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 لطالب السنة الرابعة  -الجزء السرٌري  -محاضرات التعوٌضات المتحركة الجزئٌة  

 أستاذ المقرر : األستاذ الدكتور غسان وزٌر 

 أستاذ التعوٌضات المتحركة فً جامعة دمشق 

 

 الفصل األول

 المعالجة وخطة التشخٌص

  والدقٌق المتأنً السرٌري الفحص ثم المرٌض مقابلة عبر ٌمر حدة على حالة كل تشخٌص ان

 :مراحل أربع ٌتضمن وهذا

 المشكلة لتارٌخ فهم مع شكواه وكذلك األساسٌة المرٌض واهتمامات رغبات فهم:  أوال

 وتطورها

  السرٌري التشخٌصً الفحص باجراء المرٌض احتٌاجات من التأكد: ثانٌا

 رغباته وتلبً المرٌض احتٌاجات تناسب عالج خطة وضع: ثالثا

 المقررة الخطة حسب للمعالجة المتعاقبة المراحل انجاز: رابعا

 الشامل العالج أو المحدود العالج أو الالعالج بٌن تتراوح للمرٌض العالجٌة االجراءات

 وتقدٌم المرٌض لمساعدة جاهزا ٌكون أن الحالة هذه فً الطبٌب وعلى والمكثف والمعقد

 حاجاته وتلبً المرٌض حالة تناسب التً األفضل العالجٌة الخدمة

 المرٌض مقابلة

 لشكوى مناسبة حلول عن والبحث لالستٌضاح طبً لفحص للخضوع طبٌبه المرٌض ٌراجع

 : مثل لدٌه مشكلة أو

 الصالح ٌحتاج جمالً أو وظٌفً خلل أي ظهور -1

 مثالٌة فموٌة صحة على والحصول للعناٌة -2

 فً ٌتجلى التشخٌصً الفحص مع تترافق التً المرٌض مقابلة من األساسً الهدف ان

 االستٌضاح ثم الفحص واجراء للمراجعة المرٌض دفع الذي للسبب صحٌح فهم على الحصول

 مقابلةو  تامة بحرٌة المرٌض ٌروٌها كما الرئٌسٌة بشكواه المتعلقة المرضٌة القصة عن

 باالستماع ذلك ٌكون االلفة من بجو المرٌض الشعار ذهبٌة فرصة ذاتها بحد تشكل المرٌض

 الصحٌة المشكلة حل على وبالقدرة باالهتمام واشعاره األساسً مطلبه وتفهم للمرٌض الجٌد

 منها ٌعانً التً
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,  الجمالٌة المشكالت,  الوظٌفٌة الصعوبات,  مثار أم عفوي األلم أعراض الفحص ٌتضمن

 المتعلقة األعراض كل وكذلك المرٌض فم فً سلفا الموجود القدٌم المتحرك الجهاز مشكالت

  المرٌض لها خضع التً السابقة والمعالجات والفكٌن السنٌة حول والنسج باألسنان

 :التالً الترتٌب الطبٌب ٌتبع للمثالٌة للوصول

 وتارٌخها الرئٌسٌة الشكوى -1

   المرضٌة القصة استعراض -2

 التعوٌضٌة األجهزة مع السابقة بالتجارب المتعلقة خاصة السنٌة القصة استعراض -3

 المرٌض توقعات -4

 المعالجة كانت اذا ما لتقرٌر للطبٌب حاسمة هً المرٌض قبل من المطروحة التوقعات

 فحص الضروري من فانه لذلك االهداف أو التوقعات هذه تلبً سوف المتحرك بالتعوٌض

 على الحصول هو والهدف به بالعناٌة النقص, انطباقه,  تصمٌمه صحة لتحدٌد القدٌم الجهاز

 بالمعالجة البدء قبل الحالة عن كامل تصور

 االنتان على السٌطرة

 السنٌة الممارسة فً االنتان على السٌطرة اجراءات

 المرضى كل معالجة أثناء القفازات ارتداء -1

 المتطاٌر واللعاب الدم من األنف الفم لحماٌة الكمامة ارتداء -2

 المتطاٌر واللعاب الدم من لحماٌتها الواقٌة بالنظارات العٌون حماٌة  -3

 أحٌاء أو عضوٌات أي ولقتل السنٌة األدوات لتعقٌم المعروفة التعقٌم طرق كل استعمال -4

 :ٌتضمن والتجهٌزات األدوات تعقٌمو  دقٌقة

 تري)بالتبخٌر الكٌمٌائً والتعقٌم الجافة الحرارة ومعقمات الرطبة الحرارة معقمات استعمال

 (ألدهاٌد الغلوتار) بالسوائل أو( مٌتٌلٌن اوكسً

 العمل ساحة فً السطوح تنظٌف وكذلك التعقٌم قبل االدوات لتنظٌف االنتباه نعطً أن ٌجب

 : ٌتضمن وهذا

 الممدد الكلور أو بالٌود السطوح ومسح المطهرة بالمحالٌل األدوات فرك

 علب فً ورمٌها بحذر معها التعامل ٌجب( االستعمال أحادٌة)  النبوذة والمواد الملوثة األدوات

 فً للعاملٌن حماٌة ممكن مستوى أقل الى معها االنسانً االحتكاك لتقلٌل بالستٌكٌة أكٌاس أو

