فصل 2   2نژولکا ینابم Fundamentalsنژولکا ینابم نابم

اینترفرنس سنتریک
تماس زودرسی است که هنگام بستن فک پایین در شرایطی که کندیلها در موقعیت
مطلوب خود در گلنوئید فاسا قرار دارند ،رخ میدهد (شکل  .)2-11این حالت ،باعث
منحرف شدن فک پایین به طرف عقب ،جلو یا کنار میشود.

شکل  2-13اینترفرنس غیرکارگر هنگامی به وقوع میپیوندد که بین
شیبهای کاسپی رو به سمت فسیال فک باال و شیبهای کاسپی رو به سمت
لینگوال فک پایین در سمت غیرکارگر تماس برقرار شود.

از طریق انتهای عصبی پروپریوسپتیو در پریودونشیم ،عضالت و مفاصل ،موقعیت
فک پایین و مسیر حرکت آن را کنترل میکند .این سیستم از طریق عمل انعکاسی
( ،)reflex actionنزدیکترین مسیر حرکت فیزیولوژیکی ممکن را ،تحت مجموعه
شرایط موجود ،برنامهریزی ميكند .دندانپزشکان بر این تعیینکننده از طریق اعمالی
که روی دندانها صورت میگیرد ،کنترل غیرمستقیمی دارند و ممکن است بر واکنش
سیستم عصبی عضالنی تأثیر بگذارد.

نکته

هنگامـی کـه دندانهـا بـا مفاصـل و حـرکات فـک
تحتانی هماهنگ نباشـند ،گفته میشـود کـه اینترفرنس
( )Interferenceوجـود دارد.
اینترفرنسهای اکلوزال
Occlusal Interferences
اینترفرنسها ،تماسهای اکلوزالی نامطلوبی هستند که ممکن است هنگام بستن دهان
در حداکثر اینتر کاسپیشن انحراف ایجاد كنند یا ممکن است مانع عبور یکنواخت به
موقعیت بین کاسپی یا از موقعیت مزبور شوند.
اینترفرنس کارگر

شکل  2-14اینترفرنس پیشگرایی هنگامی به وقوع میپیوندد که بین
شیبهای رو به سمت دیستال دندانهای خلفی باال و شیبهای رو به سمت
مزیال دندانهای خلفی پایین هنگام حرکت پیشگرایی تماس برقرار شود.

ممکن است هنگامی رخ دهد که تماس بین دندانهای خلفی فک باال و پایین در همان سمت
قوس فکی که فک پایین در آن مسیر حرکت میکند صورت بگیرد (شکل  .)2-12چنانچه
آن تماس به انداز ه کافی شدید باشد ،به نحوی که منجر به جداشدن دندانهای قدامی
شود ( ،)disoccludeاین وضعیت ،اینترفرنس است.

3.3سیستم عصبی عضالنی

شکل  )a( 2-15ممکن است ناهماهنگی اکلوزالی وجود داشته باشد (قطعه سایهدار) که چنین حالتی ایدهآل نبوده ولی به دلیل آنکه پایینتر از آستان ه تحمل و ناراحتی
بیمار است ،تحمل میشود )b( .اگر آستان ه تحمل کاهش یابد ،ناهماهنگیهایی که قب ً
ال تحمل میشد ،ممکن است سمپتومهایی را در بیمار ایجاد كند )c( .درمان ،ابتدا
از طریق باال بردن آستان ه تحمل بیمار و سپس کاهش یا حذف ناهماهنگی است.
اینترفرنسهای اکلوزال چهار نوع هستند:

1.1سنتریک ()Centric؛
2.2کارگر ()Working؛
3.3غیرکارگر ()non-working؛
4.4پیشگرایی (.)Protrusive

اینترفرنس غيرکارگر
تماس اکلوزال بین دندانهای باال و پایین در سمتی از قوس فکی است که در جهت
مخالف حرکت جانبی فک پایین قرار دارد (شکل  .)2-13اینترفرنس غیرکارگر ،بهویژه
دارای طبیعت مخربی است .پتانسیل تخریبی دستگاه جونده به تغییرات در وضعیت
اهرمی فک پایین ،وارد شدن نیروها خارج از محول طولی دندانها و ازبینرفتن
فانکشن نرمال عضله ،نسبت داده شده است.
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برای کنترل خمش بايد موارد زير را موردنظر قرار داد:
 1.1افزایش بعد اکلوزوژنژیوال (اکلوزوژنژیوالی) پونتیک تا حد امکان؛
2.2استفاده از آلیاژ با  YSباال مثل نیکل کروم.

