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»تعالیبسمه«

و همکاران نگارش شده است و بـه  Stephen F. Rosentielتوسط (contemporary)کتاب پروتزهاي ثابت معاصر
چاپ آخر ایـن کتـاب در سـال    . آیدمیبا دندان به حسابدندان یا کامًالعنوان یکی از منابع مهم درمان بیماران نیمه بی

شود، نیـاز  میبا توجه به آن که این کتاب به عنوان منبع آزمون امتحانات بورد تخصصی نیز محسوب. انتشار یافت2016
هاي دکتر برداريو خالصهنکات یادداشت شده این کتاب در واقع. آیدمیاي جامع ضروري به نظربه نگارش کتاب خالصه

است، که بـا دقـت و حوصـله بـاال توسـط      1389مهران بهرامی از چاپ قبلی جهت شرکت در آزمون بورد تخصصی سال 
دستیار ارشد پروتزهاي دندانی دانشکده دندانپزشکی تهران، جناب آقاي دکتر فرزاد قربانی با چاپ جدید کتـاب مطابقـت   

.ه آن اضافه شده استداده شده و نکات مهم جدید نیز ب
.گردد تمام مطالب به صورت پیوسته مطالعه شوندمیجهت تسلط بر این کتاب توصیه

:باشدمیتوجه به نکات زیر جهت تسریع یادگیري ضروري
هـا الزم  جداول و اشکال آورده شده در این کتاب داراي مطالب تکمیلی نسبت به متن اصلی بـوده و مطالعـه آن  - 1

.است
رشـته پروتزهـاي   ت مطالب مرتبط با فصول مختلف این کتاب و نیز مرتبط با سایر منابع دانشیاريسعی شده اس- 2

.دندانی در کنار هم آورده شوند
.اندتر در این کتاب نوشته شدهنکات مهم به صورت فونت بزرگ- 3

تـر و  چـه سـریع  در پایان الزم است از انتشارات آرتین طب و به خصوص جناب آقاي عباس علی دایی جهت چاپ هر
.بهتر این کتاب صمیمانه قدردانی کنیم

هاي بعـدي کتـاب،   از پیشنهادات و انتقادات همه عزیزان و همکاران گرامی در جهت رفع مشکالت احتمالی، در چاپ
.گرددمیبی صبرانه استقبال

دکتر مهران بهرامی
متخصص پروتزهاي دندانی

1389رتبه اول بورد تخصصی سال 
علمی دانشکده دندانپزشکی تهرانعضو هیات 

دکتر فرزاد قربانی
دستیار ارشد پروتزهاي دندانی دانشکده دندانپزشکی تهران

ینمقدمه مؤلف



گرفتن تاریخچه و معاینه بالینی

)history(تاریخچه
PChief Complaint     باید بـه زبـان خـود بیمـار
.باشد

Screening(یـــک پرسشــــنامه غربــــالگري 

Questionnaire (   براي گرفتن تاریخچـه مفیـد اسـت .
بنــدي طبقــهحــوزه 4در chief complaintمعمــوًال

:شودمی
شـامل درد، حساسـیت و   ،)comfort(راحتی·

هـاي  و ویژگـی کننده تورم، زمان ظهور، عوامل تشدید
.هرکدام
، شامل سختی در جویدن )function(عملکرد·

ایجـاد generalizedیا localو تکلم که در اثر عوامل 
.شودمی

، ماننـد طعـم یـا بـوي بـد      )social(اجتماعی·
پریودنتـال دهان که در اثر بهداشت دهان یا بیمـاري  

.شودمیایجاد
، ظــاهر نامناســب یــک )appearance(ظــاهر·

strong motivatingباشدمیبراي درمان.
بایـد در  )personal details(اطالعات شخصی

تاریخچه آورده شود و معیـاري بـراي ارزیـابی صـحت     
.باشدمیشده از بیمارآوري سایر اطالعات جمع

4در ) medical history(تاریخچـه پزشـکی  
:زیر با سالمت دهان مرتبط هستندبنديطبقه
قـرار تأثیر را تحتروش درمانیشرایطی که ـ 1

که نیازمند پیش دارویی هایی بیماري: دهند، مانندمی

، مصرف اسـتروئید و ضـد انعقادهـا یـا     بیوتیکآنتیبا 
.باشدمیهرگونه پاسخ آلرژیک به داروها

قـرار تـأثیر  ا تحترطرح درمانشرایطی که ـ 2
ــی ــاري  م ــی، بیم ــوتراپی قبل ــد رادی ــد مانن ــاي دهن ه

دهنده، سـن خیلـی بـاال و مراحـل انتهـایی      خونریزي
براي مثـال، بیمـاري کـه پـیش از ایـن در      . هابیماري

محلی که قرار است دندان کشـیده شـود، رادیـوتراپی    
انجام داده است، نیازمند درمان اکسـیژن هایپرباریـک  

.باشدمی
کـه تظـاهرات دهـانی    ایط سیسـتمیک شرـ 3
تـأثیر  توانـد تحـت  مـی براي مثال پریودونتیـت . دارند

، حاملگی یـا داروهـاي   )menopause(دیابت، قاعدگی
ــد  ــر کن ــنج تغیی ــس  . ضدتش ــاري رفالک ــر بیم در اث

هـا  دنـدان anorexia nervosaگاستروفاژیال، بولیمیا، 
ل مینا در سطح پاالتامعموالًشوند که میدچار سایش

رود و یک باند باریـک  میقدامی باال از بینهاي دندان
داروهاي خاص. ماندمیاز مینا در لبه جنجیوال باقی

ماننـد  (را تقلیـد کننـد   TMJتوانند عالیم بیماري می
metoclopramide (یا جریان بزاق را کاهش دهند.

