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 المرممات التاجية الجزئية

The partial veneer crown 

 المدرسة الدكتورة: رنا دلول

 

عندما يكون ة تفضل المرممات الجزئية على سواها من التيجان الكاملة ألنها أكثر محافظة على النسج السني

أو مفرد يمكن أن تستخدم لترميم سن ، وتحضير أكثر من غيرهافي الذلك ممكناً، ولكنها تحتاج إلى مهارة 

تغطيتها  على األسنان األمامية أو الخلفية، لكنها وبسبب عدم لتعويض جزئي ثابت، كما يمكن أن تكونكمثبتة 

.                              وأقل مقاومة لالنزياح من التيجان الكاملة لكامل البنية التاجية للسن فهي أقل تثبيتاً   

 :                                                                   تصنف هذه المرممات حسب نوع التحضير إلى

 .                           التاج، والوجوه التجميلية8/3، 8/7التاج، 2/1التاج،   :4/3 مرممات خارج تاجية1-

    .                              مغطية onlayوحشوة inlayوهي حشوة داخل تاجية  :المرممات داخل تاجية2-

 

 



 

 ثالث أرباع التاج

Three quarter crown 

 

 اشتق اسم ثالثة أرباع التاج من عدد الجدران التي تغطيها المرممة، حيث يغطي كل أجزاء التاج

 ..                                    دون تغطيةيترك  الذي السريري عدا الجدار الدهليزي

 

 :استطبابات ثالثة أرباع التاج

Indications of three quarter crown 

 

 يستخدم لترميم األسنان الخلفية التي فقدت كميات متوسطة من بنية السن، والجدار الدهليزي1-

 ..                             سليم ومدعوم بقوة من النسج السنية السليمة

 فقدفي حال التعويض عن  retainers for an FPDيستخدم كمثبتة لتعويض جزئي ثابت  2-

   ..                                 خلفي وحيد

   .                                  عند الحاجة إلجراء تعديل اطباقي -3

 ال يستخدم لترميم األسنان األمامية المتهدمة، ولكن يستخدم كمثبتة لتعويض جزئي ثابت4-

 anterior guidance. أمامي لتعمل هذه المثبتة الجزئية كدليل أمامي

 .لألسنان كبيرة الحجم كي تستوعب التفاصيل المثبتة الضرورية التي تحتاجها هذه المرممة5-

                         (.                                      . األسنان ذات الطول السريري الجيد )طويلة أو متوسطة الطول6-

  فموية جيدة تستخدم لدى المرضى الذين يتمتعون بصحة8-



 

 في األسنان الخلفية خط االدخال موازي للمحور الطولي للسن

 في األسنان األمامية خط االدخال موازي للسطح الدهليزي

 

 Contraindication:مضادات استطباب ثالثة أرباع التاج

 .األسنان الرقيقة والصغيرة والقصيرة، ألنها ال تقدم التثبيت الكافي للمرممة1-

 حية وخاصة األمامية، ألن النسج السنية المتبقية ال تستطيع تقديم الدعم الكافيالسنان غير األ2-

 retentive features. للتفاصيل المثبتة

 .األسنان الشاذة أو المنفتلة3-

 (.أسنان على شكل جرس )التضيق العنقي شديد4-

 .أسنان مع ترميمات كبيرة5-

 ألنها ال تقدم الثباتlong-span FDPsثابت طويل ،ال تستخدم كمثبتة لتعويض جزئي 6-

 .والمقاومة الكافية للجسر الطويل

 .انسحال عنقي عميق7-

 .المرضى الذين لديهم معدل نخر عالي8-

:Advantages of three quarter crown 

  فوائد ثالثة أرباع التاج 



 

 تعتبرتحضير حواف المرممة فوق اللثة، إضافة إلى محافظتها على صحة النسج الداعمة نتيجة 

 .مرة من التيجان الكاملة255األسنان ذات التيجان الجزئية أقل عرضة للمشاكل اللبية ب 

 ::                                هناك العديد من الفوائد التي تقدمها المرممات الجزئية

 .                                          الحفاظ على النسج السنية1-

 من جهة أخرى للتحضير وأخذ الطبعة، والمريض من جهة سهولة الوصول إلى الحواف من قبل الطبيب2-

 .للتنظيف

 .ابتعاد حواف المرممة عن الميزاب اللثوي مما يقلل احتمال تخريش النسج حول السنية3-

 سطوانةإعمل كقاً من التاج الكامل الذي يالتاج الجزئي ذو وجه مفتوح أسهل إلصا4-

 جة.                             . هيدروليكية تحوي سطحاً عالي اللزو

 .                                   . رؤية الحواف تسهل التأكد من استقرار المرممة مكانها بشكل جيد5-