 مستوى على منها للتخلص المواد هذه مع سٌتعاملون الذٌن العامة النظافة ولعمال العٌادة

 .المدٌنة
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 العلب فً وضعها قبل للثقب مقاومة حاوٌات فً توضع والمشارط كاالبر الحادة العناصر

 والسنابل واألحجار األدوات كل فان العٌادة وتجهٌزات العمل سطوح لتطهٌر اضافة البالستٌكٌة

% 2 ألدهاٌد الغلوتار بمحلول بغمرها تطهر أن ٌجب االستخدام متعددة األدوات من وغٌرها

 . التعقٌم بعملٌة البدء قبل وتجفٌفها والفضالت العوالق كل من تنظٌفها ثم دقائق 11 لمدة

 الغاز مطلقا ٌتفكك الذي االٌتٌلٌن باوكسٌد تطهٌرها ٌمكن بالحرارة تتخرب التً األدوات

 تثبٌت أو وصنع االطباقٌة العالقات وتحدٌد الطبعات أخذ أثناء الفم الى دخلت التً العناصر كل

 فً استخدامها اعادة قبل تطهر أن ٌجب التقوٌمٌة االجهزة أو والثابتة المتحركة التعوٌضات

 الفم الى ادخالها قبل وتطهر تنظف أن ٌجب المخبر فً استخدمت أداة كل كذلك المخبر

 السرٌري الفحص

 : التعوٌضٌة المعالجات أهداف

 الذي أصاب القوس السنٌة وهو الدرد المرض من التخلص -1

 الصحة تعزٌز الى اضافة بها والعناٌة وترمٌمها األسنان من تبقى ما على المحافظة -2

 الوصول شروط ٌؤمن ذلك كل.  الفموٌة واألنسجة األسنان سالمة ٌضمن بما الجٌدة الفموٌة

 الجزئً المتحرك للجهاز مناسب تصمٌم الى

 الى والجمالٌة واللفظٌة المضغٌة الوظٌفة اعادة بهدف المفقودة األسنان عن التعوٌض -3

 وٌعٌد للمرٌض الجٌدة النفسٌة الحالة ٌعزز وهذا الطبٌعً الى أقرب هو ما أو الطبٌعٌة الحالة

 محٌطه فً مجددا االندماج على ٌساعده الذي الطبٌعً المظهر بعودة نفسه الى الثقة

 لألسنان بفقده أصابه الذي السلبً األثر بعد االجتماعً

 :ٌلً ما االعتبار بعٌن نأخذ أن ٌجب الجزئً بالدرد المصابٌن المرضى أفواه تأهٌل العادة

  السنٌة حول النسج وأمراض النخر على السٌطرة -1

  السنٌة الوحدات وترمٌم معالجة -2

 المتوازنة الصحٌحة االطباقٌة العالقات تأسٌس اعادة -3

 المتحركة باألجهزة أو الزرعات أو الثابتة بالتعوٌضات المفقودة األسنان عن التعوٌض -4

 جاهزة تكون بأن األخرى الفموٌة واألنسجة الداعمة لألسنان تسمح العالجٌة الخطة هذه

 الجزئً المتحرك التعوٌض واستقرار ودعم لتثبٌت

 القوى هذه ستقاوم التً العناصر وتحدٌد الجهاز لها سٌخضع التً االطباقٌة القوى تقٌٌم بعد

 للجهاز المطلوب التصمٌم برسم نقوم المتحرك للجهاز كافً واستقرار ودعم ثبات لتحقٌق

 ترمٌمات أو لمعالجات تحتاج التً المواقع الى االشارة مع الدراسة مثال على الجزئً المتحرك
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 تنفٌذها المطلوب الفموٌة للتحضٌرات كاملة خطة بمثابة ٌكون الرسم وهذا جراحً تداخل أو

 الجزئً المتحرك للجهاز الناجح التصمٌم الى للوصول

 الفموي الفحص

 الفحص ٌتضمن الفحص وهذا بالمعالجة قرار أي الشامل الفموي الفحص ٌسبق أن ٌجب

 المحٌطة والنسج األسنان حالة لتقٌٌم( مثال األشعة)  المساعدة الرقمٌة الطرق و العٌانً

 استخدام وكذلك األسنان حٌوٌة فحص ثم اللثوٌة الجٌوب وسابر والمسبر المرأة مستخدمٌن

 البعٌدة األهداف األذهان فً نبقً الفحص أثناء.  المطبق على تركٌبها بعد التشخٌصٌة األمثلة