دندانپزشک یا پرسنل که براي هاي بیماريـ 4
ماننـد نـاقالن   ،شـوند میمحسوبریسک فاکتور

.یا سفلیسB ،AIDSهپاتیت 
P“Universal Precautions” به معناي رعایت

مناسب کنترل عفونت به صورت کامل براي هر بیمـار 
.در مطب دندانپزشکی

1
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تاریخچه دندانپزشکی
:شامل

بهداشـت دهـان،   (پریودنتـال تاریخچه درمـان  ـ 1
ــی   ــی بررس ــدمان قبل ــات دبری ــالك و دفع ــرل پ کنت

، )شودمی
سـاده  هـاي  تـرمیم (تاریخچه درمان ترمیمـی  ـ 2

و همچنـین عمـر   هـا  ا روکـش یـ پوزیت و آمالگـام  مکا
،)شوندمیبراي تعیین پیش آگهی بررسیها ترمیم
هاي بررسی درمان(تاریخچه درمان اندودنتیک ـ 3

).ریشه قبلی به صورت دوره اي از طریق رادیوگرافی
ــه درمــان ارتود -4 occlusal. (نســیوتاریخچ

adjustment) ــق ــی از ) reshapingاز طری ــد بخش بای
-2و هـا  سازي موقعیت دندانباثبات-1درمان جهت 

)حذف فعالیت پارافانکشن باشد
گاهی اوقات تحلیـل ریشـه در اثـر درمـان     :نکته

.دهدمیی نسبت تاج به ریشه را تغییرارتودنس
تاریخچه درمان پروتز متحرك، -5
تاریخچه جراحی دهان، -6
تصـاویر قبلـی از   (تاریخچه تصاویر رادیوگرافی -7

، )اهمیت دارندها جهت بررسی سیر پیشرفت بیماري
فکــی -تاریخچــه اخــتالل مفصــل گیجگــاهی -8

مانند کلیک یا درد یا هرگونه حساسیت در لمس که (
همچنـین  . باید قبل از درمان پروتز ثابت درمان شوند

توان از یک پرسشـنامه  میجهت ارزیابی این مشکالت
).استفاده نمود

معاینه
Pگردد میدر معاینه الزم است آنچه که مشاهده

.ص نهاییثبت شود و نه تشخی
ظـاهر، راه رفـتن، رنـگ پوسـت    .معاینه عمومی

چنانچـه  (، عالیم حیـاتی )جهت عالیم آنمی یا یرقان(
در محدوده نرمال نباشد الزم است به پزشـک ارجـاع   

.گرددمیبررسی) داده شود

معاینه خارج دهانی 
. فکی-مفصل گیجگاهی

üنکات:
به صورت دوطرفه در جلـوي تراگـوس گـوش    ـ 1

کند، لمـس میبیمار دهانش را باز و بستهدرحالی که
بدین طریـق هرگونـه تفـاوت در زمانبنـدي     . گرددمی

عــدم . باشــدمــیحرکــت دو کنــدیل قابــل مقایســه
نشان دهنده اختالل دتوانمیهمزمانی در جابجایی

.جابجایی دیسک باشد
لمس قدام گوش با فشار مالیم، اختالالت ـ 2

تندرنس نشـان  ، سازدمیاتصاالت خلفی را آشکار



9 بالینیگرفتن تاریخچه و معاینه : 1فصل 

باشـد  مـی رترودیسکهاي از تغییرات التهابی در بافت
. باشندمیکه بسیار پرعروق و تحریک پذیر

، طی کندیلهاي چناچه لمس کلیک در قطبـ 3
دشوار باشد، نوك انگشتان در گوشـه زاویـه   معاینات،

گیرد، زیرا در این محل ضخامت بافت میمندیبل قرار
.نرم حداقل است

حداکثر بازشـدگی منـدیبل در فاصـله    ـ 4
50حرکت بین انسیزالی به صورت نرمال بیش از 

و هرگونه انحراف در حـین بـاز و   باشدمیمیلی متر
. گرددمیبسته شدن ثبت

میلی متـر  12حداکثر حرکت طرفی تقریبـا ـ 5
.شودمیمحاسبه

عضالت جونده
لمس دوطرفه و همزمـان حـائز اهمیـت اسـت     ـ 1

. تواند هرگونه تفاوت را گزارش کندمیرزیرا بیما
باید نیرویی مالیم وارد گردد تا حدي که بیمار ـ 2

.راحت باشد و پلک بیمار در اثر ناراحتی بسته نشود
هرگونه ناراحتی بر اساس میـزان نـاراحتی بـه    -3
mild ،moderate وsevereشــودمــیبنــدي تقســیم .

امتیــاز دادههــر ناحیــه از لحــاظ نــاراحتی همچنــین 
شود و در جلسات درمان همان نواحی قبلی لمـس  می

. گردندمیشده و مقایسه



خالصه روزنتال10

هالب
ــ 1 ــیش از ــ ــاران % 25بـ ــوالی 3/1بیمـ جنجیـ
انسیزور را در حـین لبخنـد گشـاده نشـان    هاي دندان
. دهندنمی

-2طـول لـب   -1وسـعت لبخنـد وابسـته بـه     ـ2
. باشدمیطول آلوئول-3میزان حرکت آن 

نســیزورهاي در حــین خندیــدن بلنــد، بــین اـــ 3
شـود کـه   مییک فضاي سیاه ایجادماگزیال و مندیبل

.شودمیخواندهnegative spaceتحت عنوان 

معاینه داخل دهانی 
معاینه پریودنتال

P باید قبـل از درمـان   پریودنتالهرگونه بیماري
.پروتزي اصالح شود

لثه
شود تـا  اندکی خشکلثه باید قبل از معاینه ـ 1

.رطوبت مانع تشخیص جزئیات ظریف نگردد
صورتی، پوست پرتقـالی  ، داراي رنگلثه سالمـ 2

)stippled (محکم به بافت همبنـدي  تو داراي اتصاال
بـوده و  چاقوییلبه مارژین آزاد لثه، . باشدمیزیرین

فضـاي اینترپروگزیمـال را پــر  پـاپیالي نـوك تیـز   
.کندمی

، لثـه  جنجیویـت مارژینـال مـزمن   با بروز ـ 3
از بین رفته، مارژین و stippling، شدهبزرگ و حجیم

آغازترشحات خروج و خونریزي و می شودپاپیال گرد 
.گرددمی

محاسـبه عـرض لثـه چسـبنده     هـاي  روش:نکته
:کراتینیزه

عـرض لثـه کراتینیـزه بـا پـروب      گیري اندازه) الف
و سپس کم کردن عمق سالکوسپریودنتال