 .                                  .ن جزءاً من الميناء اليزال مكشوفاً ألدام فاحص حيوية اللب الكهربائي استخيمكن 6-

 الثبات في التيجان الجزئية أقل منه في الكاملة، لكنه كا ٍف في حال المرممة المفردة أو7-

 لهذا يجب تغيير بعض تفاصيل التحضير لمعاوضة نقص الثبات ،ثبتة لجسر بسيطالم

 .واضحواالستقرار، واإلجراء المتبع عادًة هو تشكيل ميزاب جداره اللساني 

 

 

 

 



 

: Disadvantages of three quarter crown 

 :مساوئ ثالثة أرباع التاج

 

 .                                  المرممات الجزئية أقل ثباتاً واستقرارا من التيجان الكاملة1-

 لبعض المرضى ذوي لذلك لن يكون مقبوالً  هناك جزء من المعدن قد يكون مرئياً 2-

  ..                  التجميلية العاليةالمتطلبات 

 .                            تحتاج إلى مهارة في التحضير وخاصة إلخفاء الجزء المعدني3-

 تنحصر استطبابات المرممات الجزئية باألسنان السليمة والحية وذات الطول السريري4-

 ..                              المناسب والشكل المثالي

 

 :طريقة تحضير ثالثة أرباع التاج على ضاحك ثاني علوي

  

 ثالثة أرباع التاج هو نوع من المرممات الجزئية التي تترك الجدار الدهليزي فقط دون تغطية

 وبالتالي دون تحضير. إن خط اإلنهاء اإلطباقي على األسنان العلوية ينتهي بالقرب من الزاوية

 الطاحنة الدهليزية.

 تحضير خط اإلنهاء هذا بمهارة سيكون ثالثة أرباع التاج ترميمفي حال تم  

 تجميلي. ويمكن استخدامه بنجاح على األسنان العلوية الخلفية ألن المتطلبات التجميلية على هذه

 ..                                 األسنان متوسطة ويمكن تحقيقها بهذه المرممة

 ..                                    لثالثة أرباع التاج على ضاحك ثاني علويفيما يلي سيتم شرح طريقة التحضير 

 :                               . خطوات التحضير

 .                                    تخفيض السطح الطاحن1-

 .                                                       تحضير السطح اللساني2-

 .                                                تحضير الجدران المالصقة3-



 .                                                    إنهاء الجدران المحورية وتشكيل خط االنهاء4-

  .                                         retention grooves ميازيب التثبيت -5

 .                                                         تعديل إطباقي -6

 .                                                       شطب حدبة الداللة7-

 قبل أي تحضير يتم تحديد الحواف الدهليزية المقترحة للمرممة الجزئية بقلم الرصاص للحافة

 . الدهليزيةواألنسية والوحشية والطاحنة 

 

 

 

. 

 

 



 .                                           تخفيض السطح الطاحن

ملم1,5 اللسانية تخفيض حدبة الدعم                                                                        

ملم1 تخفيض حدبة الداللة الدهليزية                                                               

 الدهليزية -ملم عند الزاوية الخطية الطاحنة0,5تخفيض أقل منoccluso-buccal line 

،angleللتخفيف من ظهور المعدن.                                  .   

 :                                               تشكيل ميازيب الداللة1-

 ملم1باستخدام سنبلة شاقة قطرها                                                    .  

توضع السنبلة موازية للنسج السنية المقابلة                                                                     . 

نبلة في الميزاب المركزي وجسمها القاطع يتوضع على منحدر الحدبة بالكاملرأس الس                                  

عمق ميازيب الداللة:                                               : 

                                              ملم1,3عند حدبة الدعم  -

                                                    ملمo,8عند حدبة الداللة  -

 

 

 الدهليزية للتخفيف من-ملم عند الزاوية الخطية الطاحنة0,5ينبغي أن يكون عمق ميازيب الداللة 

                                                             ظهور المعدن



. 

 

 

 :                                                  :الدعم والداللة تخفيض حدبات2-

يتم بإزالة النسج السنية الموجودة بين ميازيب الداللة، وذلك بالسنبلة الشاقة 

 .                                            .المتوضعة بشكل مساير لميالن الحدبات

 دون أي بقع خشنةيجب أن يكون السطح المحضر أملسا.                                    . 