 فً الفموٌة البنى كل على والمحافظة المصابة الفموٌة األنسجة ترمٌم وجوب فً المتمثلة

 ممكنة زمنٌة فترة ألطول الصحة من حالة

 :التالً التسلسل وفق الفموي الفحص ٌنجز:  الفموي الفحص تسلسل

 وأخذ الموجودة الترمٌمات فحص ثم األلم من المرٌض تخلٌص ذلك ٌتلو عٌانً سرٌري فحص

 تحري ثم األسنان حٌوٌة وفحص السنٌة حول الداعمة النسج فحص ثم الشعاعٌة الصور

 الفكٌن لكال الطبعات نأخذ بعدها الفم قاع وضع

 الشعاعً الفحص أهداف

 وجدت ان االخرى المرضٌة واألفات االنتانٌة االفات أماكن تحدٌد -1

 عادي غٌر تشكل أو عظمٌة شظاٌا أو أجنبٌة أجسام أو مكسورة جذور وجود من التحقق -2

 السنخ عظم على

  اللبٌة والحجرة النخر بٌن والعالقة النخر امتداد ومقدار وجود من التحقق -3

 حول الحفافً التسرب أو النخر نكس وجود وتحري السنٌة حول النسج لحالة تقٌٌم اجراء -4

 اللثوٌة الحواف تضخم أو الحشوات

 ألن األسنان لهذه المستقبلً االنذار لتقٌٌم لبٌا المعالجة األسنان أقنٌة حشوات من التأكد -5

 ذات قوٌة دعامات تكون أن فً األسنان هذه قدرة على ٌتوقف المتحرك الجهاز تصمٌم

  دٌمومة

 اجراء وامكانٌة لمعالجتها الحاجة وتقرٌر حالٌا الموجودة السنٌة حول األنسجة حالة تقٌٌم -6

 منه والفائدة العالج هذا

 الى ٌضاف الجذور وشكل طول وكذلك(  الدعامات)  وعددها للدعامات العظمً الدعم تقٌٌم -7

 المتبقً العظمً الدعم ومقدار االنتانٌة األفات عن الناتج العظمً الضٌاع مقدار ذلك
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 المتبقٌة السنخٌة واالرتفاعات األسنان فحص

 العٌانً بالفحص.  باألدوات وتسبر عٌانٌا بسهولة المتبقً والسنخ واللثة األسنانتفحص 

 الرخوة واألنسجة لألسنان الصلبة األنسجة تصٌب التً األمراض من الكثٌر اكتشاف ٌمكن

 والنخر والمعالجة والمقلوعة الموجودة األسنان عدد ندرك كذلك.  المخاطً والغشاء كاللثة

 أمراض على نركز األولً الفحص هذا خالل.  كثٌر وغٌرها المٌناء فً التكلس ونقص الناكس

 ٌقدم ال ولكنه مهم العٌانً الفحص وهذا اللثة تراجع ومقدار اللثة والتهاب السنٌة حول النسج

 نمأل الهدف هذا الى وللوصول.  العالج وخطة النهائً التشخٌص لوضع الكافٌة المعلومات

 حول الرباط توضع ومستوى وضع تقٌٌم,  اللثوٌة الجٌوب عمق تتضمن مفصلة استمارة

  األسنان حركة فحص وكذلك اللثوٌة والمشاكل السنً

 الشعاعٌة والصور اللثوي بالسابر تحدد اللثوٌة االصابة وشدة التخرب مقدار

 

 فً العظم وكمٌة وامتدادا عددا الدرد مناطق وكذلك الفك على وتوزعها المتبقٌة األسنان عدد

 العناصر من المتحرك الجزئً الجهاز سٌتلقاه الذي الدعم مقدار مجتمعة ستحدد المتبقً السنخ

 المتبقً والسنخ األسنان وهً له الداعمة التشرٌحٌة

 خضع قد العظم بأن ٌظهر قد الجس لكن جٌد متبقً سنخ بوجود ٌوحً قد األنسجة شكل ان

 منطقة فً الحدوث شائعة الحالة وهذه متحركة ضامة لٌفٌة نسج منه بدال ونما لالمتصاص

 العلوي الفك فً الفكٌة الحدبات
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 المتحركة النسج من الكافً الدعم الجزئً المتحرك لجهازفً مثل هذه الحاالت ال ٌتلقى ا

 ٌكن لم ما جراحٌا استئصالها أو النسج هذه تشكٌل اعادة ٌجب الفم تحضٌر عند لذلك بسهولة

 الجراحات هذه اجراء من ٌمنع جراحً استطباب مضاد المرٌض لدى

 جدتاوت فاذا الجهاز تصمٌم على تأثٌرها ندرس العظمٌة واألعران النامٌات وجود عند كذلك

 المطلوبة هً تكون الجراحٌة االزالة فان واال تترك التصمٌم على تؤثر ال مواضع فً

 

 االطباقٌة العالقة فحص الضروري من وانما حدة على فك كل نفحص أن ٌكفً ال الفحص أثناء

 الفم ٌكون عندما العالج وسهلة بسٌطة تبدو التً الحالة ألن الفم اغالق حالة فً الفكٌن بٌن

 حالة فً الزائد االطباقً التداخل مثال – الفم اغالق عند التعقٌد غاٌة فً تصبح قد مفتوحا

 العلوي المتحرك الجهاز قاعدة الى االصطناعٌة األمامٌة األسنان ارتباط ٌعقد قد العمٌقة العضة

 فً االصطناعٌة األسنان تنضٌد ٌمنع قد المقابل الفقد باتجاه المتبقٌة األسنان تطاول كذلك

 اعاقات ٌخلق قد أو األسنان هذه ستسكنها التً العمودٌة المسافة ضٌاع بسبب الدرد منطقة