با استفاده از کناره ي یک پروب پریودنتال یـا  )ب
شـود کـه   مـی سوند، فشار مالیمی به لثه ماژینال وارد

لثـه -منجر به ایجاد اثر خاص در محل اتصال مخـاط 
)MGJ(سبنده بـه  گردد که نشان از تغییر از لثه چمی

.باشدمیمخاط منعطف
تزریق بی حسـی در مخـاط غیرکراتینیـزه در    ـ 3

.و ایجاد تورم اندك در مخاطMGJمجاورت 

پریودونشیوم
براي معاینه پریودونشیوم از پـروب پریودنتـال   ـ 1

پروب به صورت موازي با دندان قـرار . شودمیاستفاده
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بـه  اطراف دندان"walked"حرکت بـا  گیرد و می
.باشدمیحرکات محکم ولی ظریفصورت
10تــا 5در نــواحی اینترگروگزیمــال پــروب ـــ 2

شود تـا وضـعیت   میکجدرجه به سمت بین دندان
. گرددتوپوگرافی ضایعه مشخص 

از دنـدان مشـخص  ناحیه6عمق پروبیگ در ـ 3
.شودمی

سطح لثه چسبنده کلینیکی
پریودونتیت بـه معنـاي از دسـت رفـتن     ـ 1

. باشدمینديباتصاالت بافت هم
از اپیکـال  سطح لثـه چسـبنده کلینیکـی    ـ 2

لبه معموالًعمق پروبیگ تا یک نقطه مرجع دندان که 
)CEJ(سـمنتوم -رستوریشن یـا محـل اتصـال مینـا    

:گرددمیباشد، تعریفمی
باشد میCEJزمانی که اتصال اپیتلیوم در محل ·

بـه صـورت  تحلیلاز دست رفتن اتصال وجود ندارد و 
.می باشدعدد منفی 

زمانی که سطح اتصال روي ریشـه بـوده و لبـه    ·
از دسـت رفـتن اتصـال    ،باشدCEJآزاد لثه در سطح 

0باشد و تحلیـل برابـر   میبرابر با عمق عمق پروبینگ
. است
زمانی که تخریب شدید تر است، از دست رفتن ·

تحلیـل عمق پروبینگ و میـزان  مجموعاتصال برابر با
. باشدمی

محاسبه از دست رفتن اتصال کلینیکی بیـانگر  ـ 3
gold standardاست و بـه عنـوان   پریودنتالتخریب 

شــود و بایــد مــیبــراي پریودونتیــت در نظــر گرفتــه
ــه درجلســه ــالاول معاین ــی ثبــت گــردد،پریودنت ول

. دهدنمیفعالیت بیماري را نشان

)Charting(رسم نمودار دندانی
ــ 1 ــطح   ـ ــدانی در س ــیدگی دن ــاهده ي پوس مش

پروگزیمال یک دنـدان بایـد معـاینگر را بـه جسـت و      

جوي دقیق سطح پروگزیمـال دنـدان مجـاور تشـویق     
. کند، هرچند در رادیوگرافی پوسیدگی مشهود نباشد

food impactionمحـل کانتکـت بـاز و محـل     ـ 2

. باید ثبت گردد
وجــودنشــان از حفــرات سایشــیحضــور ـــ 3
. باشـد مـی لغزشـی و فعالیـت پارافانکشـن   هاي تماس

تشخیصـی  هـاي  تشخیص حفرات سایشی روي کست
.استتر ساده
ـ  4 گاهـا نیازمنـد درمـان ثابـت    Fracture lineـ

چنانچـه در معـرض   hairline crackباشـد ولـی   می
و در یسـت نمـان ، نیازمنـد در نیروي اکلوزالی نباشـد 
.گرددمیجلسات پیگیري بررسی

لوزالمعاینه اک
هـا  چنانچه همه دنـدان . اولین تماس دندانیـ 1

به صـورت همزمـان در رابطـه لـوالیی انتهـایی بـاهم       
بـا حـداکثر   CRشـود  مـی تماس حاصل کننـد گفتـه  

اولـین تمـاس   . منطبـق اسـت  ) MI(تماس کاسـپی 
با بستن بیمـار در موقعیـت لـوالیی انتهـایی     دندانی

ــک   ــیله تکنی ــه bimanual manipulationبوس و ب
عـدم تطـابق   . گرددمیارزیابیfeather lightصورت 

CR وMI    با توجه به سایر عالیم ماننـد انقبـاض غیـر
و حضــور حفــرات هــا طبیعــی عضــالت، لقــی دنــدان

.شودمیسایشی بررسی
بـه صـورت   . ردیف بودن عمومی دندان هاـ 2

تشخیصـی  هاي کلینیکی قابل ارزیابی است ولی کست
جابجـایی انـدك   .کنـد میفراهماطالعات بیشتري را

با رویش بیش از حد بـه راحتـی   هاي و دندانهادندان
شـوند ولـی مشـکالت    مـی در کلینیک نادیده گرفتـه 

.کنندمیدرمان ایجادطول زیادي در 

حرکات طرفی و پیشگراییهاي تماس
حرکت پیشـگرایی  توانند میبیشتر بیمارانـ 1

.دهندرا به صورت هدایت نشده انجام 
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شـود و  مـی هـدایت حرکات طرفـی بیمار به ـ 2
در سمت غیر کارگر و سـپس  ها ابتدا جدا شدن خلفی
گردد و هرگونه تماس دندانی میسمت کارگر بررسی

. گرددمیبررسی) Mylarنوار (shim stockبوسیله 
جابجـایی دنـدان در   (fremitusجهت بررسی ـ 3
هـا  ال دنداننوك انگشت در سمت لبیال یا باک،)لمس
خواهیم که روي هم ضـربه  میگیرد و از بیمارمیقرار
.بزند

هدایت پذیري فک
عضـالنی  چنانچه بیمـار یـک رفلکـس محـافظتی     

گردد و الزم اسـت  میهدایت فک دشوار،داشته باشد
.عضالنی انجام شود–آنالیز جامع اکلوزال و عصبی 