يجب المحافظة على الشكل التشريحي لكل حدبة ولكامل السطح الطاحن بعد 

 .التخفيض

 

 

 :                                              :شطب حدبة الدعم3-

 كافية للتاجهو تخفيض المنحدر الخارجي لحدبة الدعم الضروري لتأمين سماكة 

 .                                ملم لمقاومة القوى اإلطباقية1,5المعدني 



 درجة مع45ملم توضع السنبلة بزاوية 1ينجز باستخدام سنبلة شاقة قطرها 

 .                                             .المحور الطولي للسن

األنسي إلى الميزاب المركزي في ويتم تمديد الشطب من الميزاب المركزي في 

 .الوحشي

يضمن شطب حدبة الدعم تخفيض مناسب وتأمين سماكة كافية للمعدن عند المنحدر 

 الحنكي لحدبة الدعم وبالتالي المقاومة الالزمة تجاه القوى المطبقة عليه دون أن

                                              .يتعرض للتشوه

. 

 

 

 

 

 

 Axial walls Reductionتخفيض الجدران المحورية 

 ملم3الحد األدنى لطول الجدران المحورية                                       .. 



 درجات6 – 10زاوية التقارب بين كل جدارين متقابلين تتراوح ما بين                                         

1  الجدران المحوريةملم مقدار القطع من                           

3 درجات ميالن كل جدار محوري عن المحور الطولي للسن                                   

يستخدم لتخفيض الجدران المحورية سنبلة ماسية مخروطية ذات رأس مستدير 

                                      ملم1,2قطرها عند الرأس 

توضع السنبلة المخروطية بشكل موازي للمحور الطولي للسن أثناء تخفيض الجدران 

 المحورية

 درجات مع المحور الطولي3ينبغي تجنب زيادة ميالن الجدران المحورية عن  :مالحظة

 .التاج4/3للسن، ألن ذلك سيكون له التأثير الكبير على ثبات واستقرار 

 

 

 

 

 

 

                                          تخفيض الجدار اللساني1-

 ملم باستخدام سنبلة مخروطية مدورة الرأس1نبدأ بتخفيض الجدار اللساني مقدار 

 .                                                ملم1,2قطرها عند الرأس 



ويتم التخفيض والسنبلة موازية للمحور الطولي للسن.                                              

 ملم أثناء تخفيض الجداراللساني0,5يتشكل خط االنهاء وهوشبه الكتف بعرض                           

. 

 

 

 

 

                               تخفيض الجدران المالصقة2-

تستخدم سنبلة مخروطية ذات نهاية إبرية أو سنبلة فصل  needle diamond 

 .                               التخفيض األولي للجدارالمالصقفي 

توضع السنبلة على طول الجدران األنسية والوحشية المتاخمة للسطح اللساني بعد 

 .التحضير

وتوضع السنبلة موازية للمحورالطولي للسن                                   . 

 كساب الجدار الطولالمجاور إلتمديد التخفيض تحت نقطة التماس مع السن 

  .                                          المناسب للثبات

يجب االنتباه عند تخفيض الجدران المالصقة إلى تجنب:                                      : 



                                     أذية السن المجاور -

                               Overtaperingميالن زائد للجدار  -

                                        تخفيض زائد للجدار المالصق -

 ملم لتخفيض الجدار1.2ثم تستخدم السنبلة المخروطية مدورة الرأس ذات القطر 

 .                                     .لمم0,5ملم وتشكيل شبه الكتف بعرض 1المالصق 

 

 

 إلزالة نقاط التماس تستخدم السنبلة االبرية )الفصل( بحركات نشر

Proximal access can be obtained by breaking the contact using a short needle 

diamond bur in an up-down “sawing" motion 

 



 السنبلة المخروطية مدورة الرأس لتخفيض الجدار المالصقبعد إزالة نقطة التماس تستخدم 

After breaking the contact, proximal reduction is carried out. 

It should also be done with a rounded-tapered diamond 

 

The proximal reduction is stopped short of the proposed location of the buccal margin 

 

 

 

 

Proximal Flare  

                                                       التمادي المالصق

عند مراقبة الجدار األنسي يالحظ أن التخفيض توقف قبل المكان المقترح للحافة 

 .الدهليزية

ال يجوز أن تفتقر الزاوية الدهليزية اللثوية للتمديد الجيد خارج منطقة التماس 

،contact area  

 التاج3/ 4ألن بقائها في منطقة التماس ستسبب في فشل.                                             



 

. 

ويتم إخراج هذه الزاوية من منطقة التماس بالسنبلة الماسية المخروطية مدورة الرأس 

  .                                توضع على كامل الطرف الدهليزي للجدار المالصق

ثم يتم تحريك رأسها كي يتم توسيع )مماداة( الزاوية تدريجيا خارج منطقة التماس ويطلق 

                                                      flareعليها التمادي ،

 كما أن هذا التمادي سيؤدي إلى إزالة المواشير المينائية غير المدعومةUnsupported 

tooth structureالتي قد تتواجد على الحافة المالصقة الدهليزية.                            