 والمهامٌز المثبتة الضامات وتوضع تصمٌم تعقد اطباقٌة

  Diagnostic casts                                التشخٌص أمثلة

 المهمة الفك فً التشرٌحٌة العناصر لكل األصل طبق نسخة التشخٌص مثال ٌكون أن ٌجب

 االطباقٌة والعالقة االطباق مستوى,  وشكلها األسنان مواضع ٌتضمن وهذا التشخٌص لوضع

 العناصر كل وكذلك الرخوة األنسجة وشكل حجم, المتبقً السنخ وحجم شكل, الفكٌن بٌن

 خلف الحلٌمة, الدهلٌزي المٌزاب) المتحرك الجهاز امتدادات ستحدد التً الفك فً التشرٌحٌة

 (واألربطة الفم قاع,الرخو مع الصلب الحنك اتصال, الفكٌة الجناحٌة المٌازٌب,الرحوٌة

 الحجري لكن العادي األبٌض الجبس أو الحجري الجبس من عادة التشخٌصً المثال ٌصنع

 األبٌض من االنكسار حتى أو والتشوه لسحلل مقاومة أكثر

 Purposes of diagnostic casts    التشخٌصٌة األمثلة استخدامات

 :العالج خطة ووضع التشخٌص أثناء أهداف عدة تحقق التشخٌصٌة األمثلة

 تعلمون وكما واللسانٌة الدهلٌزٌة الجهة من االطباق بفحص التشخٌصٌة األمثلة تسمح -1

 التراكب مقدار ومعرفة سرٌرٌا اللسانٌة الجهة من االطباقً الفحص اجراء المستحٌل من فانه

.  المهامٌز مع اطباقٌة واعاقة تداخل هناك وهل الموجود االطباقً الفراغ ومقدار األسنان بٌن
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 ورؤٌة األمثلة على للتنفٌذ متاحا ٌكون لالطباق تعدٌل أو تحسٌن أي أن الى ذلك الى ٌضاف

 الفم فً للتنفٌذ االنتقال قبل النتٌجة

 

 جهاز لها سٌصنع التً السنٌة للقوس وتخطٌط مسح الجراء التشخٌصٌة األمثلة تستخدم -2

 المساحة ضمن الداخلة الدعامات سطوح بٌن(  نقصا أو وجودا) التوازي لتحدٌد جزئً متحرك

 الجهاز تصمٌم على ذلك تأثٌر وتحدٌد الجهازٌة

 

 الى الحاجة لتحدٌد هو حدة على فك كل فً األنسجة سطوح و الدعامات توازي دراسة ان

 :هً السطوح وهذه عدمه من الدعامات سطوح تحضٌر

 ارشاد سطوح وهً للفقد المجاورة السطوح -أ

 

 تصمٌم عند حٌوي أمر وهو الدعامات على المكشوفة والمناطق المثبتة المناطق تحدٌد -ب

 (المباشرة المثبتات) الضمات
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 الجهاز واخراج الدخال المعٌقة الغؤور مناطق تحدٌد -ج

 

 الجهاز واخراج ادخال لخط  الجمالً األثر تحدٌد -د

 

 لتحقٌق والتثبٌت التوازي متطلبات وٌؤمن االدخال لخط األفضل االختٌار ٌؤمن المسح هذا مثل

 خطة نضع المسح ذلك بعد( . والجمالٌة المضغٌة) المٌكانٌكٌة للوظٌفة األفضل األداء

 المطلوبة الفموٌة التحضٌرات

 وما المرٌض عند العالجٌة االحتٌاجات لشرح منطقٌة كوسٌلة التشخٌصٌة األمثلة تستخدم -3

 المطبقة أو المفردة التشخٌصٌة األمثلة تستخدمحٌث  االهمال عن تنتج قد التً المخاطر هً

 :للمرٌض ونقدم لنشرح بعضها على

  ذلك عن نتج وما األسنان هجرة على الدلٌل -ا 

  وعمودٌا أفقٌا الفقد مناطق باتجاه الهجرة هذه استمرار سٌخلفه الذي التأثٌر -ب

 االطباقً الدعم غٌاب أو نقص -ج

 االطباقً الرض مخاطر -د

 باالهمال التمادي عن تنتج قد التً واللثوٌة النخرٌة المشاكل -ه

 هذه استخدام لنا ٌمكن كما. التشخٌصٌة األمثلة على االفرادٌة الطوابع نصنع أن لنا ٌمكن -4

 ألخذ الطوابع انتقاء عند الصنع مسبق التشرٌحً الطابع انطباق وفحص انتقاء فً األمثلة

 الطبعات

 نوع الى نشٌر الرصاص فبقلم العمل لتطور دائما مرجعا التشخٌصٌة األمثلة تكون -5

 أماكن والى والتعدٌل للتحضٌر تحتاج التً األسنان سطوح والى تنفٌذها المطلوب الترمٌمات

 االدخال خط الى االشارة مع الجزئً المتحرك للجهاز الكامل التصمٌم ونرسم المهامٌز

 واالخراج
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 .التشخٌص مثال على جمٌعها مرسومة المتحرك للجهاز النهائً والتصمٌم المقترحة التعدٌالتالشكل ٌبٌن 

 المطلوبة الفموٌة للتحضٌرات وكمرجع لالٌضاح المرٌض مع التواصل فً ذلك ٌخدم

 بالنتٌجة ومقارنتها العالج قبل الحالة حفظ فً مساعدة كوسٌلة التشخٌصٌة األمثلة تستخدم -6

