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به نام خدا 

شود و پارسیل، از جمله شایعترین درمانهاي دندانپزشکی محسوب میدندانبیدرمان بیماران با
اگرچه در طی . شودمیشاملهاي متحرك را ها، از ایمپلنت تا درماناز طرح درمانگستره وسیعی

بر ایمپلنت، هاي متکی نیز توسعه انواع درمانهاي ساخت وهاي اخیر پیشرفت در مواد و تکنیکسال
پروتزهاي متحرك اما آشنایی با اصول اولیه ساخت ،داده استتغییردندان رااستاندارد درمان بیماران بی

همواره دیمتحرك بالیپارسيپروتزهايبراحیطرح صحکیمنظور ارائه به. باشدیمهمچنان الزم
ساخت هر يبرانهیزمنیدر ایاز اصول کلیپروتزها را در نظر داشت و آگاهنیاصول ساخت ایتمام

نیدر امرجعاز جمله کتب که Mc Crackenکتاب کامل ترجمه . الزم استیلیپروتز متحرك پارسعنو
همکاران توانمندم سرکار خانم دکتر صفورا قدسی، خانم دکتر الهه بیابانکی، آقاي همکاري بااستنهیزم

صورت گرفت که هر یک عالوه بر اینکه معلمانی چاي دکتر امیررضا هندي و اقاي دکتر مهران فالح
باشند انجام توانا در رشته پروتزهاي دندانی هستند، از مترجمان ارزشمند در حیطه دندانپزشکی نیز می

اي از متن کامل این داشت تا خالصهبررانویسی ماامروزه به دلیل کمبود وقت و نیاز به خالصه. گرفت
یاند تا با متندهیکوشنگین یعقوبی ، خانم دکتر پرتالشوجوانهمکاراب کتنیدر ا.کتاب تهیه نماییم

شده است عالوه بر حفظ یسعدهیچکنیدر ا. ندیکتاب را خالصه نمانیاشیرایونیآخروایروان و ش
دیام. در متن آورده شوددیرسمیبه نظريدیکه به نظر مترجم مهم و کلیمطالب، حداکثر مطالبییروا

.واقع شوددیمفانیهمکاران و دانشجويکتاب بتواند برانیاست ا

دکتر مرضیه علی خاصی
1397زمستان 
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دندانی پارسیلشناسی بیاپیدمیولوژي، فیزیولوژي و واژه

ــز   پروتز ــی از پروت ــرك بخش ــیل متح ــاي پارس ه
اي از دندانپزشـکی کـه بـه بازسـازي و     هستند؛ شاخه

حفظ فانکشن دهان، راحتی، ظاهر و سالمت بیمـار از  
هـاي طبیعـی و یـا جـایگزینی     طریق بازسازي دنـدان 

هاي کرانیوفاسـیال از دسـت رفتـه بـا     ها و بافتدندان
. هاي مصنوعی مربوط استجایگزین

ي درمان پروتزي عبارتند ازااهداف پایه
ــذف بی) 1 ــزان   ح ــا بیشــترین می ــان ت ــاري ده م
ممکن
هـا سـالمت ســاختارهاي   حفـظ روابـط دنـدان   ) 2

دندانی و اطراف دهان
ــی، ) 3 بازســازي فانکشــنهاي دهــان جهــت راحت

ظاهر مطلوب و عدم تداخل با تکلم

از دست رفتن دندان و سن 
، بـین دو قـوس   هـا از نظر از دسـت رفـتن دنـدان   

هاي ماگزیال قبـل  به طوریکه دندان. تفاوت وجود دارد
هاي خلفـی  دندانو در هر قوس هاي مندیبلاز دندان

ایـن  . رونـد هـاي قـدامی از دسـت مـی    پیش از دندان
مشاهدات احتماالً در ارتباط با میـزان مسـتعد بـودن   

-1در جـدول  دندان هانسبت به پوسیدگی است کـه 
هاي باقیمانده اغلب آخرین دندان.استگزارش شده1

ــدان ــان دن ــاً  در ده ــدیبل، مخصوص ــدامی من ــاي ق ه
ي مــاگزیالي مشـاهده . هـاي منـدیبل هسـتند   کـانین 

هـاي قـدامی منـدیبل نیـز     دندان در مقابل دنـدان بی
. ي شایعی استیافته

بین از دست رفـتن دنـدان و سـن ارتبـاط وجـود      
در حـال  دنـدان  همچنین جمعیت بزرگساالن بی.دارد

کاهش است، با این وجـود، گـزارش شـده اسـت کـه      
مل و  پارسـیل نیـاز   دندانی کاتعداد مطلق بیماران بی

. ، در واقع درحال افزایش استمند به مراقبت
تر است و دندانی پارسیل در قوس ماگزیال شایعبی
هاي از دسـت رفتـه، مولرهـاي اول و    ترین دندانشایع

. دوم هستند

.1-1جدول بر طبق 
: ریسک باالي پوسیدگی

، 5هايدندان/)3به جز دندان (هاي ماگزیال تمام دندان
مندیبل7و 6

: ریسک پایین پوسیدگی

مندیبل 4و 3، 2، 1هاي دندان/ ماگزیال3دندان 

فصل
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پیامدهاي از دست رفتن دندان 
آناتومیک 

ها، ریج باقیمانـده دیگـر از   با از دست رفتن دندان
برد و در نتیجـه از دسـت   تحریک فانکشنال سود نمی

تواند قابل انتظـار  می) ارتفاع وعرض(رفتن حجم ریج 
از . باشد، مگر آنکـه ایمپلنـت دنـدانی قـرار داده شـود     

دست رفتن حجم ریج براي تمام افراد بدنبال از دست 
بینی نیست، زیرا گزارش شـده  رفتن دندان قابل پیش

است که تغییر در آنـاتومی در میـان بیمـاران متغیـر     
عمومـاً، از دسـت رفـتن اسـتخوان در منـدیبل      . است

بیشتر از ماگزیالست و در خلف نسبت به قدام بیشـتر  
تـر  قابل انتظار است و بدنبال آن قوس مندیبل وسـیع 

شـدن  شود، درحالیکه تحلیل استخوان باعث تنـگ می
ایــن تغییــرات آناتومیــک . گــرددمــاگزیال مــیقــوس
ــی ــاي   م ــه پروتزه ــا ازجمل ــاخت پروتزه ــد در س توان