نکته

نیروهای جابهجاکننده در تککراون در جهت باکولینگوال
است درنتيجه شیار در سطوح مزیال و دیستال ايجاد ميشود.
در بریجها نیروهای جابهجاکننده بهصورت مزیودیستال
بوده و شیار در سطوح باکال و لینگوال ايجاد ميشود.
 = Secondary abutmentدندان پایه دوم
C

نامطلوب گاهی از پایه دوم استفاده میشود که باید سطح ریشه
برای غلبه بر
R
کافی و گیر حداقل باید برابر پایه اول باشد؛ مث ً
ال لترال را نمیتوان پایه دوم کانین
كرد .همچنين براي جلوگیری از تجاوز به لثه ،باید طول کراون کافی و فاصله بین دو
پایه مناسب باشد .هنگام خمش ،پایه اصلی بهعنوان اهرم بوده و بر پایه دوم نیروی
 tensileوارد میشود.

 هتفر تسدزا یاه نادند ینیزگیاج یارب

نامرد حرط

علت ایجاد استرس در دندانهای پایه
1.1تفاوت میزان حرکت پایهها؛
2.2تفاوت جهت حرکت پایهها؛
3.3تمایل به خم شدن بریجهای طویل.
Pier Abutment
در یک بریج  5واحدی دندان پایه تنها با طرح  Rigidمناسب نیست و بهخصوص در
پایه قدامی لیکیج و پوسیدگی رخ میدهد .در نتیجه شکست ،کستینگ لق و در لبهها
دارای نشت خواهد شد .دندان پایه قدامی به دلیل ابعاد کوچکتر گیر کمتری دارد.
علت شکست این طرح Rigid

 -از دید تئوریک :فولکروم شدن  ،Pierایجاد  ،Rockانتقال نیرو به پایه انتهایی و
شکست ریتیز ضعیفتر است.
 -از منظر آنالیز فتواالستیک( Bending :و نه  )Rockپروتز و ایجاد ( Tensionو
نه فولکروم) بین ریتیزها .در اصل پروتز بیشتر از اينكه حالت االكلنگي پيدا كند،
خم میشود،
 -برخی نیز اینتروژن دندانهای پایه را علت میدانند.
درنتیجه شکست ،کستینگ لق و در لبهها دارای نشست خواهد شد .دندان پایه قدامی
بهدلیل ابعاد کوچکتر گیر کمتری دارد.
بهدلیل محدودیت در افزایش ظرفیت نگهدارندهها در مقابل نیروهای جابهجاکننده و
برای خنثی کردن اثرات نیروها ،از  non Rigid Connectorبهصورت Stress Breaker
استفاده میشود.

شکل  :6-6دیوارههای گرووهای فاسیال و لینگوال ،گشتاور مزیودیستال
ناشی از نیروی وارده بر پانتیک را خنثی میکنند.

مزایای Non Rigid Connector
1.1انطباق دقیق؛
2.2ممانعت از انتقال استرس به پروتز؛
3.3کاهش حرکت مزیودیستال دندان پایه.

نکته

شکل  :6-7ریتینر دندانهای پایه ثانویه ،وقتی پانتیک خم شود ،تحت کشش
قرار میگیرند .دندانهای پایه اولیه بهعنوان محور چرخش عمل میکند.

نکته

در فـک بـاال  4میتوانـد پایه دوم  5شـود؛ امـا در فک
پایین بالعکس اسـت.
نکته :شایعترین مشکل در بریجهای دارای پایه دوم leakage :و پوسیدگی در دیستال
پایه دوم و مزیال پایه دوم قدامی است.
میزان حرکت در بعد باکولینگوال در سانترال باال  108میکرون ،در مولر  56میکرون
و میزان اینتروژن  28میکرون میباشد
میزان حرکت باکولینگوال دندانهای ماگزیال1 < 2 < 7 < 5 < 4 < 3 < 6 :

نکته :دندانهای قدامی به سمت  labialو دندانهای خلفی به سمت باکال حرکت
میکنند و درنتیجه حدود  90درجه اختالف زاویه دارند.

در این طرح استرس بهجای کانکتور ،بهصورت Shear
(برشی) به استخوان منتقل میشود.
شایعترین طرح Non Rigid Connector

 Keyبه شکل Tدر مزیال پونتیک خلفی و keywayدم چلچلهای در دیستال دندان Pierاست.
علت این امر :حرکت مزیالی دندان خلفی و کمک به نشستن بهتر  keyدر keyway

است .اگر استرس بریکر در مزیال پیراباتمنت باشد :بلند شدن  ،keyمنجربه حرکت
پاتولوژیک پایه قدامی و شکست ریتینر ميشود.

اگر استرس بریکر در هر یک از دندانهای پایه انتهایی قرار گیرد ،عمل اهرمی پونتیک
حول پایه میانی ايجاد ميشود.
کنترااندیکاسیونهای استرس بریکر
1.1بریجهای طویل
2.2وجود  mobilityقابل توجه در دندانهای پایه :در این موارد بریجهای  Rigidبه
دلیل پخش یکنواختتر استرس ،ارجح هستند.
3.3وقتی در مقابل دو واحد انتهایی ،دندان طبیعی نداریم.
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يك كراون متال سراميك ساختهشده در اين شرايط بايد  Colarفلزي عريضي در ناحيه
ژنژيوال داشته باشد؛ در غير اين صورت توسعه ونير سراميك به مارجين ژنژيوال باعث
اوركانتورينگ شده و يا ممكن است نياز به استفاده از شولدر مخربتر داشته باشد

آمادهسازی دندانهايی كه از نظر پريودنتال ضعيف شدهاند

فصل  14شیلینبرگ 2012

در  4سال اخیر 3 ،سؤال از این فصل مطرح شده است.