 أن ٌجب لذلك الجراحة قبل الشعاعٌة الصور بأهمٌة العالج قبل ما فالتسجٌالت العالج بعد

 قبل للحالة وتسجٌال مرجعا األصلً المثال وٌبقى علٌه تعدٌل أي اجراء نا أرد اذا المثال ننسخ

 بالمعالجة البدء

  Mounting diagnostic casts                  المطبق على األمثلة تركٌب

 بالتركٌب ذلك وٌكون االطباق حالة فً األمثلة تدرس أن ٌجب التشخٌصٌة األهداف لتحقٌق

 الجهاز واستقرار تصمٌم فً كثٌرا ٌؤثر المرٌض عند االطباقً الوضع ألن المطبق على

 لقمتً من المار المحور مع عالقة فً العلوي المثال ٌكون أن ٌعنً المطبق على التركٌب

 الصدغً السفلً الفكً المفصل فً الفكٌة اللقم مع العلوي الفك لعالقة تماما مشابهة المطبق

 المرٌض عند

 ٌتم المطبق الى الصدغً السفلً الفكً والمفصل العلوي الفك بٌن الدقٌقة العالقة هذه نقل

 المرٌض وفك لوجه المرجعٌة التشرٌحٌة النقاط بعض على اعتمادا الوجهً بالقوس

 

 بعد للمطبق العلوي الذراع الى العلوي المثال وٌثبت المطبق الى وتنقل العالقة تسجل حٌث

 المثال وٌثبت بٌنهما الصحٌحة األفقٌة العالقة فً العلوي المثال مع السفلً المثال ٌثبت ذلك

 للمطبق السفلً الذراع الى السفلً

 DIAGNOSTIC FINDINGS         التشخٌص نتائج

 الحاجة تقرٌر فً األساس السرٌري والفحص المرٌض مقابلة من المجمعة المعلومات تشكل

  أهمٌتها حسب العالجات هذه وترتٌب للعالج
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 طبٌبه لمراجعة المرٌض توجٌه ٌجب العامة صحته اهمل قد المرٌض أن الطبٌب ٌجد عندما

 المناسبة الطبٌة الفحوصات واجراء العام

 مجموعة ٌتعاطون بانتظام طبٌبهم ٌراجعون الذٌن العامة بصحتهم المهتمٌن المرضى  نجد قد

 الجرثومٌة الزمر تركٌب فً تغٌٌرات وتحدث الفم جفاف تسبب قد التً األدوٌة من واسعة

 هذه ومثل الفموٌة الجرثومٌة اللوٌحة بترسب المرتبطة اللثوٌة األمراض من وتزٌد الفموٌة

 خطورة من ٌرفع مرضً عامل أي فان لذلك التعوٌضً العالج نتٌجة على تؤثر الحاالت

 ومعالجته للمرٌض شرحه ٌجب الفموٌة الجرثومٌة اللوٌحة بترسب المرتبطة اللثوٌة األمراض

 على الحصول نستطٌع السابق فً التعوٌضٌة العالجات اختبروا الذٌن المرضى عند.  أمكن ان

 للجهاز التحمل ضعٌف المرٌض ٌكون كأن العالج قرارات فً مباشرة تؤثر اضافٌة معلومات

 الخ... به والعناٌة لنظافته مهمال أو استخدامه فً مترددا أو

 DATA       والنتائج المعطٌات

 المعلومات مجمل وتسلط.  المختلفة الفم ألنسجة شامال تشخٌصا نضع الفموي الفحص بنتٌجة

 المناسب التعوٌضً العالج بتقدٌم العالج ادارة أوجه على الضوء تباعا المتكاملة التشخٌصٌة

 : متبوعا

  الجهاز دعم باعتبارات -1

 الجهاز تصمٌم باعتبارات -2

 وشكل لألسنان السنخً للدعم شعاعٌا فحصا ٌتطلب وهذا المتبقٌة باألسنان الجهاز دعم ٌتعلق

 تقٌٌم وكذلك االطباق لعوامل وتحلٌال المنفذة اللبٌة للمعالجات تقٌٌما كذلك التشرٌحً الجذور

 الوحدات بعض لقلع الحاجة معرفة وأخٌرا العالج فً الثابتة التعوٌضات ادخال من الفائدة

 السنخ وارتفاع لحجم وشعاعٌا سرٌرٌا فحصا فٌتضمن للجهاز السنخً الدعم أما.  السنٌة

 التعوٌض قبل الجراحً للتدخل الحاجة وتقدٌر

 مع التشرٌحٌة العناصر عالقة تحدٌد تتضمن الجزئً المتحرك الجهاز تصمٌم اعتبارات 

 الجراء والحاجة(  وغٌرها العظمٌة والنامٌات اللسان لجام) للجهاز الرئٌسٌة الوصالت تصمٌم

 له مناسب واخراج ادخال خط لتأمٌن أو للجهاز الوظٌفً األداء لتحسٌن األسنان على تعدٌالت