معاینه رادیوگرافی
ـ  1 تعـداد تصـاویر تهیـه شـده بایـد محـدود بــه       ـ

تعدادي باشد که ممکن است در طرح درمان تغییرات 
. ایجاد کند

بـراي  یک سري کامل پري اپیکـال معموالًـ 2
الزم ،کندمیبیماري که درمان جامع پروتزي دریافت

.است
جزییــات کــافی جهــت پانورامیــکتصــویر ـــ 3

پوسـیدگی و  ارزیابی ساپورت استخوان، ساختار ریشه،
کنـد ولـی اطالعـات    نمـی بیماري پري اپیکال فـراهم 

-2ارزیابی استخوان قبـل از ایمپلنـت   -1کافی جهت 
بررسـی نـوك   -3رویـش نیافتـه   هـاي  رزیابی دنـدان ا

دنـدان را در  بـی مـدفون شـده در نـواحی   هـاي  ریشه
.دهدمیاختیار ما قرار

تصاویر رادیوگرافی خاص بـراي مـوارد زیـر    :نکته
:باشدمیمالز

ــ 1 ــاي وضــعیتـ پاتولوژیــک کــه از اخــتالالت ه
.استخوانی شدن تا اختالالت متابولیکی متغیر است

ژنتیکیهاي ابنورمالیتیـ 2

ـ  3 کلسیفیکاسیون بافت نرم مثـل شـریان   ـ
کاروتید

، تصویر تـرانس کرانیـال   TMJجهت ارزیابی ـ 4
یـک  ،positioning deviceالزم است کـه بـا کمـک    

و تغییرات ساختاري و موقعیتی کندیلسوم طرفی 
. دهدمیرا نشان

جهـت قراردهـی بیشـتر    cone-beamتصویر ـ 5
ــت ــا ایمپلن ــته ــروري اس ــانتور  ،ض ــم و ک ــرا حج زی

. دهدمیرا نشانها استخوانی و محل ایده آل ایمپلنت
جزییــات بافــت نــرم را بهتــر MRIتصــویر ـــ 6

.کندمیمشخص

تست حیات دندان
و تحریـک  percussionلپ از طریق سالمت پاـ 1

. گرددمیالکتریکی و حرارتی ارزیابی
cavityوایتـال از  -جهت تشخیص دندان نـان ـ 2

testشودمیحسی استفادهبیبدون انجام .
ــ 3 تنهــا اعصــاب آوران ،vitality testهرچنــد ـ

)afferent (کند و چنانچه جریان عـروق  میرا ارزیابی
ــه تشــخیص اشــتباهمنجــ،دســت نخــورده باشــد ر ب

هـا  بررسی دقیق رادیوگرافی براي این دندان. گرددمی
.الزم است

تشخیص افتراقی
P   ــی ــخیص افتراق ــات، تش ــام معاین ــس از انج پ

.شودمیگذاشته

پیش آگهی
üــیش آگهــی تخمــین دوره احتمــالی بیمــاري ،پ

. باشدمی
ü  سـن  (عوامـل عمـومی  پیش آگهی بر اسـاس

و ) بیمار، مقاومـت کـاهش یافتـه محـیط دهـان     
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نیروهاي وارد شده بـه دنـدان،   (عوامل موضعی
.گرددمیتعیین) دسترسی براي رعایت بهداشت

ü      بیماري پریودنتـال در فـرد جـوان سـیر بـدتري
guardedو پروگنوز داشتهتر نسبت به فرد مسن

محافظتی در فرد جوان کمتـر  دارد، زیرا سیستم 
.فته استتکامل یا

عوامل عمومی تاثیرگذار بر پیش آگهی
مشکالت سیستمیک را در رابطه با سن و ـ 1

بـراي  .کنـد مـی وضعیت سالمت عمومی بررسی
ــروز بیمــاري   ــال ب ــک احتم ــال در بیمــاران دیابتی مث

یا بیمـار بـا عضـالت باالبرنـده     . بیشتر استپریودنتال
ار ساله، نیروهاي بسی90هیپرتروفیک نسبت به بیمار 

. کندمیاعمالها بیشتري بر دندان
بیمـار  historyعامـل دیگـر در ایـن قسـمت     ـ 2
درمانی دریافت کرده که بـراي  ،چنانچه بیماري. است
موفـق بـوده اسـت، نسـبت بـه بیمـاري کـه        هـا  سال

ده به خوبی ساخته شده را نیز از دسـت دا هاي روکش
.پیش آگهی بهتري دارد،درماناست؛

تاثیرگذار بر پیش آگهیعوامل موضعی 
،قـدامی هـاي  در دنداناورلپ عموديمیزان ـ 1

میزان توزیع نیروها در سیسـتم دنـدانی و پروگنـوز را    
.دهدمیقرارتأثیر تحت
همچنین چنانچه دندان مولري که قرار اسـت  ـ 2

باشد، در فـرد  نهفتهدندان، در مجاورت روکش شود
در صـورت  جوان پیش آگهی بدتر است، زیـرا درمـان   

.افتدمیرویش بعدي دندان نهفته به خطر

شاخص تشخیصی پروتـزي در بیمـاران نیمـه   
دندانبیدندان و کامالبی

ارایه ) ACP(آمریکاهاي توسط انجمن پروتزیست
شده اسـت و بیمـاران بـر اسـاس پیچیـدگی شـرایط       

با شـرایط کلینیکـی   Iکالس گروه4کلینیکی به

تقسـیم بـا شـرایط پیچیـده   IVساده تا کـالس  
. شوندمی

:معیار وجود دارد4دندان بیدر بیماران نیمه-1
دندانیبیمحل و گسترش ناحیه) الف

پایه هايشرایط دندان)  ب
الگوي اکلوزالی ) ج
ریج باقیمانده) د
شـرایط  ) تنهـا الـف  ،در بیماران کامال با دندان-2
.شودمیرسیالگوي اکلوزالی بر) پایه بهاي دندان

دندانیبیمحل و گسترش ناحیه) الف
ــالس  ــداقل   :Iک ــا ح ــده آل ب ــرایط ای داراي ش

محدود بـه  )minimally compromised(پیچیدگی 
هـاي  است و سـاپورت فیزیولوژیـک دنـدان   یک قوس