شکل 11-1

شيارهاي محل انشعاب ريشه دندان Furcation Flutes

دندانهايي كه تحت درمان پريودنتال قرار گرفتهاند ،اغلب نياز به رستوريشنهاي
ريختگي دارند.
این دندانها همچنین ممکن است جهت پروتزهایی که دندانهای ازدسترفته را
جایگزین ميكنند ،استفاده شوند.
نوع ،محل و فرم فينيش الين ممكن است بر موفقيت رستوريشن اثر قابل توجهي
داشته باشد.

محل ( )Locationفينيش الين
فينيش الين در حد مينا و باالي لثه مطلوب است اما گاهي (به دليل پوسيدگي يا
اروژن) ضروري است كه مارژين پيرامون سطح ريشه قرار گيرد.
اگر از يك شولدر تمام سراميك ( )All-Ceramicبهعنوان مارجين ژنژيوفاسيال براي

گاه مارجينهاي كراون يك دندان مولر بايد تا اندازهاي بهطرف اپيكال امتداد يابد.
طرح تراش كراوني كه فينيش الين آن به فوركيشن ميرسد ،بايد با آنچه بهطور
مرسوم به كار ميرود ،متفاوت باشد .علت آن ،تقاطع فينيش الين تراش با تقعر يا
شيار عمودي ( )vertical fluteدر تنه مشترك ريشه ( )root trunkاست كه از محل
انشعاب واقعي تا  CEJامتداد مييابد .وقتي اين اتفاق رخ ميدهد ،سطح (سطوح)
محوري تراش دندان ،در جهت اكلوزالي نيز بايد داراي اين تقعرهاي عمودي يا Flutes
باشند.
 :Fluteشيار يا تقعرهاي عمودي در تنه ريشه که اكلوزالیتر از فوركيشن است.
 :Vaultقسمتي از فوركيشن است كه در قسمت اپيكال يا به سمت استخوان قرار دارد.
محلهاي ورودي به فوركيشن فاسيال و لينگوال دندانهاي مولر اول پايين نسبت به
 3 ،CEJالي  4ميليمتر اپيكاليتر قرار دارند (تنه ريشه در دندانهاي مولر كوتاهتر
است) .روي سطوح مزيال ،فاسيال و ديستال مولرهاي اول فك باال ،محل هاي ورود به
فوركيشن به ترتيب  4/8 ،4/2 ،3/6ميلي متر از محل  CEJفاصله دارند.

يك كروان متال -سراميك استفاده شده است ،بايد عرض فينيش الين ژنژيوالي 1
ميليمتر باشد .اين تراش در بهترين شرايط ،وقتي در مينا قرار بگيرد ،مخرب است .با
اين وجود عموماً در دندانهاي تكامليافته ( )Matureبهخوبي تحمل ميشود.

هنگامي كه مارجين بايد روي ريشه قرار بگيرد ،شولدر انتخاب ضعيفي است؛ زيرا
قطر كم ريشه نياز به اين دارد كه تراش سطوح محوري در داخل دندان تا عمق
تهديدآميزي به سمت پالپ ادامه يابد تا همان شولدر با عرض  1ميليمتر حاصل
شود .عالوهبر احتمال اكسپوژر پالپ ،اين تراش وسيع ،استحكام ساختار طبيعي دندان
را كاهش ميدهد .همچنين ،شولدر پتانسيل بيشتري براي تمركز استرسها دارد كه
ميتواند منجر به شكستن دندان شود.

مؤسسه انتشاراتی پیشگامان پارســــــــه

نکته
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يك فينيش الين چمفر روي سطح فاسيال و در اين
موقعيت اپيكالي تقريب ًا همان عمق تراش سطوح
محوري را ايجاد ميكند كه شولدر در سطوح معمول
ايجاد مينمايد؛ به عبارت ديگر  finish lineانتخابي
چمفر است چون کمترين تخريب و کمترين استرس
سطح دندان را دارد.

شکل 11-2

فلوتها روي دندان مولر فك باال كمتر ديده ميشوند و وجود آنها اغلب نشانه تحليل بيشتر
لثه ( )gingival recessionو تحليل عمودي استخوان (  )vertical bone lossاست.