 االطباقٌة العالقة تحلٌل وكذلك

 Tooth Support      السنً الدعم

 تكون أن ٌجب الدعامات هذه ألن قصوى أهمٌة الداعمة لألسنان السنخً الدعم نوعٌة تكتسب

 أو ثابتا كان سواء المعوض للجهاز حملها عند الكبٌر االطباقً الضغط تحمل على قادرة

 وبتوزٌع متوازن اطباق بتأسٌس القوى هذه شدة تقلٌل وٌمكن األفقٌة القوى وخاصة متحركا

 ثنائً التوازن وٌكون الصلبة الرئٌسٌة الوصالت عبر الدعامات من العدٌد على األفقٌة القوى

 الدعم ذو المتحرك التعوٌضً الجهاز صفات من األفقٌة أو الجانبٌة للقوى المقاوم الجانب

 . التصمٌم جٌد السنً
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 الشاقولٌة االطباقٌة للقوى فقط لٌس تتعرض الحر الخلفً للفقد المجاورة السنٌة الدعامات

 أنسجة الى للجهاز الحرة الخلفٌة الحافة استناد بسبب الدوران لقوى أٌضا وانما واألفقٌة

 مرنة داعمة

     

 مع الحر الخلفً للفقد المجاورة السنٌة الدعامات لها تتعرض التً القوى هذه وتتناسب

 الذي النسٌجً الدعم مقدار ومع الجهاز قاعدة حجم ومع( الضمات) المباشرة المثبتات تصمٌم

 .الجهاز على المطبقة االطباقٌة القوى مجموع وكذلك الجهاز قاعدة تتلقاه

ونمدد قاعدة  الجهاز تصمٌم أثناء أساسٌة دعامات لتكون السلٌمة القوٌة األسنان نختار لذلك

الجهاز الخلفٌة أقصى ما ٌمكن ونحاول تخفٌف القوى االطباقٌة بتصغٌر عرض األسنان 

 منطقة الفقد الخلفً الحر.االصطناعٌة المستخدمة  فً 

 Root Morphology           للجذر التشرٌحً الشكل

 الفتل قوى مقاومة على الداعمة السن قدرة بعٌد حد الى للجذر التشرٌحً لشكلا ٌحدد 

   األفقٌة القوى الى اضافة علٌه المطبقة

 من أفضل بشكل والضغوط القوى تقاوم أن والمتباعدة المتعددة الجذور ذات األسنان تستطٌع

 عبر تتوزع األولى الحالة فً القوى ألن الشكل مخروطٌة أو الملتحمة الجذور ذات األسنان

 العظم من أكبر مساحة على الضغوط بدورها تنقل التً الرباطٌة األلٌاف من بكثٌر أكبر عدد

 الداعم

 جذورها كانت لو فٌما نفسها الرحى انذار من أفضل المتباعدة الجذور ذات الرحى انذار

 وتصمٌم تخطٌط عند الدعامات هذه مثل على أقل ضغوطا نحمل لذلك ومخروطٌة ملتحمة

 ممكنة مدة أطول دٌمومتها على للمحافظة الجهاز
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 Third Molars    الثالثة األرحاء

 الخلفً الدعم لتأمٌن مستقبلٌا خٌارا( المنطمرة) البازغة غٌر الثالثة الرحى اعتبار ٌجب

 قرار عن باالبتعاد علٌها ونحافظ للبزوغ أمامها المجال نترك حٌث الجزئً المتحرك للجهاز

 األسنان تلك بقلع

 

 الجهاز ٌصمم هنا.  عاما18 عمره مرٌض عند والثانٌة األولى الرحتان قلعت الشكل هذا فً

 البزوغ وبعد بالبزوغ لها للسماح المنطمرة الرحى تغطٌة دون حر خلفً امتداد ذو أنه على

 الخلف من مدعوما لٌصبح التصمٌم تحوٌل ٌمكن

 

 Periodontal Considerations   اللثوٌة االعتبارات

 ملتصقة االمراض من خالٌة سلٌمة اللثة تكون أن السنٌة حول الداعمة للنسج المثالٌة الحالة

 المتحرك الجزئً الجهاز مكونات أو ألجزاء المجاورة المناطق فً الدعامة على جٌدا

 تحدٌد عندها ٌجب األسنان حركة أو اللثوٌة العظمٌة كالجٌوب مرضٌة حاالت سجلت اذا

 عند الفموٌة الصحة لعادات بالغا اهتماما نعٌر كذلك  المناسبة المعالجة وتقدٌم األسباب

 بالفم الصحٌة للعناٌة الالزم الجهد لبذل المرٌض نوجه فاننا اهماال وجدنا ما واذا المرٌض

 الجرثومٌة اللوٌحة على للسٌطرة اتباعها الالزم الخطوات له ونشرح

 من وانه الزمن من لفترة تراقب أن ٌجب لذلك المرٌض طبٌعة على الفموٌة الصحة تعتمد

 ٌخضع عندما السابق من الفموٌة للعناٌة أكبر جهدا سٌبذل المرٌض بأن نفترض أن المنطقً

 المعالجات من نوع ألي

 للفحص برنامجا نضع اللثوٌة األمراض لحدوث( الزائد االستعداد ذوي) المؤهبٌن للمرضى

 المطلوبة الفموٌة للعناٌة المرٌض تنفٌذ مع بالتوازي أشهر 4-3 كل الدوري

   Surgical Preparation      الجراحٌة التحضٌرات

 ووطٌدة ثابتة قاعدة لتأمٌن النامٌة المتضخمة والنسج المتحركة األنسجة جراحٌا تزال جماالا