ــت و  ســاپورت ــا ایمپلن ــونده ب ــیل پروتزش ــاي پارس ه
همراه بـا ایـن از دسـت    . متحرك موجب چالش شوند

. افتـد رفتن استخوان، تغییر در مخاط دهان اتفاق مـی 
اط تواند بـا مخـ  لثه چسبنده روي استخوان آلوئول می

بینـد،  تـر آسـیب مـی   کمتر کراتینیزه دهان که راحت
. جایگزین شود

فیزیولوژیک 
بـک حـس   اند که فیدمطالعات جویدن نشان داده

دهان که حرکت منـدیبل را هنگـام جویـدن هـدایت     
ترین حساس. باشدکند، ناشی از منابع مختلفی میمی

تـرین  اي است که ظریفکه به معناي ورودي1ورودي
کنـد،  ترین حرکت کنترل شـده را تـأمین مـی   و دقیق

، همراه )PMRs2(ناشی از مکانورسپتورهاي پریودنتال 
/ با ورودي اضـافه ناشـی از لثـه، مخـاط، پریوسـتئوم      

1. Input
2. Periodontal mechanoreceptors

ــه ــدیبوالر اســتخوان، و مجموع ــورو من ي مفصــل تمپ
)TMJ3 (است .

یاد گرفته شـده داراي  جویدن به عنوان یک رفتار 
اي حرکتـی اسـت کـه از سیسـتم عصـبی      الگوي پایه

این حرکت براسـاس نیازهـاي   . گیردمرکزي نشأت می
غذایی و کاري توسـط ورودي حـس دهـانی ناشـی از     

بـا از دسـت رفـتن    . شـود منابع مختلـف متعـادل مـی   
دنـدان تنظـیم   PMRsمشارکتی که به دقـت توسـط   

صل، دقـت کمتـري در   ي محیطی حا، اثر گیرندهشده
هدایت عضـالنی دارد کـه منجـر بـه ایجـاد فانکشـن       

تري شده، و نوع پروتـز انتخـابی بـراي    عضالنی متنوع
طـور  توانـد بـه  هاي از دست رفته میجایگزینی دندان

. بالقوه مشکالت فانکشن را بیافزاید
اثر زیبایی ناشی از دست رفـتن دنـدان  خصوصـا    

طور قابل توجهی اند بهتوهاي در معرض دید میدندان
زیاد باشد و ممکن اسـت نسـبت بـه از دسـت رفـتن      

بـا از  . تـري باشـد  فانکشن، براي بیمـار نگرانـی عمـده   
هـا و تحلیـل ریـج باقیمانـده، در     دست رفـتن دنـدان  

یا کاهش ارتفاع صورت / ي تغییر ساپورت لب ونتیجه
ــر     ــوزال تغیی ــودي اکل ــد عم ــاهش در بع ــی از ک ناش

.میتواند رخ دهدهاي صورت ویژگی

جویدن
شود، و فانکشن جدا درنظر گرفته مییک جویدن 

. ، مقدم بر بلع استي غذاییعنوان بخشی از زنجیرهبه
هرچند توالی جویدن ـ بلع واضح است، تقابل ایـن دو   

.طور گسترده اي درك نشده استن بهفانکش
جویـدن شــامل دو فعالیــت مجــزا امــا بــه خــوبی  

یم غذا توسـط نیـروي اعمـال    تقس) 1: هماهنگ است
ها جهت سازي انتخابی با زبان و گونهآماده) 2شده؛ و 

مرتـب کــردن ذرات درشــت و انتقــال آن بــه ســطوح  
. ها جهت تخریب بیشتراکلوزال دندان

3. Temporomandibular joint
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انــدازه، شــکل و قــوام ذرات غــذایی 1در مرحلــه 
ــراهم مــی ــر شــکل و  ورودي حســی را ف کننــد کــه ب

در جویـدن  .اسـت ضـربه جویـدن تأثیرگـذار   مساحت
تـر از  طور انتخابی سـریع تر بهمؤثر، اندازه ذرات بزرگ

. یابدذرات ریز کاهش می

خرد کردن غذا 
کـارایی  عنـوان  یک شاخص خردسـازي غـذا بـه   

شود که توانایی خرد کـردن غـذا   توصیف می1جویدن
ایـن  . باشدزمانی مییک بازهي خاص در به یک اندازه

هاي اکلود شـونده  د دندانارتباط قوي با تعداشاخص
تفـاوت در انتخـاب ذره در   . در افراد داراي دندان دارد
. هــاي در تمـاس مــی باشــد ارتبـاط بــا تعـداد دنــدان  

زیادي را در هاي فانکشن، تفاوتگیريهمچنین اندازه
هـاي در تمـاس   بیماران داراي تعـداد یکسـان دنـدان   

ي دهند، و حتی تفاوت بیشتري در افراد دارانشان می
هاي از دسـت رفتـه مشـاهده    دنداناز تعداد بیشتري 

). دندانیبا افزایش درجات بی(شود می
هاي مولر تـأثیر بیشـتري در   از دست رفتن دندان

، زیرا مولر مسـاحت بزرگتـري از تمـاس    داردفانکشن 
در افراد با مولرهاي از دست رفته نشان . اکلوزالی دارد

جویـدن مـورد نیـاز    داده شده است که تعداد ضربات 
بیشتر بوده و اندازه متوسط ذرات قبل از بلـع بزرگتـر   

اي که در آن یک فرد براي بلع توده غذایی نقطه. است
گیري دیگري از فانکشـن اسـت و   شود، اندازهآماده می

همچنـین  . شـود توصـیف مـی  2آستانه بلـع عنوان به
توانایی جویدن باالتر که به میزان زیادي در ارتباط بـا  
مساحت تماس اکلوزال است، در آستانه بلع به میـزان  

بـرعکس،  . یابـد بیشتري از خرد کردن غذا دسـت مـی  
تــر در یافتـه در جویـدن ذرات بـزرگ   توانـایی کـاهش  

. یابدآستانه بلع انعکاس می

4. Masticatory efficiency
2. Swallowing threshold

ي دهنـده کـه نشـان  3هـاي عینـی  گیرياین اندازه
مزیت تماس مولر در افراد با دندان است، در تناقض با 