نکته

كانتـور كراون بايد كانتور تقعر فوركيشـن را بازسـازي
كرده نـه كانتور اصلي كـراون را.
سطح فاسيال بايد به داخل تقعر باالي محل دو شاخه شدن ريشه ( )Biforcationكه
به طرف سطح اكلوزال توسعه مييابد ،نفوذ كند تا اينكه با شيار فاسيال كه در يك
سوم اكلوزالي سطح فاسيال قرار دارد ،تالقي كند.

15

ريختن قالب Impression pouring

کست کار و دای

داي و كست بايد به اندازه كافي سخت باشند تا هنگام ساخت الگوي مومي ،دچار سائيدگي
نشوند؛ بنابراين يكي از سختترين استونهاي نوع "Densite" (Type IV) )Class II( 4
يا استون نوع  Vبا استحكام و انسباط باال ،بايد به منظور ساخت داي استفاده شود.

فصل  18شیلینبرگ 2012

در  4سال اخیر 1 ،سؤال از این فصل مطرح شده است.

برای تعيين نسبت صحيح پودر به آب از دستورات كارخانه سازنده تبعيت ميشود .اين
نسبت مي تواند روي بسياري از ويژگيهاي استون ازجمله زمان سخت شدن ،تخلخل،
انبساط سخت شدن و استحكام آن تأثير بگذارد.
مواد قالبگيري االستومري را با هوا خشك ميكنيم .قابليت ترشوندگي يا قابليت
ريختن ( )Wettability or Pourabilityقالبي كه از مواد قالبگیري هيدروفوبيك
ساخته شده است ،با استفاده از مواد مرطوبكننده ( )Surfactantدر سطح قالب

كست خوب داراي سه ويژگي زير است:

بهبود ميیابد.
مرطوبكنندهها كه توسط اسپري زده ميشوند ،تعداد حبابهاي كست را كاهش داده

1.1بايد فاقد حباب ويژه در فينيش الين دندان تراشخورده باشد.

و احتمال بهدستآوردن كستي را كه فاقد حباب باشد ،افزايش ميدهند.

2.2تمام قسمتهاي كست بايد بدون تغيير شكل باشد.

رطوبت اضافه بايد از سطح ماده قالبگيري هيدروكلوئيد گرفته شود ،بدون آنكه واقعاً

3.3كست بايد به منظور دسترسي جهت تراش ( )Carvingالگوي مومي،تريم شود.
كست كار ( ) Working Castكستي است كه سوار آرتيكوالتور شده و جهت فراهم
کردن آرتيكوليشن بسيار صحيح بايد دربرگيرنده تمام قوس باشد .هنگام ساخت

خشك شود .سطح بايد عاري از آب قابل مشاهده باشد ولي بايد همچنان شفاف
باشد .چنانچه سطح كدر به نظر برسد ،بيش از حد خشك شده و ممكن است دچار
تغييراتي شده باشد.

الگوي مومي،كست جهت برقراري تماسهاي پروگزيمالي ،كانتورهاي باكال ،لینگوال
و اكلوژن با دندانهاي مقابل استفاده ميشود .دو سيستم اساسي جهت ساخت كست
كار و داي وجود دارد :كست كار با داي جداگانه و كست كار با داي متحرك.

كست كار با داي جداگانه
كست با داي جداگانه ،سادهترين روش ساخت كست و داي است؛ زيرا جهت تهيه داي
جز ساخت كست قطعهاي ( )Sectional Castو كست از تمام قوس فكي ()Full arch
مراحل ديگري وجود ندارد.
براي اين منظور ميتوان از دو قالب يا دو بار ريختن يك قالب استفاده كرد

نکته

(اولين ريختن گچ براي تهيه داي است).
مزايای این روش عبارتاند از :سادگي تهيه ،ثابت نگه داشتن ارتباط پايهها (در مقايسه
با داي متحرك) و نياز كمتر به ادجاست رستوريشن ،عدم تريم نسج لثه و ساير
لندماركها در كست و درنتيجه امكان ايجاد كانتور بهتر الگوي مومي.
معايب این روش آن است که ضمن انتقال الگو بين داي وكست تا حدي تطابق داخلي

شکل 15-1

استون تا حد  2/5سانتيمتر در نواحي تراش پر ميشود تا حد كافي جهت دسته داي
وجود داشته باشد.
قالب را پيش از  settingاوليه وارونه نكنيد .حداقل يك ساعت صبر كنيد تا گچ به
طور كامل خود را بگيرد .طي سختشدن گچ اگر قالب هيدروكلوئيدي است ،مجموعه
را در محيط مرطوب قرار دهيد.
آمادهسازي داي Die Preparation



از دست ميرود و این روش را فقط با مواد قالبگيري رابربيس ميتوان بهكار برد؛ زيرا

دندانهاي تراشخورده كست ،ممكن است با موادي نظير  Supper-Sepيا

هيدروكلوئيد در اثر استفاده مجدد پاره شده يا تغيير شكل خواهد داد.