 تداخلت اذا جراحٌا فتزال السفلً الفك على العظمٌة واألعران النامٌات أما .المتحرك للجهاز

 والنامٌات النتوءات كل.  واخراجه الجهاز ادخال خط أو اللسانً للقوس الصحٌح التوضع مع

 .أٌضا جراحٌا تزال الجهاز واخراج ادخال خط مع تتداخل التً العظمٌة
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 قدرة لتحسٌن النجاح من متفاوتة بدرجات استخدم للعظم الموجه والتجدٌد العظم تنمٌة اعادة

 مكن بالعظم المندمجة الزرعات استخدام أن كما المتحرك الجهاز لقاعدة السنخً العظم دعم

 .المتحرك للجهاز مناسب دعم لتأمٌن قاعدة تأسٌس من

 الصحٌح التنفٌذ وعلى والدقٌق المتأنً التخطٌط على النتائج تعتمد جراحً اجراء أي فً وكما

 لتأمٌن قاعدة تأسٌس من مكن بالعظم المندمجة الزرعات استخدام أن كما  الجراحً للعالج

 المتأنً التخطٌط على النتائج تعتمد جراحً اجراء أي فً وكما .المتحرك للجهاز مناسب دعم

 الجراحً للعالج الصحٌح التنفٌذ وعلى والدقٌق

 :التالٌة الثالثة الحاالت باحدى استطبابا ٌصبح أن ٌمكن األسنان قلع

 منه مفر ال أمرا القلع ٌصبح السن وعالج ترمٌم تعذر اذا -1

 التً األسنان على بالحفاظ سمح لألسنان واللبٌة اللثوٌة المعالجة طرق فً الحاصل التطور ان

  السابق فً روتٌنٌا تقلع كانت

 كما تعقٌدا وأقل وظٌفٌا أفضل جهاز على بالحصول سٌسمح غٌابه كان اذا السن قلع ٌمكن -2

 مائلة علوٌة أسنان – لسانٌا بشدة مائلة سفلٌة أسنان)  لألسنان الشاذ التوضع حاالت فً

 (الفقد منطقة باتجاه األسنان مٌالن – دهلٌزٌا بشدة

 للشخص الجمالً المظهر الى تسًء كانت اذا األسنان تقلع -3

 Indications for Use of Fixed Restorations  الثابتة التعوٌضات استخدام استطبابات

  كل الثابتة باألجهزة نعوض عموما:  الجانبٌن من باالسنان المحصور الفقد مناطق 

 قادرة األسنان هذه كانت اذا الطبٌعٌة باألسنان الجانبٌن من محدودة سرجٌة منطقة

 عدد لألسنان الداعمة النسج وحالة السرج طول وٌحدد.  االطباقٌة الجهود حمل على

 التعوٌض حمل فً ادخالها المطلوب الدعامات

 : الثابت التعوٌض الستطباب مضادٌن هناك

 االطباقٌة الضغوط تحمل على قادرة غٌر الدعامات تصبح حٌث الطوٌل االمتداد ذو الفقد: األول

 (الفتل – الجانبٌة األفقٌة) المحورٌة غٌر القوى أو

 الحاالت هذه مثل فً.  اللثوٌة أو الرعلٌة باألمراض مصابة الدعامات تكون عندما: الثانً

 الفك على الجانب ثنائً التثبٌت من لالستفادة المتحرك التعوٌض باتجاه الخٌار ٌتحول

 (المتصالب االستقرار)

 األسنان عن للتعوٌض فعالٌة أكثر المتحرك التعوٌض استخدام ٌصبح الحالتٌن كلتا فً

 المفقودة

 التعدٌل مناطق   Modification Spaces 
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 واالستقرار التثبٌت على األصلً الفقد صنف على تطرأ التً التعدٌل مناطق تساعد

 المعوض المتحرك الجهاز حالة فً كما سهولة أكثر التصمٌم وتجعل للجهاز األفضل

 نضمها بل التعدٌل منطقة فً الثابت التعوٌض نستخدم ال لذلك والثانً الثالث للصنف

 الجهاز هٌكل الى

 األمامٌة التعدٌل مناطق  Anterior Modification Spaces 

 ولهذه ثابت بجسر لألسنان الجزئً للفقد المرافقة األمامٌة التعدٌل منطقة نعوض عادة

 استثناءات القاعدة

 المتحرك بالجهاز التعوٌض عند أفضل الجمالٌة النتٌجة تكون -1

 واستقرار ثبات وٌحسن المعالجة ٌسهل الجهاز تصمٌم فً األمامً الفقد تضمٌن -2

 الجهاز

 الزائد واالمتصاص العظمً الضٌاع حاالت فً ضرورٌا ٌصبح المتحرك التعوٌض -3

 ٌعقد مما الحنكً باتجاه ومبتعدة طوٌلة ستكون الثابت التعوٌض فً الدمى ألن للسنخ

 الجمالً المنظر

     

 
A – األمامٌة األسنان قلع تقرر 1 تعدٌل ثالث صنف 

B – جمالٌة لضرورات لألسنان حنكً تنضٌد سٌتطلب الثابت التعوٌض أن تظهر االطباقٌة العالقة 