.اندازدنمیپایه را به مخاطره
2کـه فراتـر از   ماگزیالقدامدنـدانی  بیفضاي·

.دندان انسیزور نباشد
4کـه فراتـر از   مندیبلقدامدندانی بیفضاي·

.دندان انسیزور نباشد
کـه  ماگزیال و مندیبلخلفدنـدانی  بیفضاي·

.مولر نباشد1پره مولر و 1پره مولر یا 2فراتر از 
داراي شـرایط بـا پیچیـدگی متوسـط     :IIکالس 

)moderately compromised(ابه کالس مشI  ولـی
هايیکی از کانیناست و یا هر دو قوسمحدود به 

ماگزیال یا مندیبل از دست رفته اسـت ولـی سـاپورت    
.افتدنمیپایه به مخاطرههاي فیزیولوژیک دندان

داراي شرایط با پیچیدگی نسبتا زیـاد  :IIIکالس 
)substantially compromised(

کـه  ماگزیال یا مندیبلخلفدندانی بیفضاي·
.مولر از دست رفته است2دندان یا 3بیش از 
قدام یا خلف ماگزیال دندانی بیهرگونه فضاي·

.دندان یا بیشتر از دست رفته است3که یا مندیبل
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ــالس  ــرایطداراي:IVک ــده  ش ــدت پیچی ــه ش ب
)severely compromised(

ــیهــر ناحیــه· ــواحی ب ــا ترکیبــی از ن ــدانی ی دن
دندانی که نیازمند درجه باالیی از همکـاري بیمـار  بی
.باشدمی

براي بیمار کـامال  ( پایههاي شرایط دندان) ب
)با دندان

ــالس  ــداقل   :Iک ــا ح ــده آل ب ــرایط ای داراي ش
هیچ درمان )minimally compromised(پیچیدگی 

.باشدنمیپیش پروتزي الزم
داراي شـرایط بـا پیچیـدگی متوسـط     :IIکالس 

)moderately compromised(
ساختار دندان جهت ساپورت رستوریشن داخـل  ·

.باشدنمیسکستانت کافی2یا 1تاجی در 
درمان جانبی موضعیپایه نیازمند هاي دندان·

ــال( ــدودنتیک، ارتودنســـیپریودنتـ ــا 1در ) ، انـ 2یـ
.باشدمیسکستانت

داراي شرایط با پیچیدگی نسبتا زیـاد  :IIIکالس 
)substantially compromised(

ساختار دندان جهت ساپورت رستوریشن داخـل  ·
.باشدنمیسکستانت  کافی3تاجی یا خارج تاجی در 

پایه نیازمنـد درمـان جـانبی وسـیع     هاي دندان·
سکسـتانت 3در ) ، انـدودنتیک، ارتودنسـی  پریودنتال(

.باشدمی
ــالس  ــده  :IVک ــه شــدت پیچی ــرایط ب داراي ش

)severely compromised( ــا 4در ــتانت یـ سکسـ
پروگنوز محتاطانه پایـه  هاي باشد و دندانمیبیشتر

)guarded(دارند.

الگوي اکلوزالی) ج
ــالس  ــداقل   :Iک ــا ح ــده آل ب ــرایط ای داراي ش
ــدگی  ــیچ . )minimally compromised(پیچیـ هـ

باشد و رابطـه مـولري و   نمیدرمان پیش پروتزي الزم
.باشدمیIفکین کالس 

داراي پیچیـــــدگی متوســـــط :IIکـــــالس 
)moderately compromised(

اناملوپالسـتی  (نیازمند درمـان جـانبی موضـعی    ·
)اکلوزالی پیشرسهاي تماس
Iرابطه مولري و فکین کالس ·

ــالس  ــاد :IIIکـ ــبتا زیـ ــدگی نسـ داراي پیچیـ
)substantially compromised(

نیاز بدون کل الگوي اکلوزالی نیازمند بازسازي ·
.باشدمیبه تغییر در ارتفاع عمودي اکلوژن

IIرابطه مولري و فکین کالس ·

ــالس  ــه شــدت  :IVک ــوزالی ب ــوي اکل داراي الگ
)severely compromised(پیچیده 
کل الگوي اکلوزالی نیازمند بازسـازي همـراه بـا    ·

.باشدمیتغییر در ارتفاع عمودي اکلوژن
، II ،division 2رابطه مولري و فکین کالس ·

IIIو کالس 

ریج باقیمانده) د
دنـدان  بـی ریـج کـامال  بنـدي طبقـه از معیارهاي 

.شودمیاستفاده
بـا  هـاي  دنـدان اگرچـه بیمـاران داراي   :نکتـه 
گیرند ولـی  میقرارIVدر کالس guardedپروگنوز 

صــورت رعایــت اصــول اکلــوژن و ســاخت در 
. باشندمی، قابل نگه داريکستینگ با تطابق خوب

]31فصل [

براي بیماران PDIبنديطبقهاصول استفاده از 
دندان و کامال با دندانبینیمه

چنانچه معیارهاي تشخیصی یک بیمار با دو یا ـ 1
ــد،     ــته باش ــانی داش ــالس همپوش ــد ک ــالس چن ک

. شودمیبه عنوان تشخیص انتخابتر پیچیده
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نباید روي کالس درمانی آیندههاي پروسهـ 2
.تشخیصی اثر گذارد

پـیش پروتـزي و یـا جـانبی    هاي درمانـ 3
. تغییـر دهـد  اولیه را بنديطبقهممکن است سطح 

بنـدي طبقهاولیه الزم است هاي بنابراین بعد از درمان
.ارزیابی شود

را در بنـدي طبقـه سـطح مالحظات زیباییـ 4
.بردمییک کالس باالIIو Iبیماران کالس 

فکـی -وجود عالیم اختالالت گیجگاهیـ 5
یک یا دو IIو Iرا در بیماران کالس بنديطبقهسطح 

.بردمیکالس باال
دنـدان در مقابـل   بـی ماگزیاليي کهدر مواردـ 6

، هـر قـوس بـه    قرار می گیـرد دندانبیمندیبل نیمه
، ءمـورد اسـتثنا  . شـود میبندي جداگانه تقسیمصورت 