 prevolcanized latexآغشته شوند تا در برابر سائيدگي يا خوردگي سطحي در
هنگامي كه كست تريم ميشود ،محافظت شوند .پيش از تريم كردن كست را خيس
كنيد .هنگام تريم كردن بدنه كست را بگيريد نه دندان تراش خورده را .چنانچه داي
هنگام تريم كردن دسته آن از ناحيه دندانهاي تراشخورده گرفته شود ،ممكن است
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پروتز ثابت

5.5گارنت ( :)Garnetاين ماده قرمزرنگ ساينده (لعل) كه در اندازههاي مختلف
موجود است ،در درجه اول شامل سيليكات آلومينيوم و آهن همراه با كمي
سيليكات منيزيوم،كبالت و منگنز است .اين ماده هم پرسلن و هم فلز را ميبرد.
گارنت بهوسيله چسب به ديسك كاغذي باند ميشود.
6.6شن ( :)Sandديسكهاي  Sand paperاز كريستالهاي متراكم كوآرتز بهنام
 f lintتهيه ميشوند كه ماده معدني طبيعي است كه برادههاي آن داراي لبههاي
برنده تيز است .به ميزان ساير مواد ساينده سخت يا قوي نبوده ولي جهت
پرداخت ريختگيهاي طال بسيار مفيد است .ذرات آن در اندازههاي مختلف در
دسترس است.
7.7كاتل ( :)Cuttleپرداختكننده ظريف و نسبتاً نرمي است كه از صدف داخلي
كلسيفيهشده ماهي مركب ( )Cuttle fishساخته ميشود و روي ديسكهاي
كاغذي استفاده ميشود.
8.8تريپولي (:)Tripoliپودر سيليسي نرمي است كه با اتصالدهنده مومي تركيب

شکل 18-2

شده و بهصورت كيكهاي قهوهاي روشن درآمده است.
تريپولي در مرحله ابتدايي پرداخت طال ،روي چرخهاي نرم چرمي ( )buff wheelيا
برسهاي نرم ( )soft bristle brushاستفاده ميشود.
9.9روژ ( :)Rougeتركيب اکسيد آهن ( )Fe2O3بوده و به صورت كيك تهيه
ميشود .نرمترين ماده پاليشينگ است كه در خارج از دهان روي ريختگيهاي
طال بهكار ميرود .توسط برسهاي نرم يا چرخهاي كوچك پارچهاي به كار
ميرود .روژ همچنين در ساخت ديسكهاي زعفراني ( )Crocusاستفاده میشود.
1010اكسيد قل ع ( :)Tin oxideبهصورت پودر نرمي كه روي برس یارابركپ (�rub

 )ber cupقرار ميگيرد.

نکته

اکسید قلع جهت پرداخت نهایي رستوريشنهاي فلزي در
داخل دهان بهكار ميرود .جزء اصلي ()Amalglossرا
اكسيد قلع تشكيل ميدهد.
بعضي از انواع متداول وسایل ساینده عبارتاند از:

1.1ديسكهاي جداكننده ( )Joe Dandy discsسخت هستند و با لبهها و كنارهها
برش ميدهند .برای قطع كردن اسپروها از كستينگ ،قطعهقطعه كردن بريجها
يا فرم دادن امبرژورهاي اطراف پانتيكها به كار ميروند.

مؤسسه انتشاراتی پیشگامان پارســــــــه

2.2ديسكهاي مور ( ،)Moores diskديسكهاي كاغذي انعطافپذيری هستند كه
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در يك طرف با ذرات مختلف گارنت ،شن ،امري و كاتل پوشانده شده و برای
فرمدادن و صاف کردن سطوح محدب بزرگ طال و رزينها بهكار ميروند.
3.3سنگهاي سرد ( ،)heatless stonesسنگهاي بسيار خشنی هستند كه برای
برداشتن توده حجيم فلز بهكار ميروند.
4.4سنگهاي  Busch Silentسنگهايي با دانههاي ظريف ( )Fine grainهستند
كه جهت برداشتن نواحي وسيع پرسلن بهكار ميرود.

5.5سنگهاي سبز ( )Green stonesشامل سيليكون كاربايد بوده که به شكلهاي
بسيار مختلفي ساخته شدهاند .اين سنگها بهطور دائمي روي ماندرل خود
سوار ميشوند؛ بنابراين ميتوانند به جلو ( )forewardو نيز بهطور معكوس
( )Reverseبچرخند .ذرات ( )gritآنها متوسط بوده و برای شكل دادن به فلز
و پرسلن بهكار ميروند.
6.6سنگهاي صورتي ( )pink stonesاز اكسيد آلومينيوم باند شده به پرسلن
ساخته شدهاند و فقط براي فينيشينگ آن نواحي از كوپينگهاي فلزي كه
پرسلن روي آن پخته ميشود ،استفاده قرار ميشوند.
7.7سنگهاي سفيد ( )white stonesحاوي ذرات نرم اكسيد آلومينيوم بوده جهت
صاف كردن سطوح خشن باقيمانده از سنگهاي سبز و انطباق مارژينهاي طال
با مينا در داخل دهان به كار ميروند.
8.8چرخها و مخروطهاي الستيكي ( )Rubber wheels and pointsجهت پرداخت
فلزات و سراميكها بهكار ميروند .نمونههاي ديسكهاي خشنتر عبارتاند از:
 white Flexie ,Brown discs ,Lustre white ,Gold ,Cratexديسكهاي
نرمتر كه پرداخت ظريفي ايجـاد ميكنند ،عبارتاند از Burlew ،Sulci :و