هـا  در بیماران اسـت، زیـرا آن  4هاي ذهنیگیرياندازه
هیچ مشکلی در فانکشن را با داشتن اکلوژن صـرفًا در  

ایـن مفهـوم قـوس دنـدانی     . کنندپرمولرها، بیان نمی
کنـد کـه هنگـام    این نکته را روشن مـی 5یافتهکاهش

گیري جهت جایگزینی مولرهاي از دست رفته، صمیمت
بایــد ادراك بیمــاران از مشــکالت فانکشــن، در کنــار 

. حسن آن، درنظر گرفته شود
هـا،  هاي فانکشن هنگامی که جایگزینگیرياندازه

هـا یـا   هاي پارسیل ثابتی هستند کـه بـا دنـدان   پروتز
تـرین حالـت بـه    شوند، نزدیکها ساپورت میایمپلنت

هنگامی کـه  . شودهاي طبیعی دیده میت دندانوضعی
هـا  شـونده بـا دنـدان   ها متحـرك و سـاپورت  جایگزین

ــد   ــابینی دارن ــن بین ــتند، فانکش ــه  . هس ــامی ک هنگ
هـا و  شـونده بـا دنـدان   ها متحرك و ساپورتجایگزین

. هاي باقیمانده هسـتند، فانکشـن کمتـري دارنـد    ریج
بـا  هـا متحـرك و بـه تنهـایی     هنگامی کـه جـایگزین  

شــوند، کمتــرین مــیدنــدانی ســاپورتهــاي بــیریـج 
.)رامشاهده کنید1-2جدول ( فانکشن را دارند

.1-2جدول 
توزیع پروتزها

1توزیعتوزیعنوع پروتز

ــاي پروتـــز هـ
پارسیل متحرك

RPD/RPD
9.0%

RPD/–15.3%,
–/RPD 4.5%

CU/CL 3.8%CU/–20.7%دنچرهاي کامل

CU/RPDترکیب
11.5%

RPD/CL
0.3%

CL   ــر کامــل پــایین؛ ــر کامــل بــاال؛   CU، دنچ ، RPD، دنچ
.پارسیل متحركپروتز

3. Objective
4. Subjective
5. Shortened dental arch
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. 1- 3جدول 
هاي پارسیل متحركپروتزکیفیت تکنیکی در 

فقدان یکپارچگی%فقدان ثبات
%

ماده %فقدان گیر
%چسب/ریالین

سایش بیش از 
%حد

RPD9/433/242/69/36/21ماگزیال
RPD2/382/132/216/211/7مندیبیل
RPD ،پارسیل متحركپروتز.

هاي بیشـتر و انـدازه   غلظت،در افراد داراي دندان
سازي بزرگتر ذرات، نیازمند زمان بیشتري جهت آماده

ي بلـع بـاالتري   یعنـی آسـتانه  (غذا براي بلع هسـتند  
). داشتند

اگرچه مخاط دهـان نقـش کلیـدي در تشـخیص     
پروتـز هایی ضـروري بـراي جویـدن دارد، اثـر     ویژگی

پارسیل متحرك روي توانایی مخاط جهت ایفاي ایـن  
. نقش در جویدن ناشناخته است

پارسیل متحرك پروتزکاربرد فعلی 
سـاله  بیشـترین   64تـا  55گروه ،در یک مطالعه

ــتند و  پروتزاســتفاده از  ــرك داش ــاي پارســیل متح ه
برابـر  6هاي از دست رفته در منـدیبل   احتمال دندان

تواند دشواري بیشـتر  این امر می. ودبیشتر از ماگزیال ب
پروتزهـا در  . در استفاده از پروتز مندیبل را نشان دهد

براساس پنج ویژگی کیفی تکنیکـی مـورد   این مطالعه
، سایش بیش از حـد  1یکپارچگی: ارزیابی قرار گرفتند

، وجـود مـاده ریالیـن مـوقتی،     پروتزهاي خلفی دندان
. ت و گیــرهــا، ثبــایــا چســب2مــاده بهســازي بافــت

شود، فقـدان  مشاهده می1-3جدول طور که در همان
در مـاگزیال،  . ترین ویژگی ذکـر شـده بـود   ثبات شایع

در . تـر از فقـدان گیـر بـود    برابر شـایع 7فقدان ثبات 
تر از فقـدان گیـر   برابر شایع8/1مندیبل، فقدان ثبات 

.بود

1 . Integrity
2 . Tissue conditioner

ثبات، خصوصـیتی حیـاتی بـراي ارزیـابی بـوده و      
کــه بیشــترین ســود را از کــاربرد خصوصــیتی اســت 

ایمپلنت دندانی که در موقعیت استراتژیک قرار گرفته 
. برداست، می

هاي پارسیل متحرك پروتزنیاز به 
هاي پارسـیل متحـرك   پروتزاز انبیماردر گذشته 

و قابـل انتظـار اسـت کـه ایـن      زیاد استفاده میکردند 
اي حالت در آینده ادامه یابد، زیرا جمعیـت سـالخورده  

کننـد، بـه میـزان    هاي بیشتري را حفظ مـی که دندان
هنـد  دندانی پارسیل را نشـان خوا بیشتري وضعیت بی

.داد
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از دید بیمارها جایگزینی دندان
دادن دندان، یک حالت دائمی اسـت کـه   از دست 

نظم طبیعی در آن مختل شـده و از ایـن نظـر بیشـتر     
مشـابه فشـار   . شبیه یک بیماري مزمن پزشکی اسـت 

دو بیمـاري غیرقابـل برگشـت کـه     ،خون باال و دیابت
نیازمنــد درمــان پزشــکی و مراقبــت درمــانی جهــت  
.اطمینــان از پاســخ مناســب در طــول زمــان هســتند

ــدانکننــده یگزینپروتزهــاي جــا ــراي نیــزدن ــد ب بای
مناسـب در طـول زمـان، مـدیریت     اطمینان از پاسـخ 

نیازهـایی کـه ممکـن اسـت در     که بدین معنی. شوند
قابل پیش بینـی یـا غیرقابـل    (دنطول زمان تغییر کن

. پاسخ داده شوند)بینیپیش
فاکتورهـاي  میتواننـد ، بینیپیشنیازهاي غیرقابل 
مثل آسـیب یـا سـوء اسـتفاده از     (مربوط به کنترل ما 