دنـدان در مقابـل مـاگزیالي نیمـه    بـی مندیبل
است که به علت پیچیدگی و عوارض بسیار دندانبی

.گیرندمیقرارIVدر کالس 

ارتبــاط نزدیکــی بــا نتــالوپریودســالمت ـــ 7
در ایـن سیسـتم فـرض    . تشخیص و پیش آگهـی دارد 

اري مناسـب بـراي   شده است بیمـار مراقبـت و نگـه د   
.کندمیرا دریافتپریودنتالسالمت 

üبنديطبقهبراي استفاده از هایی مثالPDI:
حضــور یــک تــرمیم بــزرگ یــا یــک فضــاي ـــ 1

Iکالس = دندانی یا یک روکش در یک سکستانت بی

دنـدانی در دو سکسـتانت یـا    بـی حضور ناحیهـ 2
IIکالس = ترمیم ناقص در یک سکستانت 3حضور 

هـاي  دنـدانی در دو قـوس، دنـدان   بـی نـواحی ـ 3
malposition   ــر در ــدون تغیی ــوزالی ب ــازي اکل ، بازس

VDO = کالسIII

سکسـتانت و  3نـاقص در  هـاي  حضور تـرمیم ـ 4
IIIکالس = VDOبازسازي اکلوزالی بدون تغییر در 

هـاي  ناقص در هر دو قوس، درمـان هاي ترمیمـ 5
ایش، بازسـازي  پایه به سبب سهاي جانبی براي دندان

IVکالس = VDOاکلوزالی همراه با تغییر در 



هاي تشخیصی و فرآیندهاي مربوطهکست

Pدر آرتیکوالتـور  تشخیصیهاي مانت کست
semi-adjustableبراي طرح درمان پروتز ثابت الزامی

: باشد و مزایاي زیر را داردمی
،هـا ارزیابی رابطه استاتیک و دینامیـک دنـدان  ـ 1

نوروماسکوالرهاي بدون دخالت رفلکس
ــوژنـــ 2 ــاهده اکل مــثال ،از همــه جهــاتمش
لینگوال در حالت بستههاي کاسپ
سـرویکال -بعد اکلوزالامکان ارزیابی بهتر ـ 3
دندانیبینواحی
angulationو alignmentارزیـــابی بهتـــر ــــ 4

پایه و موقعیت دندان هاهاي دندان
پلن اکلوزالارزیابی دقیق ـ 5
روي )Rehearsed(امکان تـراش تمرینـی   ـ 6
و موم گذاري تشخیصی جهت ارزیابی نتیجـه  ها کست
نهایی
Pتشخیصی بـا فـیس بـو و    هاي الزم است کست
و هرگونـه  MIو CRمانت شوند تا ارزیابی CRرکورد 

.امکان پذیر باشدMIبه CRلغزش از 

تشخیصیهاي گرفتن قالب براي کست
üنکات:
1-Voidب، در اثر به دام افتادن حباب هوا در قال

شود، چنانچه حذف نشود، میمنجر به ندول در کست
. گرددمیمنجر به مانت غلط و خطاي تشخیصی

براي درمان پروتز ثابـت، گسـترش بوردرهـاي    -2
لبـه سـرویکال  قالب، تنها چند میلی متـر فراتـر از   

. باشدمیکافیها دندان
هیدروکلوئید غیرقابل برگشت کـه بـه خـوبی    -3

2مخلوط شده باشد، دقت کافی دارد ولی باید ظـرف  
خیر در ریخـتن وجـود   أچنانچه ت. ریخته شودساعت

ي ترکیبات ونیل پلـی  از موادي که حاومی تواندارد،
.استفاده نمودسایلوکسان هستند،

هیدروکلوئید غیرقابل برگشت
سـدیم یـا   هـاي  نمکآلژینات عمدتا شـامل  ·

کلسـیم  باشـد کـه بـا    مـی پتاسیم آلژنیک اسـید 
ــامحلول ســولفات جهــت تولیــد کلســیم آلژینــات ن

. دهدمیواکنش
diatomaceous(در این ماده از عناصر زمینـی  ·

earth ( اســتحکام بخشــی و قــوام دهــیجهــت
. شودمیاستفاده
جهت کنترل )Na3PO4(تري سدیم فسفات ·

از )retarder(تاخیر انـداز روند ستینگ، به عنوان 
. شـود مـی ، اضـافه واکنش با سولفات کلسیمطریق 

ــس از مصــرف  ــازgel، تشــکیل شــدن retarderپ آغ
. گرددمی

سرعت واکـنش قابـل   ،از طریق تغییر دماي آب·
. تنظیم است

2
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است، بـه  آببه علت آنکه حجم اصلی آلژینات·
syneresisو  )جذب آب(imbibationسرعت دچار 

گـردد،  مـی و تغییـر شـکل قالـب   ) از دست دادن آب(
.بنابراین باید به سرعت ریخته شود

انتخاب تري
یا از adhesiveماده گیر قالب در تري بوسیله ·

آندرکات اطـراف ریـم تـري   و یا سوراخطریق 
. شودمیفراهم
دقت کـافی  همه انواع تري امکان ایجاد قالب با ·
ایجـاد شـده   هاي رسد کستمیهرچند به نظر. دارند

فلزي هاي نسبت به تريrigidتري پالستیکی با 
.باشندمیتر ، دقیقسوراخ دار

کـه بـه   بزرگ تـرین تـري  ،در مورد آلژینات·
. شودمیانتخاب،گیردمیراحتی در دهان بیمار قرار

منجر آلژیناتگیري حجم بیشتر ماده قالب·
سـطح بـه حجـم شـده و امکـان      تـر  به نسبت مناسب

جذب و دفع آب از قالب و تغییر شـکل آن را کـاهش  
بـرخالف مـواد االسـتومریک   این مسئله . دهدمی

است که الزم است جهت قالب دقیق، به وسـیله تـري   
ــی،  ــت اختصاص ــازك و یکنواخ ــه ن ــاده الی از م

.ایجاد نمودگیري قالب
در گیري ی که ماده قالبقالب آلژینات در صورت·

و یـا در حـین   هناحیه اي  توسط تري سـاپورت نشـد  
.گرددمیDistortionجابجا شود، دچار گیري قالب