 Gold lustre Blueتماماً از  Jelenkoو ديسكهاي آبي ()Blue discs

 Greenies ,Browniesديسك هاي ظريفي هستند كه ميتوانند سبب پرداخت
نسبتاً باال و خوبي شوند.

پرداخت اولیه رستوريشنهاي طال
جهت به حداقل رساندن اتالف وقت بايد قبل از جلسه سمان كردن با استفاده
از داي و كست اصلي ،انطباق مقدماتي در سطوح داخلي و خارجي رستوريشن
تكميل شود.
در حالت ايدهآل ريختگي بايد تنها در ناحيه مارجين با داي تماس پيدا كند و در بقيه
نواحي  gapاندكي براي ضخامت سمان وجود داشته باشد .ضخامت مطلوب سمان
زينك فسفات تقريباً  30تا  40ميكرون است.

پروتز ثابت

نکته

متامریسم :پدیدهای است که یک جسم ،در منابع
مختلف نوری به رنگهای مختلفی دیده میشود.

ترانسلوسنتتر شدن دندان ،تیرگی دهان بیشتر به نظر خواهد رسید و والیوی آن
کاهش مییابد.

نکته :چند عامل مهم در طبیعی جلوه دادن رستوریشن مؤثر هستند ازجمله رنگ،
 ،Iusterترانسلونسی که روی والیو اثر میگذارد ،کانتور که اهمیت آن به اندازه رنگ
است و  Surface textureکه با تعیین مقدار و جهت بازتابش نور از سطح فاسیال بر
زیبایی اثر میگذارد (زمانی که مشابه دندان مجاور باشد ،طبیعی است).

خصوصیت رنگ
 :Hue1.1کیفیتی از رنگ است که باعث تمایز رنگها از هم میشود و نام رنگ است
مثل آبی ،قرمز.
( Chroma2.2کروما) :اشباعیت ( )saturationرنگ است و ( )intensityکه شدت
یا قدرت رنگ است.
( Value 3.3والیو) :یا شفافیت ،میزان نسبی روشنی یا تیرگی رنگ در یک هیو

شکل 19-7

نکات مهم درباره انتخاب رنگ

انتخاب رنگ قبل از تراش دندان انجام میشود؛ زیرا پس از تراش ،دندان دهیدراته
شده ذرات مینا ،فلز و سمان تراشیده شده ،رنگ دندان را تغییر میدهد .نمونه رنگ
باید مرطوب باشد.
دندانها با خمیر پروفیالکسی تمیز شده و بیمار باید به صورت مستقیم و عمودی و
طوری که چشمان دندانپزشک همسطح دندان باشد ،بنشیند .دندانپزشک باید بین
بیمار و منبع نور قرار گیرد.

است.
( Hueکیفیت رنگ) و ( valueکمیت رنگ).

نکته

مهمترین عامل انتخاب رنگ و هماهنگی آن والیو است.
در موارد انتخاب والیو بهتر است والیو روشنتر (باالتر)
انتخاب شود زیرا والیوی باالتر را بهآسانی میتوان
رنگآمیزی کرد اما والیو پایینتر را نمیتوان بدون
ایجاد اپسیته بهبود داد.
شکل 19-8

هیو ممکن است رنگ اول (قرمز ،سبز ،آبی) یا ترکیبی از رنگها باشد.
ترانسلوسنسی :ترانسلوسنسی بر والیو تأثیر میگذارد .با افزایش ترانسلوسنسی
والیو کاهش مییابد .میزان ،موقعیت و کیفیت ترانسلوسنسی در افراد و سنین
مختلف ،تغییر میکند.
yyدندانهای جوان مقدار بیشتری ترانسلوسنسی را در ناحیه انسیزال نشان میدهند
که همراه با مینایی است که تقریباً همیشه ترانسپرنت است.

مؤسسه انتشاراتی پیشگامان پارســــــــه

yyدر افراد مسن دندانها ،والیوی پایینتر ،کرومای باالتر و ترانسلوسنسی پایینتر

نکته

مشاهده دندانها برای جلوگیری از خستگی سلولهای
مخروطی شبکیه ،باید خیلی سریع در مدت  5ثانیه یا کمتر
انجام شود .خستگی نسبت به رنگ آبی باعث افزایش
حساسیت به رنگ زرد میشود؛ بنابراین دندانپزشک
برای استراحت چشم ،باید به یک جسم آبی نگاه کند.