) ، یا طراحـی پروتـز  مورد استفادهموادمشکالتبافت، 
مثل پارافانکشن (یا مربوط به موارد خارج از کنترل ما 

. باشند)یا تروماي تصادفی
هـاي  یک توالی مشخص در مـورد روش طی ،غالبا

پروتزهـاي  : ودشـ میبحث با بیماران جایگزینی دندان
ثابت، و در آخـر  هاي ساپورت شونده با ایمپلنت، پروتز

وقتی پروتزهـاي پارسـیل   . پروتزهاي پارسیل متحرك
شوند، به ندرت با همان جزئیاتی میمتحرك پیشنهاد

که پروتزهاي ثابت یا ایمپلنتـی  شوندمیوضیح دادهت
توصیف شده اند، زیـرا بطـور کلـی آنهـا کمتـر شـبیه       

مطلـوبی بـه   ظر گرفتـه شـده و جـایگزین   ندان در ند
. حساب نمی آیند

در خصوص پروتـز پارسـیل   با بیمارصحبت دلیل 
چنـین پروتـزي   آیـا  بیان شـود  این است که متحرك

دوام و کارایی دارد و در اینصورت، آیا بهترین انتخـاب  
از تنهـا  ،پی بردن به این مساله. براي بیمار است یا نه

انتظـارات آنهـا و   رخصـوص دطریق صحبت با بیماران 
هـاي  براي سـود بـردن از انتخـاب   ها درك ظرفیت آن

هـر نـوع   دانستن مزایا و معایـب مخصـوص  درمانی با 
.شودمیحاصل،پروتز

مشتركگیري تصمیم
بیـانگر لـزوم آگـاه    "مشتركگیري تصمیم"روش 

دربـاره خطـرات و منـافع درمـان و     کردن کامل بیمار
و ترجیحـات  هـا  که ارزشاستاطمینان از این مسئله 

نهـایی داشـته   گیـري  بیمار نقـش مهمـی در تصـمیم   
. دنباش

وقتـی بیمــاران خواهــان مشــارکت هســتند، ایــن  
مسئولیت ما است که اطالعات ویژه و کافی ارائه کنیم 

بـین  گیـري  تا بیماران بتواننـد از آنهـا بـراي تصـمیم    

فصل
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ایـن  و در نهایـت درمانی اسـتفاده کننـد   هاي انتخاب
بیمار در زمینـه در نظـر گـرفتن    به یفه ما است تا وظ

.بین انواع مختلف پروتز کمک کنیممهمهاي تفاوت
نتــایج تکنیکــی، نتــایج فیزیکــی، نتــایج زیبــایی،  

اولیه و بعدي، و هاي نیازهاي مختلف نگهداري، هزینه
دهند پروتزها تـا  میحتی نتایج فیزیولوژیک که نشان

، تفـاوت هـاي   وندشـ می"حس"چه حد شبیه دندان
.مهم را مشخص می کنند

کننـده بـی دنـدانی    بطور ایده آل، پروتز جایگزین
تا حد امکان مشـابه  راراحتیوباید فانکشن ،رسیلپا

براي رسـیدن بـه ایـن    . تامین کند،طبیعیهاي دندان
اولین نکته مورد توجه باید حین جویدن ثبات حالت، 
خلفــی، پروتــز هــاي بــراي بیمــار فاقــد دنــدان. باشـد 

ریـج حرکـت در اثرثباتی بیدر خطرکننده جایگزین
باشـد، بنـابراین در نظـر گـرفتن یـک      مـی دنـدانی بی

ــی    ــراي ســاپورت قســمت خلف ــتالی ب ــت دیس ایمپلن
ــد ثبــات فانکشــنال را مــی)گســترش دیســتالی( توان

. افزایش دهد
دنـدان  کننـده  بطور خالصه، پروتزهـاي جـایگزین  

ــامین  ــد ت ــده بای ــی از  کنن ــدین ویژگ ــی از چن ترکیب
ظاهر قابـل قبـول، ثبـات و    : دنطبیعی باشهاي دندان

راحتی در فانکشن، و قابلیت نگهـداري در تمـام دوره   
.سرویس دهی با یک هزینه معقول

دندانمتکی برپروتزهاي 
هاي ، انتخابی پارسیلدندانبیبراي بیماران دچار

متکـی بـر  ثابـت  پروتزهايعبارتند ازپروتزي موجود 
پارسـیل متحـرك، و   پروتزهـاي طبیعـی،  هـاي  دندان

اینکه ایـن پروتزهـا   . ایمپلنتمتکی برثابت پروتزهاي
طبیعـی  هـاي  دندانهاي توانند ویژگیمیچقدر خوب

د، تـا حـد   نـ را که قبال گفته شد بازسازي و حفـظ کن 
از دسـت رفتـه   هـاي  زیادي به تعـداد و محـل دنـدان   

. بستگی دارد

پارسـیل  پروتـز حدود شده با دندان، در فضاهاي م
هـاي  ثابت است زیرا دنـدان پروتزمتحرك مشابه یک 

مقاومـت مسـتقیم در   کننـده  طبیعی به تنهایی تامین
پارسـیل  پروتـز وقتی . برابر نیروهاي فانکشنال هستند

دندانی محدود شده بـا دنـدان   بینواحی متحرك براي 
کشـنال  شود، باید ثبات تحت نیروهـاي فان میانتخاب

داراي تـراش مناسـب دنـدان   که ثابت پروتزبه خوبی 
پروتـز هـاي  آنجـا کـه کالسـپ   از . کنترل شـود است،

کـامال  ثابـت، پروتزپارسیل متحرك، بر خالف ریتینر 
اي بایـد بـه گونـه   را هـا  آن، گیرنـد دندان را در بر نمی

از محیط دنـدان را در  بیش از نیمیطراحی کرد که 
جویدن افقی گیرند تا موقعیت پروتز تحت نیروهاي بر

. حفظ شود

دندان و بافتمتکی برپروتزهاي 
کـه فاقـد مزیـت    یهاي پارسیل متحرکپروتزدر 

هاي پروتز(ساپورت دندان طبیعی در هر انتها هستند 
ــیل  ، اســتفاده از ریــج  )متحــرك انتهــاي آزاد پارس

تــز فانکشــنال پروثبــاتباقیمانــده بــراي کمــک بــه 
پارسیل متحرك بـراي  پروتزوقتی یک . ضروري است