C – المتحرك الجهاز من كجزء الفقد تعوٌض ٌكون أن جمالٌة واألكثر األسهل من  

 ألن والحٌوٌة المٌكانٌكٌة النظر وجهة من مفضال الثابت التعوٌض ٌكون الحاالت أغلب فً

 اذا مرضٌة نتائج وٌعطً التصمٌم تعقٌدات ٌقلل الخلفٌة الفقودات عن األمامٌة المنطقة فصل

 سابقا ذكرنا كما استطباب مضاد هناك ٌكن لم

 الجزئٌة المتحركة األجهزة استطبابات

 جدال ال صرٌحا المتحرك الجهاز استطباب ٌصبح الحاالت هذه فً:  للفقد الخلفً االمتداد -1

 أما.  درد منطقة لكل المجاورة الدعامات على ضمات بوضع الحالة هذه فً الدعم ٌتأمن. فٌه

 .له المغطٌة المخاطٌة واألنسجة العظم قبل من فٌدعم الحر الخلفً االمتداد

A  B  C 
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 تحمل على قادرة غٌر الدعامات تصبح حٌن( الطوٌل االمتداد ذو الفقد) الطوٌل السرج –2

 ثباته ٌستمد الذي المتحرك التعوٌض ٌستطب المحورٌة غٌر القوى أو االطباقٌة الضغوط

  السنٌة القوس من المقابل الجانب على الدعامات من واستقراره

 اللثوٌة أو الرعلٌة باألمراض مصابة الدعامات تكون عندما:  الجانب ثنائً للدعم الحاجة  -3

 باتجاه الخٌار ٌتحول الحاالت هذه مثل فً. استطباب كمضاد الثابت التعوٌض الى ٌنظر

( المتصالب االستقرار) الفك على الجانب ثنائً التثبٌت من لالستفادة المتحرك التعوٌض

 الضعٌغة لألسنان بدعمه الجبٌرة ٌشبه دورا الجهاز هٌكل وٌلعب ونجاحا فعالٌة أكثر وٌكون

 المرٌضة الداعمة األنسجة ذات

 الثابت التعوٌض فً الدمى تكون أن ٌجب:  للسنخ الزائد واالمتصاص العظمً الضٌاع  - 4

 سٌضر مما الحنكً باتجاه ومبتعدة طوٌلة الدمى هذه ستكون بهذا وللمخاطٌة للسنخ مماسة

 باالتجاه المتحرك الجهاز فً االصطناعٌة األسنان تنضٌد ٌصبح لذلك الجمالً بالمنظر

 أكثر مقبوال وبالتالً جمالٌة أكثر اللسانً الدهلٌزي

    

A – لكنٌدي رابع صنف أمامً فقد حالة فً السنخ لقمة اطباقً منظر 

B – العمودي العظمً الضٌاع شدة ٌظهر الفقد لنفس دهلٌزي منظر . 

 الجمالٌة الناحٌة من الثابت التعوٌض من أفضل المتحرك التعوٌض ٌكون الحالة هذه فً

 .الثابت للتعوٌض تحضٌرها وعدم للفقد المجاورة الدعامات على المحافظة – 5

 األسنان تحضٌر لجلسات الٌخضع لكً فقط المتحرك التعوٌض على المرٌض ٌصر ما كثٌرا

 الجمٌل الطبٌعً بشكلها األسنان تبقى ولكً

 .للدعامات قصٌر بعمر توقعا هناك أن اي ضعٌف انذار ذات الدعامات تكون عندما -6

 الجهاز بتصمٌم فنقوم الشك موضوع الدعامة فقد امكانٌة االعتبار بعٌن نضع الحالة هذه فً

 للدعامة المستقبلً الفقد ٌؤثر أال و قوٌة أخرى دعامات من المطلوب الدعم تأمٌن أساس على

   الجهاز على والمحافظة بسٌط تعدٌل اجراء باالمكان سٌكون بل ككل الجهاز صالحٌة على

A  

B  
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 أخرى أسنان الى( ضمات) مباشرة مثبتات باضافة نقوم ضعٌفة الدعامة تكون عندما عادة

 قلع عند أساسٌة دعامة القوٌة المجاورة السن  تصبح بحٌث الضعٌفة للسن مجاورة اضافٌة

 وكأنها البقاء على بقدرتها المشكوك السن اعتبار الحاالت بعض فً ٌمكنو  الضعٌفة السن

 ال السن هذه تزول وعندما الحر الخلفً الفقد مع ٌتناسب بما الجهاز وٌصمم موجودة غٌر

 وٌستمر الفقد منطقة لتغطً الخلف باتجاه المتحرك الجهاز قاعدة تمدٌد اال األمر ٌتطلب

 بالخدمة الجهاز

 :للمرٌض االقتصادٌة االعتبارات – 7

 أن ٌجب الحالة هذه فً لكن العالج نوعٌة بتحدٌد للمرٌض االقتصادٌة الظروف تتحكم قد

 العلمٌة الضرورات بٌن ٌقارن شرحا له نقدم وأن وواضح علمً بشكل الحالة للمرٌض نشرح

 .المستقبل فً كلفة أكثر ٌكون قد الذي خٌاره وتأثٌر االقتصادٌة واالمكانٌات
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