نسبت به افراد جوان دارد.
الگوی ترانسلوسنسی ،میزان عمق و وسعت مینا را معین کرده که توسط پرسلن
ترانسلوسنت در رستوریشن است..
دندانهای افراد جوان دارای ریجها ،لوبهای تکاملی و  striation stipplingاست.
دندانهای افراد مسن ،سطح صافتر و براقتری ( )high polishدارد .
توضیح :اگر یک جسم ترانسلوسنت را روبهروی یک منبع نوری بگیریم ،روشنتر
میشود؛ اما اگر روبهروی یک حفره تاریک باشد ،تیرهتر بهنظر میرسد .چون دندان
یک جسم ترانسلوسنت است و پشت آن (دهان) یک حفره تاریک قرار گرفته ،با
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در انتخاب رنگ  3 D masterبه ترتیب -1 :والیو -2 ،کروما و  -3هیو تعیین میشود.
در این سیستم با در نظر گرفتن گروه  6 bleachگروه رنگی وجود دارد که value
در آنها کاهش مییابد .در هر گروه (که  valueآنها مشترک است)  2تا tab 7

رنگی برای کروما و هیو وجود دارد .برای مقایسه کروما از گروه )m(middle
استفاده میشود .بعد از انتخاب  tabکرومای موردنظر ،برای مقایسه انتخاب هیو
در یک والیو مشخصtab ،های مجاور از لحاظ تمایل به زرد( ،)Yقرمز( )Rو ()M
 middleبررسی میشوند.

فصل    25  25نادند کی تنلپمیا نشیروتسر

نکته

این اولینبار است که هنگام درمان پروتزی بیمار گرفتن
رادیوگرافی ضرورت پیدا میکند .این رادیوگرافی
بهعنوان مبنایی برای نظارت بر سالمت طوالنیمدت
ایمپلنت استفاده میشود.
استفاده از مواد قالبگیری برخالف روش قالبگیری در پروتزهای استاندارد بوده و
شکل  )a) Hex driver 25-2اباتمنت ترمیمی را از دهان خارج می کند)b) Hex driver .

برای گذاشتن و خارج کردن اباتمنت ترمیمی.

ایمپرشن کوپینگ تری بسته هنگام جدا کردن قالب اولیه الژیناتی از روی کست ،به

در این مورد ماده قالبگیری  Heavy – Bodyدر اطراف ایمپرشن کوپینگ تری باز
تزریق میشود تا هرگونه حرکتی هنگام خارج کردن تری قالبگیری و ریختن کست
اصلی به حداقل برسد و تری بهوسیله ماده قالبگیری مدیوم– بادی پر میشود.

آنالوگ ایمپلنت متصل باقی میماند.

قالبگیری نهایی و ساخت کست اصلی
ایمپرشن کوپینگ تری باز (شکل  )a9-28نسبت به ایمپرشن کوپینگ تری بسته
جزئیات شکل بیشتر و پیچ اتصال بلندتری دارد .همانگونه که قبال بیان شد ،روش
قالبگیری تری باز ،کست دقیقتری را نسبت به روش قالبگیری تری بسته ایجاد
میکند ،زیرا ایمپرشن کوپینگ هنگام خارج کردن تری قالبگیری از دهان در داخل
قالب باقی میماند؛ درنتیجه ،روش قالبگیری تری باز برای قالبگیری نهایی و ساخت
کست اصلی توصیه میشود.
کست تشخیصی در اطراف دندانها بهوسیله دو الیه موم بیس پلیت صورتی (تقریبا به
ضخامت  2میلیمتر) بالک اوت میشود و دو-سوم فوقانی پیچ اتصال اکسپوز باقی میماند.

شکل 25-4

قالب نهایی از دهان بیمار خارج میشود و اباتمنت ترمیمی مجددا ً روی ایمپلنت قرار
داده میشود.
هنگامی که پیچ اتصال توسط آچار سفت میشود ،باید دقت شود که بیش از حد سفت

نشود زیرا خطر جابهجایی و چرخش ایمپرشن کوپینگتری باز و نهایتاً عدم دقت
کست اصلی وجود دارد.

شکل 25-3

سوراخی جهت دسترسی به پیچ اتصال کوپینگ قالبگیری روی تری قالبگیری
اختصاصی ایجاد میشود .سوراخ دسترسی روی تری باز باید در اطراف پیچ اتصال
ایمپرشن کوپینگ حداقل  2میلیمتر از اطراف پیچ فاصله داشته باشد .قطعهای از موم
با کسینگ روی سوراخ دسترسی قرار داده میشود تا ماده قالبگیری هنگام حمل و
نشاندن در داخل دهان بیمار در داخل تری باقی بماند.
برای اطمینان از نشستن کامل ایمپرشن کوپینگ روی ایمپلنت یک رادیو گرافی
گرفته می شود .این رادیوگرافی همچنین اطالعاتی را در ارتباط با میزان و کیفیت
استخوان در اطراف ایمپلنت در زمان ساخت رستوریشن به دست میدهد.