شـود،  مـی یک قوس متکی بر دندان و بافـت انتخـاب  
گونه اي طراحی شود که امکـان حرکـت   ه پروتز باید ب

از مخاط ریج باقیماندهي که فانکشنال بیس را در حد
متغیر اسـت،  یاین حرکت مخاط. بدهدرود،میانتظار

تـوان  میریج باقیمانده،)جونده(سالم اما براي مخاط 
متعاقبــا، . میلیمتــر را داشــت3تــا 1انتظـار حرکــت  

برخالف فضاي محدود شده با دنـدان، اصـالح دنـدان    
براي پروتز ساپورت شونده با دنـدان و بافـت بایـد بـا     

دندان طراحی شود تـا  -هدف دوگانه تماس فریم ورك
در اجازه ثبات فانکشنال مناسب از دندان را داده ولـی 

یا افقی مورد انتظار /امکان حرکت عمودي وین حالع
. در بیس انتهاي آزاد را نیز فراهم کند

پروتـز کالسپ، شـایع تـرین   گیر پارسیل با پروتز
پروتـز اگرچـه  .پارسیل متحرك مورد اسـتفاده اسـت  
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کالسپ معایبی دارد، اما مزایاي هزینـه  گیر پارسیل با 
تـداوم  کننـده  کمتر و زمان ساخت کوتـاهتر، تضـمین  

مـوارد زیـر، بعضـی از    . باشـد مـی کاربرد گسـترده آن 
:باشدمیکالسپگیر پارسیل با پروتزاحتمالی معایب 

پایه، اغلب ناشـی از تـراش   هاي روي دندان1کرنش. 1
یـا از  /نامناسب دندان یا طراحی نادرست کالسپ و

پروتـز هـاي  دست رفتن ساپورت بافتی زیر بـیس 
.استانتهاي آزادپارسیل 

توانند نازیبا باشند، بویژه وقتـی روي  ها میکالسپ. 2
سطوح قابل دید دنـدان و بـدون در نظـر گـرفتن     

.اده شونداثرشان روي زیبایی قرار د
ممکن است زیر کالسپ و سایر اجزاي فـریم ورك  . 3

پروتز نتواند پوسیدگی ایجاد شود، بویژه اگر بیمار 
. را تمیز نگه داردها و پایه

ــی ــاي  عل ــب، اســتفاده از پروتزه ــن معای ــم ای رغ
متحرك ممکن است وقتی فضاهاي محدود به دنـدان  
بزرگتر از حدي هستند که با اطمینـان بـا پروتزهـاي    

و 2دو طرفه قـوس ثابت بازسازي شوند، یا وقتی ثبات 
هـاي  و بافـت هـا  توزیع وسیع تـر نیروهـا روي دنـدان   

ن حـال،  با ای. مطلوب است، ارجح باشدکننده ساپورت
پارسیل ثابت باید همیشـه در نظـر گرفتـه    پروتزهاي

. شده و در صورت تجویز استفاده شوند

هاي داخلی، اتچمنتداراي پارسیل متحرك پروتز
کند، اما معایب ها را حذف میبعضی از معایب کالسپ

کـه  ،استقیمت باالترها دیگري دارد که یکی از آن
استفاده از آن را براي درصد زیادي از بیماران نیازمند 

با این حـال، وقتـی   . کندهاي پارسیل مشکل میپروتز
هاي پایه مطلوب و سالمت پریودنتال و دندان3آرایش

ساپورت استخوان کافی باشـد، وقتـی تـاج کلینیکـی     
طول کافی داشته و مورفولوژي پالـپ بتوانـد پـذیراي    

1 . Strain
2 . Cross arch stabilization
3 . Alignment

دان باشـد و وقتـی وضـعیت مـالی     تراش مورد نیاز دن
بیمار اجازه دهد، یـک پروتـز داراي اتچمنـت داخلـی     

. است)یک مزیت مسلم(زیبایی کننده تامین
داراي گیـر  پارسـیل  پروتـز در بیشتر مـوارد، اگـر   

، ه باشـد کالسپ خارج تاجی به درستی طراحـی شـد  
است، زیباییداراي اتچمنت داخلی پروتزتنها مزیت 

هـر دو درزیرا حفاظت پایه و جزء ثبات دهنـده بایـد   
بـا  . باشدوجود داشتهنگهدارنده داخلی و خارجی نوع

این حال، اگر مسائل مالی اجـازه دهـد، ممکـن اسـت     
کننـده اسـتفاده از اتچمنـت    زیبایی به تنهایی توجیـه 

پروتـز داخلی باشد، بـویژه وقتـی بـه دالیلـی غیـر از      
. روکش شوداست دندان پایه الزمپارسیل متحرك، 

ــه از اتچمنــت  ــر عاقالن ــی اســتفاده غی هــاي داخل
تواند منجر به نیروي چرخشـی بـیش از حـد روي    می
انتهـاي  پارسیل متحرك پروتزکننده هاي ساپورتپایه
استفاده از لوالها یا سـایر  . شودمندیبلبویژه در آزاد

. در این شـرایط توصـیه نمـی شـود    4انواع فشار شکن
کـارایی ندارنـد، بلکـه   ءت این نیست که ایـن اجـزا  عل

. شونداستفاده میاغلب به غلط مشکل این است که
پارسـیل  پروتـز به عنوان مثال، در قوس مندیبل، یک 

داراي استرس بریکـر، ثبـات کـراس آرك    انتهاي آزاد
دندانی را تامین نکرده و غالبا ریج بی) در عرض قوس(

حـد ناشـی از نیروهـاي    را در معرض تروماي بـیش از  
بنابراین، یـک طراحـی   . دهدافقی و گشتاوري قرار می

سخت ارجح بوده و نوعی از نگهدارنده کالسپ خـارج  
. تاجی هنوز منطقی ترین و شایعترین استفاده را دارد

که استفاده از آن ادامه یابد تـا  این احتمال وجود دارد
ی زمانیکه یک نگهدارنده با پذیرش گسترده تـر معرفـ  

.شود

گفتـه شـد، شـایعترین    1همانطور کـه در فصـل   
پارسـیل متحـرك،  پروتزهـاي  مشکل گزارش شده بـا 