گرفتن قالب
و تـا  هباید کامال تمیـز و شسـته شـد   ها دندانـ 1

خشـک شـدن   حدودي خشک گردند ولـی بایـد از   
ها لژینات به دندانزیرا آنمود،اجتناببیش از اندازه 

. دچسبمی
پـس از قـرار دادن آلژینـات مخلـوط شـده در      ـ 2

. شودمیداخل تري، سطح آن با انگشت مرطوب صاف

شیارهاي سطح اکلوزال مقداري آلژینات در ـ 3
.شودمیقرار دادهچین موکوباکالنیز در و

شامل سـتینگ اولیـه اسـت و بـا از     Gelationـ 4
3-2باید قالب . شودمیدست رفتن چسبندگی آغاز

و teasing. با حرکت سـریع خـارج شـود   ،بعددقیقه
wiggling) منجر به تغییـر شـکل   ) حرکات آرام

.گرددمیقالب به علت جریان ویسکوز
دقیقه در دهان 3تا 2نگه داشتن بیشتر از :نکته

. گرددمینیز منجر به تغییرشکل قالب
دهان خـود  گیري بیمار نباید در حین قالب:نکته

را خیلی باز کند، زیرا ممکـن اسـت آلژینـات از چـین     
. موکوباکال یا زیر لب فوقانی به بیرون رانده شود

دو ناحیه الزم است توسط کامپاند ساپورت : نکته
: شود

خلف فک باالناحیه ـ 1
یـه  ایـن ناح دارد،پاالتال بلنـد انچه بیمار چنـ 2

.باید ساپورت شودنیز

روش ضدعفونی 
و قـرار دادن  اسپري نمودن با گلوتارآلدهید·

غوطـه وري  یـا  دقیقه10مدت در ظرف دربسته به 
. باشدمیدر یدوفور یا گلوتارآلدهید

بـر خــالف مــواد االسـتومریک، قالــب آلژینــاتی   ·
. کندمیمقدار زیادي باکتري حمل

هـاي  سـطح قالـب بـا روش   دقت و جزییـات  ·
.رودنمیاز دستضدعفونی نمودن 

ریختن قالب
ADAاسـتون  بـا  دقیقـه  15قالب باید ظرف ·

ریختـه شـود و نگـه داري قالـب در     Vیـا  IVتایپ 
کتاب [.باشـد نمیدستمال مرطوب جایگزین مناسبی

در [.]کنـد میعنواندقیقه را12استوارت زمان 
!]ساعت ذکر شده است2قسمت قبل، 
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ناحیـه خلفـی بـه قالـب     گچ از یک نقطـه مـثال  ·
بـا وسـیله اي   ،در صورت ایجاد حبـاب . شودمیاضافه

مثل پروب پریودونتال یا اسپاتول موم، حبـاب از بـین  
. رودمی

تري باید بـه سـمت پـایین    هنگام ستینگ، ·
، زیرا معکوس نمـودن آن منجـر بـه کسـتی بـا      باشد

ــه دار   ــن و دان ــطح خش )grainyو rough(س
. گرددمی

جهت رسیدن به حـداکثر اسـتحکام و حـداکثر    ·
قالب تازه ریختـه شـده بایـد در    جزییات سطح، 

در سـاعت  1و به مـدت کاغذ مرطوب قرار گرفته 
. نگه داري شود)humidor(کننده دستگاه مرطوب

قالب تازه ریخته شده نباید در آب غوطـه  ·
ور شود، زیرا انبساط ستینگ کست گچی در اثر 

برابــر3یــا hygroscopic expansion2پدیــده 
. شودمی

.قالب باید از کست جدا شود،ساعت1ظرف·

انتخاب آرتیکوالتور
ــیله  · ــدیبل بوس ــات من ــتخوانحرک ــا اس و ه

شوند، به همین دلیـل  میکنترلTMJهاي لیگامان
. نسبتا ثابت و قابل تکرار هستند

روش جهت شبیه سـازي  3در آرتیکوالتورها، از ·
. گرددمیاستفادهحرکات 

رایـج  (خلفی مکـانیکی  هاي کنندهـ تنظیم1
)ترین
ـ آنالوگ فوسا اختصاصی 2
ـ آنالوگ فوسا پیش ساخته 3
ــانی و   · ــفحات فوق ــا ص ــی آرتیکوالتوره در بعض

تحتانی به هم متصـل هسـتند و در بعضـی دیگـر دو     
. شوندمیقفلClamplikeیا Latchبخش بوسیله 

موم گذاري پروتز ثابت انجامدر مواردي که : نکته
دو قسمت آرتکوالتور از شود، مناسب است کـه  می

]مشابه نظر داوسون. [هم جدا شوند

آرتیکوالتورهاي کوچک غیرقابل تنظیم
این آرتیکوالتورها امکـان ایجـاد تمـام حرکـات     ·

فکـی را ندارنـد و رستوریشـن سـاخته شـده نیازمنــد      
. باشدمیاصالحاتی در دهان

از لحاظ عملی، میان بسـته شـدن لـوالیی ایـن     ·
در . آرتیکوالتورهـا و دهـان بیمــار تفـاوت وجــود دارد   

نتیجه فاصله میـان دنـدان تـا محـور لـوالیی در ایـن       
حرکـت  آرتیکوالتورها کمتر از دهان شده و منجر به 

در این حالت . شودمی)steeper(تر قوسی پر شیب
بـا  دیسـتال منـدیبل  هـاي  شیبتداخالت میان 

این تـداخالت  . دهدمیرخمزیال ماگزیالهاي شیب
در سمت غیرکـارگر  معموالًناحیه پره مولر و در 

.استتر محتمل

آرتیکوالتورهاي نیمه قابل تنظیم
براي اکثر کارهاي پروتز ثابت قابل استفاده ·

نیـاز بـه زمـان و تخصـص زیـادي ندارنـد و       .هستند
داخـل دهـان   خطاهاي قوسی و نیاز بـه تنظیمـات در  

.حداقل است
. دارندآرکان و غیرآرکاندو نوع ·
بیشـتر  دنچرهـاي کامـل  انواع غیرآرکان در ـ 1