شکل  )a( 25-5کست تشخیصی متعاقب جداسازی قالب ،درحالیکه ایمپرشن
کوپینگ تری بسته روی آن قرار دارد )b( .پس از خارج کردن ایمپرشن
کوپینگ ،رأس آنالوگ ایمپلنت روی کست تشخیصی مشاهده میشود.
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فصل    26  26تنلپمیا طسوت نادند دنچ ینیزگیاج

شکل  )a( 26-3نمای باکال ایمپرشن کوپینگهای تری باز که توسط پیچ های
اتصال روی کست مطالعه قرار گرفتهاند .به استفاده از نخ دندان که به صورت
داربستی برای رزین آکریلیک اتوپلیمریزه عمل میکند ،توجه کنید )b( .نمای
باکال ایمپرشن کوپینگهای تری باز روی کست مطالعه با پیچ های اتصال .به
افزودن رزین آکرین اتوپلیمریزه توجه کنید )c( .با استفاده از دیسک رزین
آکریلیک بین ایمپرشن کوپینگهای تری باز جدا می شوند )d( .به جدایی
ایمپرشن کوپینگهای تری باز توجه کنید.

جهت قالبگیری نهایی ،اباتمنت ترمیمی از دهان بیمار خارج میشود و ایمپرشن
کوپینگ تری باز با پیچ اتصالش از روی کست به دهان بیمار انتقال داده میشود .در
این مرحله رادیوگرافی گرفته شود تا اطمینان یابیم که ایمپرشن کوپینگها قبل از
اتصال به هم کام ً
ال روی ایمپلنت نشستهاند.

شکل 26-4

تری اختصاصی باز
ایمپرشن کوپینگهای باز اسپلینت شده بررسی میشوند تا رزین با دندانهای مجاور
و انساج لثه تماس نداشته باشد و سپس قالبگیری انجام میشود.

رستوریشن نهایی ایمپلنت
اباتمنت سیلندری فلزی پیشساخته ریخته و ماشینشده همراه با جلد پالستیکی
آماده جهت مومگذاری ( )Plastic Waxing Sleeveبهعنوان زیربنا استفاده میشود
تا رستوریشن نهایی ساخته شود .اباتمنت سیلندری فلزی پیشساخته ریخته و ماشینشده
همراه با  Waxing Sleeveپالستیکی به دو صورت  Hexو  non hexوجود دارد (شکل
 .)a17-29یک اباتمنت سیلندری فلزی ماشین شده همراه با  hexداخلی یا خارجی
( )internal or External hexبرای رستوریشن ایمپلنت یک دندان استفاده میشود

شکل  )a( 26-5پیچ اتصال ایمپرشن کوپینگ وارد قالب نهایی می شود
پیچ اتصال ایمپرشن کوپینگ دوم مجددا وارد قالب نهایی می شود ( )cآنالوگ
البراتواری ایمپلنت بهوسیله پیچ اتصال به ایمپرشن کوپینگ تری باز متصل
شده است ( )dانالوگ البراتوری ایمپلنت دوم بهوسیله پیچ اتصال به ایمپرشن
کوپینگ تری باز متصل می شود ( )eانالوگ البراتواری ایمپلنت وارد قالب
نهایی می شود و آماده است تا کست ریخته شود.

()b

سوار کردن کست اصلی

تا مانع از چرخش رستوریشن شود .هرچند تقریباً غیرممکن است دو یا تعداد بیشتری

کست اصلی هر دو فک سوار آرتیکوالتور میشوند .سیلندرهای فلزی پیشساخته

ایمپلنت هنگام جراحی دقیقا به موازات یکدیگر قرار داده شوند .تالش برای استفاده

ماشینشده  non hexهمراه با جلد پالستیکی مومگذاری ()sleeve Plastic waxing

از دو یا تعداد بیشتری  hexاباتمنت سیلندری فلزی ماشینشده که به هم چسبانده

توسط پیچ اباتمنت به آنالوگ البراتواری ایمپلنت روی کست اصلی متصل می شود

شدهاند ،ممکن است باعث مشکالتی در نشاندن رستوریشن نهایی روی ایمپلنت شود.

(شکل  .)17b-29درحالیکه اباتمنت مومگذاری  waxing abutmentروی کست

این به تداخل  Interferenceسطوح ماشینشده فلزی با مسیر نشستن ارتباط پیدا

اصلی آرتیکولهشده قرار دارد ،ممکن است نقطه تماس پیشرس داشته باشد که نیاز به

میکند .استفاده از اباتمنت فلزی ماشینشده  non hexاحتمال این مشکل را کاهش

تنظیم دارد .کامل کردن تنظیم اباتمنت واکسینگ ،اکلوژن نرمال را مجددا ً برقرار میکند.

میدهد.
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