4 . Stress breaker
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و (هـا  تطابق الزم پروتز با دندانجهت . استثباتیبی
،طبیعی و دهـان هاي مناسب دندانسازي آماده) بافت

اطمینــان از تطــابق دقیــق فــریم بــا دنــدان و بافــت،  
طبیعـی و هـاي  انتماس همزمـان بـین دنـد   برقراري

سـاپورت مطلـوب از   تامین و حفـظ  پروتزي مقابل، و 
. باشدها مورد نیاز میبافت نرم و دندان
نیروها آنهـایی هسـتند کـه در اثـر     مخرب ترین

و در بعضـی  (بستن فانکشـنال دهـان حـین جویـدن     
بنابراین، کنتـرل  . شوندمیایجاد) بیماران، پارافانکشن

و افقـی،  ) بافـت بـه سـمت  (حرکت ترکیبی عمـودي  
مساله بوده و اهمیت اصـالحات دنـدانی   بحرانی ترین

و اطمینان از تطابق ) تراش رست و جزء ثبات دهنده(
. دهدمیرا نشانها کافی فریم با دندان

پارسیل پروتزمراحل درمان 
مرحله اول شامل تشخیص مناسب، تصمیم مبنی 

زش پارسیل متحرك، و ارائـه آمـو  پروتز بر تجویز یک 
پارســیل پروتــز بــه بیمــار در ارتبــاط بــا انتظــارات از 

.باشدمیمتحرك در طول زمان
درمـان، طراحـی فـریم    یحامرحله دوم شامل طر

. دهان استسازي توالی درمان، و آمادهتعیین ، ورك
مرحله سوم، تامین ساپورت کافی بـراي گسـترش   

. استپروتز دیستالی بیس 
ارزیابی روابط اکلوزالی و مرحله چهارم، برقراري و 

طبیعـی بـاقی   هـاي  روابط دندانی هماهنگ بـا دنـدان  
. مقابل استومانده

شـامل مرحله پنجم، شامل مرحله قراردهی اولیه، 
هـاي  بـیس کننـده  تنظیم کانتورهـا و سـطوح تحمـل   

،دنچري، تنظیم جهت اطمینان از هماهنگی اکلـوزالی 
براي حفـظ  داده شده به بیمارهاي و یادآوري آموزش

تحویـل  هـاي  مطلوب ساختارهاي دهان و رستوریشن
. داده شده است

ــان   ــه درم ــه ششــم و آخــرین مرحل ــز مرحل پروت
توســط 1پارسـیل، عبـارت اســت از خـدمات پیگیـري    

پیگیري براي ارزیابی هاي دندانپزشک در دوره مالقات
و هـا  بافت دهـانی بـه رستوریشـن   هاي دوره اي پاسخ

. وسط بیمارتها پذیرش رستوریشن

تشخیص و آموزش بیمار
لغـت نامـه دندانپزشـکی   ، در آموزش بیمارواژه 
Mosby فرایند مطلع ساختن بیمار دربـاره  "، به عنوان

ــه،   وضــعیت ســالمت جهــت تضــمین رضــایت آگاهان
توصـیف  "و درجه باالي پذیرش بیمار،همکاري بیمار

.شده است
اگر بیمار عادات بهداشت دهانی مناسب را رعایـت  
نکرده یا جلسـات فراخـوانی را نادیـده بگیـرد، حتـی      

کـه بـر اسـاس جزئـی تـرین      یپارسیل متحرکـ پروتز
اغلــب نیــز مســائل بیولــوژیکی ســاخته شــده باشــد، 

حفـظ سـاختارهاي   . موفقیت محدودي خواهد داشـت 
شد، بامیدهان که یکی از اهداف اولیه درمان پروتزي

هـاي  بدون همکاري بیمار در بهداشت دهان و پیگیري
.منظم دچار نقص خواهد شد

آموزش بیمار باید از تشخیص اولیـه شـروع   
بیمـار  . درمـان ادامـه یابـد   طول شده و در تمام 

ارائه شده بـه وي را در  آموزشیمعموال تمام اطالعات
بـه همـین دلیـل، بـراي تقویـت      . ذهن نگه نمـی دارد 

بایـد دسـتورات مکتـوب نیـز بـه      ،فاهیشهاي توصیه
. بیمار داده شود

سازي طرح درمان، طراحی، توالی درمان، و آماده
دهان

طرح درمان و طراحی با تاریخچه کامل پزشـکی و  
بایـد  معاینه دهانی کامـل  . شودمیدندانپزشکی شروع

پوسـیدگی  ) 1: (شامل تفسیر کلینیکی و رادیـوگرافی 
شـرایط  ) 3(موجـود،  هـاي  شرایط رستوریشن) 2(ها، 

1. Follow up
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) پایـه هاي بویژه دندان(ها پاسخ دندان) 4(پریودنتال، 
) 5(قبلـی، و  هـاي  باقیمانـده بـه اسـترس   هـاي  و ریج

بعالوه، ارزیـابی پلـن   . باشدباقیماندههاي حیات دندان
هـاي  اکلوزال، شکل قـوس، و روابـط اکلـوزالی دنـدان    
کـی و  باقیمانده باید به دقت از طریـق مشـاهده کلینی  

. مانت تشخیصی انجام شود
سورویور کست دندانپزشکی، یک ضـرورت مطلـق   

مهـم تـرین مرحلـه در    و در هر مطـب دندانپزشـکی  
تشخیص دندانپزشکی است که در تشخیص و هـدایت  

سـازي  تراش مناسب دندان و تایید انجام صحیح آماده
. دهان سودمند است

بـدون  کردن یا تعبیه رستوریشـن روي دنـدان   روکش
:توجه به توالی درمانی، سه پیامد دارد

هایی کـه بـراي رستوریشـن    نیاز به بازسازي دندان. 1
.ریزي نشده بودندطرح

.نیاز به ساخت مجدد روکش یا رستوریشن. 2
.به خطر انداختن موفقیت پروتز پارسیل متحرك. 3

در راستاي باید دهان با توالی مناسب، سازي آماده
، و اکلـوژن  کـافی ، ثبـات، گیـر  ورتهدف تامین ساپ
. پارسیل هدایت شودپروتزهماهنگ براي 

1انتهاي آزادپروتزهاي ساپورت براي بیس

بیمـار  یـک  سومین مرحله از شش مرحله درمان 
پارسیل، شـامل تـامین سـاپورت کـافی بـراي      پروتزبا 

