیده است (Science)"ساینس"قرار گیرد. مطالعه مربوط به این تحقیقات در مجله 

های دهان، مینای طبیعی وظیفه سختی در محافظت از دندان بر عهده دارد و دائماً توسط باکتری

گیرد. با گذشت زمان این ماده اسیدی، جویدن و حتی صحبت کردن تحت فشار قرار میغذاهای 

 .شوددچار فرسودگی می

و از  ، مهندس شیمی در دانشگاه میشیگان(Nicholas Kotov)"نیکالس کوتوف"

سال یا بیشتر با خود دارید و این ماده  ۶۰هایتان را به مدت نویسندگان این مطالعه گفت: شما دندان

های بدن، مینا قابل بازسازی تحت فشار شیمیایی و مکانیکی زیادی قرار دارد. بر خالف استخوان

 .نیست

ای است که بازتولید آن کار دشواری پذیری به گونهترکیبات مینای دندان از نظر سختی و انعطاف

 .تری استرم کار آساندهد: تولید مواد نکوتوف توضیح می .است
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ها میله فسفات کلسیم که راز خواص مینای دندان در ساختار آن نهفته است. این ماده از میلیون

 .فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده هستند، تشکیل شده است

دان دانشگاه بیوشیمی (Janet Moradian-Oldak)"اولداک جانت مرادیان"

ین تحقیق شرکت نداشته است گفت: یک بسته مداد را تصور کنید که که در ا کالیفرنیای جنوبی

دهد تا زمانی که تحت فشار قرار ها اجازه میاید. این آرایش به میلهآنها را کنار یکدیگر نگه داشته

گیرند به جای شکستن تنها کمی فشرده شوند و ساختار کلی بسیار مستحکم ایجاد کنند. مینای می

های پلیمری های فسفات کلسیم را با زنجیرهسازی کرده و میلهندی را شبیهمصنوعی این پیکرب

 .کندپذیر به هم متصل میانعطاف

محققان مواد جدید خود را به شکل دندان در آوردند و سپس آزمایش کردند که آیا این ماده در اثر 

این محققان برای ایجاد  گوید: روشی کهخورد یا نه. مرادیان اولداک میگرما و فشار شدید ترک می

ها و طبیعت استفاده کردند، بسیار قابل توجه سازی رفتار سلولشرایط سخت آزمایشگاهی برای شبیه

تواند فشار بیشتری را نسبت به مینای ها در نهایت دریافتند که مینای مصنوعی دندان میآن .است

 .امل دندان نباشدساز کطبیعی تحمل کند. با این حال ممکن است این ماده شبیه

، محقق جمجمه و صورت در دانشگاه (Thomas Diekwisch)"توماس دیکویچ"

که در این مطالعه جدید شرکت  (Texas A&M University)دانشگاه ای اند ام تگزاس

بعدی مینای دندان گوید: من در این مقاله مطالب زیادی در مورد تقلید از ساختار سهنداشته می

 .ردم. او خاطرنشان کرد که این به معنای مفید نبودن این مینای مصنوعی نیستانسان مشاهده نک

توان از این ماده برای ساخت فارغ از پتانسیل آشکار این ماده در دندانپزشکی، کوتوف گفت: که می

ها در افراد مبتال تر برای بیماران قلبی و همچنین برای تقویت استخوانسازهای بهتر و با دوامضربان

 "های هوشمنددندان"توان برای ایجاد به پوکی استخوان استفاده کرد. وی افزود: از این ماده حتی می

 .استفاده کرد

تواند توان آن را به گوشی متصل کرد. چنین دستگاهی مییک دندان مصنوعی حاوی حسگر که می

هایی مثل ه بیماریهای دهان نظارت کند و به پزشکان این امکان را بدهد کبر تنفس و باکتری

دیابت را پیش از آگاه شدن خود بیمار تشخیص دهند، اما پیش از آنکه بتوان این ماده را در مطب 



دندانپزشکی مورد استفاده قرار داد، باید مقرون به صرفه باشد و از نظر ایمنی و اثربخشی مورد 

 .آزمایش بالینی قرار بگیرد

اند و این به آن معنا است که با محیط زیست استفاده کردهکوتوف گفت: تیم وی از ترکیبات سازگار 

 .خطر استاین ماده به طور نظری برای انسان بی

 