د، زیرا دو قسمت فوقانی و تحتانی محکـم  نکاربرد دار
مصنوعی هاي کنترل دندانبه هم متصل هستند و 

ین آرتیکوالتورها منجر به خطاهـایی  ا. استتر راحت
.دنگردمیریختگیهاي رستوریشندر

در آرتیکوالتور آرکان کندیل کروي بـه بخـش   ـ 2
تحتانی و فوساي مکانیکی بـه بخـش فوقـانی متصـل    

ــی ــه از م ــود ک ــاتومیکی ش ــاظ آن "correct"لح
( .سازدمیتر باشد و درك حرکات مندیبل را آسانمی
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وارونــه بــه صــورتبــرخالف غیرآرکــان کــه حرکــات
)backwards( ر آرکــان در آرتیکوالتــو) باشــدمـی

زاویه فوساي مکانیکی نسبت به پـالن اکلـوزال   
غیرآرکان نسـبت بـه   ولی در ماگزیال ثابت است

.پالن اکلوزال مندیبل ثابت است
این آرتیکوالتورهـاي شـیب کنـدیلی، حرکـات     ·

همچنین . فوري قابل تنظیم دارند-پیشگرایی و طرفی
و اخیرا بعضـی شیب کندیلی مستقیمبعضی مسیر 

housingدارندکندیلی منحنی شکل.
رکوردهاي اینتر اکلوزال جهت تنظـیم فوسـاي   ·

دارند و همراه بـا  چندین میلیمتر ضخامتمکانیکی 
ــه خطــا  آرتیکوالتورهــاي غیرآرکــان منجــر ب

زیرا پالن اکلوزال نسـبت بـه پـالن مـاگزیال     ،شوندمی
در آرتیوالتور آرکان پس از حذف . باشـد نمیثابت

زال ماگزیال بـا شـیب کنـدیلی    رکورد، پالن اکو
شده و از ارتفـاع کاسـپ هـا، کاسـته    تر موازي

.شودمی
: نوع آرتیکوالتور نیمه قابل تنظیم3·
1-Denar Mark 330

2-Whip Mix Model 2240

3-Hanau Wide-Vue

قابل تنظیمآرتیوالتورهاي کامال
مهـارت و  -1این آرتیکوالتورها وابسته به دقت·

خطاهـاي ذاتـی آرتیکوالتـور و    -2کننـده  دقت عمـل 
-4خمـش انـدك منـدیبل و    -3دستگاه رکوردگیري 

.باشدمیمفاصل گیجگاهی فکیnon-rigidماهیت 
خـاص جهـت ثبـت    مسیرهاي پانتوگرافی از·

حرکــات مــرزي بیمــار و تنظــیم ایــن آرتیکوالتورهــا  
. شودمیاستفاده
ــا · ــوالًایــن آرتیکوالتوره ــازمعم ــک نی در کلینی
زمـان بـر و   هـا  زیرا تنظیم و استفاده از آن،باشندنمی

در مـوارد زیـر   معمـوًال و بـوده نیازمند مهارت و دقت
: کاربرد دارد

کوادران 4کارهاي پروتزي پیچیده که هر ـ 1
.شوندمیبه صورت همزمان درمان

مندیبلحضور حرکات غیرمعمولـ 2
عدم وجود راهنماي قدامیـ 3
slide shiftپاتولوژي شدید اکلوزال مثـل  ـ 4

بسیار زیاد
کم بودن شیب کندیالر که با پـانتوگراف  ـ 5

نشان داده شده است

فیس بو
حرکــت منــدیبل حــول محــور افقــی عرضــی·

hinge(تصوري، قابل تکرار است و این محور لـوالیی  

axis (حائز اهمیت است .
-قدامیفیس بو جهت انتقال موقعیت فضـایی  ·

زیال سـطوح اکلـوزال مـاگ   خـارجی -خلفی و داخی
ن عرضـی اسـتفاده  نسبت به محـور بـاز و بسـته شـد    

.شودمی
caliper likeو rigidمعمــوًالفــیس بوهــا  ·

و )اختیـاري (arbitraryباشـند و بـه دو دسـته    می
kinematicشوندمیبندي تقسیم.

لوالیی کینماتیکفیس بو محور 
بوده و تنهـا  زمان بر استفاده از این فیس بوها، ·

شـوند کــه بازسـازي دقیــق   مــیدر مـواردي اسـتفاده  
حرکات باز و بسته شدن فـک ضـروري اسـت، ماننـد     

. قرار است در البراتوار تغییر کندVDزمانی که 
) Styli(محور لوالیی بوسیله رسام این فیس بـو  ·

. قابل تعیین استرمیلی مت1محدوده در 
از طریق وسیله شبیه تري ) clutch(یک چنگال ·

ایـن  . شـود میبه مندیبل متصلگیري با پالستر قالب
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شامل یک جزء افقی است که دو بـازوي  فیس بو 
. گرددمیطرفی قابل تنظیم به آن متصل

مندیبل جهـت انجـام حرکـت لـوالیی انتهـایی      ·
انجـام  چرخشی خـالص  حرکت styliشود تا میهدایت

.شودمیمحل این نقطه روي پوست بیمار مشخص. دهد

مـاگزیال بـا مـاده    هـاي  قالب تمام نوك کاسـپ ·
بیمـار در همـان   . شـود مـی مناسب روي فورك ثبـت 

گیرد تا میموقعیتی که محور لوالیی تعیین شده، قرار
. جابجایی وضعیت پوست اجتناب شوداز 

)Arbitrary(فیس بو محور لوالیی اختیاري 
این فـیس بـو محـور افقـی عرضـی را تخمـین      ·

بـر اسـاس میـانگین آناتومیـک عمـل     زند و می
شـوند کـه محـور    مـی و بـه نحـوي طراحـی   کندمی

) میلـی متـر  5(فاصله قابل قبول تخمین زده در 
. نسبت به محور واقعی قرار بگیرد

سوراخ گـوش خـارجی بـه عنـوان     معموالً·
شود که بوسیله قطعات گوشـی  میانتخابلندمارك

. شودمیثابت) stethoscopeمانند (