بنـابراین، ایـن مطلـب در    . استانتهاي آزادهاي بیس
هاي پارسیل متحرك سـاپورت شـونده بـا    پروتزمورد 

حالت، ساپورت کامال از این در . دندان صدق نمی کند
تـامین هـا  پایه و با استفاده از رسـت هاي طریق دندان

.شودمی
، بیس ساخته شـده  انتهاي آزادپارسیل پروتزبراي 
تحت را ساپورت کافی ،شکل آناتومیک ریجمنطبق بر

نوعی از قالبگیري فراهم نخواهد کرد و نیروي اکلوزال 

1.  Distal extension bases

هـاي  این قـالبگیري بـه روش  . تصحیح شده الزم است
هـر یـک ملزومـات    کـه  تواند انجام شـود  میمختلفی

پارسـیل انتهـاي آزاد را  پروتزهـاي  ساپورت تمام بیس
.کنندمیبرآورده

مهمترین مسئله این است که بافت نرم در ناحیـه  
ثبت شده یـا تحـت   نحوي بهاولیه باید کننده ساپورت

مقداري نیرو مرتبط شود که بیس بتواند با شکل ریـج  
مورد نیاز ایجاد ساپورت و تحت فانکشن منطبق گردد

.گردد
پروتـز  تمـام حرکـات بـیس    ،برخالف دنچر کامل

ت چرخشـی اسـت کـه اگـر بـه      اپارسیل از نوع حرکـ 
توانـد باعـث اعمـال نیروهـاي     مـی سمت بافت باشـد، 

پایه و از دست رفتن هاي لوب به دندانگشتاوري نامط
. اکلوزالی طراحی شده گرددهاي تماس

برقراري و تایید روابط اکلوزالی و چیدمان دندان 
ها

پارسیل ساپورت شونده با دندان نسبت پروتزبراي 
به پروتز ساپورت شونده با دندان و بافت، شکل ریج از 

ت سـاپور بـراي  اهمیت کمتري برخوردار اسـت، زیـرا   
با ایـن حـال، بـراي    . ریج حساب نمی شودروي پروتز 
، ثبت روابط فکـی فقـط زمـانی بایـد     انتهاي آزادبیس 

انجام شود که بهترین ساپورت ممکن براي بیس دنچر 
این امر مستلزم ساخت بـیس یـا   . به دست آمده باشد

پروتـز  بیس هایی است که ساپورت مشابه با سـاپورت  
ین، روابط فکی نهایی نباید بنابرا. ندننهایی را تامین ک

مگر بعد از اینکه فریم ورك به دندانپزشک ثبت شود،
هاي ، تطابق فریم ورك نسبت به دندانهبرگردانده شد

ــد   ــابی و تصــحیح ش ــل ارزی ــوژن مقاب ــه و اکل ، و هپای
سـپس، بایـد   . ه باشـد قالبگیري تصحیحی انجام گرفت

یک بیس رزینی جدید یا بـیس تصـحیح شـده بـراي     
.بط فکی استفاده شودثبت روا
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روند قراردهی اولیه 
تغییـرات  رسد که حین پخـت دنچرهـا   میبه نظر

به شـکل اجتنـاب ناپـذیر    ،کوچکی در روابط اکلوزالی
نه تنها باید از هماهنگی اکلوزال قبل از . افتدمیاتفاق

هـاي  تحویل پروتزها به بیمار مطمئن شد، بلکه بـیس 
پخته شده باید براي تطـابق بـا نشسـتگاه بـه میـزان      

.تنظیم شوندمعقولی 

دوره ايهاي فراخوانی
این معاینات باید شرایط بافت دهان، پاسخ بـه  در 

ــز، پــذیرش بیمــار، و هــاي رستوریشــن ــدانی، پروت دن
. پایبندي بیمار به حفظ بهداشت دهـان بررسـی شـود   

بیمـاران  ماهـه بـراي اکثـر    6اصل فراخوانی واگرچه ف
کافی است، اما ممکن اسـت بـراي بعضـی از بیمـاران     

. فواصل ارزیابی نزدیک تري الزم باشد

هاي پارسیل نگهداري شونده با پروتزدالیل شکست 
کالسپ

هـاي  انتقادهاي ضمنی مربوط به دیده شدن کالسـپ 
1تواند با استفاده از بازوهاي کالسپ روت وایـر گیر می

بـراي  محـدودي مـوارد عـدم تجـویز   . به حداقل برسد
کالسپ داراي طراحـی  گیر پارسیل با پروتزاستفاده از 

تمـام تـوان در عمـل مـی  . مناسب، شناخته شده است
را بـا نشـان دادن نقـایص    پروتـز انتقادات وارد به ایـن  

، و آموزش پروتزدهان، طراحی و ساخت 2آماده سازي
:عبارتند ازاین موارد . بیمار برطرف کرد

تشخیص و طرح درمان
تشخیص ناکافی. 1
مناسب از سورویور حـین  ناعدم استفاده یا استفاده . 2

طرح درمان
سازي دهان روند آماده

سازي دهانعدم رعایت توالی صحیح آماده. 1

1. Wrought wire
2. Preparation

سازي ناکافی دهـان، معمـوال در اثـر طراحـی     آماده. 2
یـا نـاتوانی در تعیـین کفایـت     پارسیلناصحیح پروتز

سازي دهانانجام مناسب آماده
عدم بازگرداندن بافت تکیه گاه به سالمت مطلـوب  . 3

قبل از انجام قالبگیري 
در قالبگیريثبت نامناسب بافت سخت و نرم. 4

طراحی فریم ورك
سـایز  باومناسب ها در محل نقص در کاربرد رست. 1

مناسب
صلی و فرعی انعطـاف پـذیر یـا    هاي ااتصال دهنده. 2

داراي محل ناصحیح
هاي کالسپاستفاده ناصحیح از طراحی. 3
هاي ریختگی که انعطاف پذیري استفاده از کالسپ. 4

پوشـاند، و  د، سطح وسیعی از دندان را مـی ناندکی دار
شده استهاهاي زیبایی آنتوجه کمی به جنبه

روندهاي البراتواري
زي کست اصلیسامشکالت در آماده. 1

دقیققالبگیري غیر. الف
روند ضعیف تهیه کست. ب
ــالبگیري و محصــوالت جیپســوم کــاربرد . ج ــواد ق 3م

ناسازگار
جهـت  عدم ارائه طراحی خاص و اطالعات ضروري . 2

طراحی به تکنسین اجراي
طراحی و دستورات مکتوبازعدم تبعیت تکنسین. 3

هاي دنچر ساپورت براي بیس
ناکافی بافت نشستگاهپوشش . 1
کننده بافت نشستگاه ساپورتفرم ثبتناتوانی در. 2

اکلوژن
ناتوانی در ایجاد یک اکلوژن هماهنگ. 1
عدم استفاده از مواد سازگار براي سـطوح اکلـوزال   . 2

مقابل

1. Gypsum
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دندانپزشک-رابطه بیمار
عـدم تــامین اطالعـات کــافی در زمینـه مراقــب از    . 1

جزئیات مربوط به مراقبـت و  سالمت دندانی، از جمله
استفاده از پروتز توسط دندانپزشک

ــط   . 2 ــنظم توس ــوانی م ــات فراخ ــیم جلس ــدم تنظ ع
دندانپزشک

عدم رعایت برنامه مراقبت سالمت دندانی و شرکت . 3
در جلسات پیگیري توسط بیمار

تواند فانکشنال، زیبا، و پارسیل داراي کالسپ میپروتز
کننـده  ارهاي سـاپورت با دوام بدون آسیب بـه سـاخت  

ایـن  ) 1: (مزایـاي ایـن نـوع رستوریشـن    . ساخته شود
پروتز اجازه درمان تعداد زیادي از بیمـاران را بـا یـک    

رستوریشـنی را فـراهم   ) 2(دهـد؛  معقـول مـی  قیمت
استمدمدت طوالنی راحت و کاراکند که براي می

) 3(ساپورت کـافی و روابـط اکلـوزالی پایـدار دارد؛     و
ــوان مــی ــهآن را جهــتت ــالمپای ــاي س ــد ،ه فاق

) 4(بـرد؛  ربـه کـا  پوسیدگی و بیماري پریودنتـال 
بافـت بازسـازي شـده    سـالمت تواند باعث تداوم می

پارسـیل را بـه   پروتزدرمان ) 5(سالم نشستگاه شود؛ و 
و نـه صـرفا یـک درمـان     درمـان نهـایی  عنوان یک 

.سازدموقتی امکان پذیر می



McCrackenپروتزهاي پارسیل متحرك خالصه 18



3
دندان پارسیلهاي بیبندي قوسطبقه

اخیـر کـاهش شـیوع از دسـت دادن     اگرچه گزارشات 
انـد،  هدندان در طی چنـد دهـه گذشـته را نشـان داد    

وجـود  دندانی بیهمچنان تنوع قابل توجهی در توزیع
. دارد

بر پایه معیارهاي تشخیصی بـراي بندي یک طبقه
هـدف ایـن   )1(.دندانی پارسیل پیشنهاد شده اسـت بی

درمانی بـر  گیري، تسهیل تصمیمبنديطبقهسیستم 
پیچیدگی بر مبناي چهـار  . پایه پیچیدگی درمان است

و محـل  شـود کـه شـامل    میمقوله تشخیصی تعیین
و ها ویژگی، هاپایه شرایط دندانی، بینواحیوسعت

ریـج باقیمانـده  ، و خصوصیات ملزومات اکلوزالی
ــت ــاال پ . اس ــدي احتم ــده ذروش کن ــه ش ــرین یرفت ت
. ستدندانی پارسیل اهاي بیبراي قوسبندي طبقه

هــاي پارســیل بــراي قــوسبنــدي چنــدین طبقــه
ترین شناخته شده. اندپیشنهاد شده و در حال استفاده

، Kennedy، آنهـایی هسـتند کـه  توسـط     بنديطبقه
Cummer وBailyn3-1شکل (اندپیشنهاد شده.(

قابل قبولبندي ملزومات یک روش طبقه
دندانی پارسیل بایـد ایـن   بییک قوس بندي طبقه

:ملزومات را برآورده کند

باید اجازه تصور فوري نوع قوس پارسیل مورد نظر . 1
.را بدهد

پارسیل متحرك پروتزباید اجازه افتراق فوري بین . 2
. متکی بر دندان و متکی بر دندان و بافت را بدهد

. یرش جهانی باشدذباید مورد پ. 3

کنديبندي طبقه
چهـار گـروه   پارسیل را بـه  هاي تمام قوسکندي 

دنـدانی غیـر از نـواحی    بـی نـواحی . پایه تقسـیم کـرد  
ــین ــده تعی ــه،  کنن ــالس پای ــک ــاهاي  ب ــوان فض ه عن

).3-1شکل (د ونشمیر گرفتهظمدیفیکیشن در ن
:باشدمیکندي به صورت زیربندي طبقه

دنـدانی دو طرفـه واقـع در    بـی نـواحی Iکالس 
طبیعی هاي خلف دندان

دندانی یـک طرفـه واقـع    بییک ناحیهIIکالس 
طبیعی باقیماندههاي در خلف دندان

دنـدانی یـک طرفـه بـا     بـی یک ناحیهIIIکالس 
طبیعی باقیمانده در قدام و هاي دندان

خلف آن
دنــدانی منفــرد، امــا بــییــک ناحیــهIVکــالس 

هـاي  واقع در قدام دندان)با عبور از میدالین(دوطرفه 
طبیعی باقیمانده

فصل
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یاي اصلی روش کندي ایـن اسـت کـه    یکی از مزا
امکان تصویرسازي فوري قوس پارسیل و افتراق آسان 
بین پروتزهاي متکی بر دندان و پروتزهـاي متکـی بـر    

. دهدمیدندان و بافت را

کندي بندي قوانین اپلگیت در طبقهکاربرد 
اپلگیت هشت قانون بـراي مـدیریت کـاربرد روش    

).3-1کادر(کندي ارائه کرده است 
و I ، جایگاهی بین کـالس  IIپارسیل کالس پروتز

IIIمشـترك طراحـی   هاي دارد زیرا دربردارنده ویژگی
. در هر دو است

Skinner3>1>2>4>5بر اساس طبقه بنديترتیب شیوعدندان بینیمههاي از قوسهایی مثال.3-1شکل 