 

 الجدار األنسي بعد تمادي الزاوية الدهليزية اللثوية

 

الحافة الدهليزية للجدار المالصق التي تم تمديدها خارج منطقة التماس تشكل زاوية 

 درجة135منفرجة مع الجدار المالصق مقدارها 



وضوح للسن المجاور                                                    .

Flares divergent 

 











 

الدهليزية -يجب أن تكون حدود التحضير المحوريةflangeالناتجة من هذا التمادي موازية 

 .                                                      لحافة السن المجاور

ملم4اللثوي -يسمح الجدار المحوري بميزاب مالصق طوله الطاحن ول.                                         

 

 

 

 

 بعد االنتهاء من تحضير الجدران المالصقة سيتشكل شبه كتفchamfer ملم0,5بعرض                            

 كافية النسياب وتماسك المادةملم على األقل مع األسنان المجاورة 0.6وتبقى مسافة 

 .                             .الطابعة في هذه المنطقة وتشكيل سماكة حواف للمعدن كافية



 

             . 

 :                                       إنهاء الجدران المحورية وتشكيل خط االنهاء

مالصقةتدوير الزوايا بين الجدار اللساني والجدران ال                               . 

وجعل الجدران وشبه الكتف سطوح ملساء متمادية خالية من الزوايا الواضحة والخشونة. 

 retention grooves :                                       ميازيب التثبيت

 بإضافة ميازيب علىالتاج من نقص واضح في الثبات واالستقرار، يتم تحسين ذلك 4/3يعاني 

                                              الجدران المالصقة.

 



 

  proximal grooves                                   مالصقةالميازيب ال

 :                                          :ينبغي أن تتوفر في ميازيب التثبيت المالصقة المواصفات التالية

 يقع الميزاب األنسي والوحشي على الجدار المالصق بالقرب من السطح الدهليزي دون أن1-

 .                                                 .يتم إضعاف هذا السطح

                              :يقع في مكان يطلق عليه "مثلث النجاح،" أضالع المثلث2-

                                             .ي التحضير مع السطح الدهليزيالضلع األول هو تماد -

                             الضلع الثاني هو السطح المالصق -

                               .الضلع الثالث هو خط مساير للجدار اللساني بعد تقريبه باالتجاه الدهليزي -

 

 

 

 الميزاب ليس في منتصف الجدار المالصق كي ال تتشكل حواف دهليزيه مالصقةوبالتالي 3-

                                                 للمرممة ضعيفة قابلة للتشوه

 كما أن الميزاب ال يقع على الزاوية المتشكلة بين السطح الدهليزي والجدار المالصق ألنه4-

                                                   .سيسبب إضعاف السطح الدهليزي

  



 

 

 التاج حين¾ درجة مع الجدار المالصق ليمنع قلقلة 90 الجدار اللساني للميزاب يشكل زاوية 5-

                                            انياً. التالي سيمنع انزياح المرممة لسيكون اتجاه القوة من الناحية الدهليزية، وب.

 

:A ًالجدران اللسانية للميازيب القائمة تقاوم انزياح المرممة لسانيا 

:Bالجدران اللسانية للميازيب المائلة مقاومتها للقلقلة ضعيفة 

:Cعدم تمادي الجدار الدهليزي للميزاب باتجاه الطرف الدهليزي قد يعرضها للكسر 

:D عند الحواف الدهليزية المالصقة رقيقة قابلة للتشوهالميزاب األقرب إلى اللساني تكون سماكة المعدن 



 .                                  ملم0,5ينتهي الميزاب لثوياً فوق شبه الكتف بمقدار 6-

                          ملم ويكون أعمق من ذلك عند نهايته الطاحنة1عمقه عند نهايته العنقية ينبغي أال تزيد عن 7-

    

 

 

 

                                   لذلك تستخدم السنبلة المخروطية مقطوعة الرأس من أجل تحضيره8-

 



 

توضع السنبلة خلف السطح الدهليزي موازية لخط ادخال المرممة الجزئية                            

ثم تغرس في الجدار المالصق وبشكل عامودي عند تحضير الميزاب                           

وبذلك يشكل الجدار اللساني للميزاب زاوية قائمة مع الجدار المالصق.               

عامودي كي يمنع قلقلة المرممة باالتجاه اللساني                  . 

 

 

 

 

 يجب أن تخلو جدران الميازيب المالصقة من التثبيتundercut                                    

ينبغي تمادي الجدار الدهليزي للميزاب باتجاه السطح الدهليزي السليم وجعله متمادياً معه 

 Flared toward the intact buccal surfaceتجنباً لتشكل حافة من الميناء غير

                                .المدعومة ومنع انكساره



 

 

زاب يتم بنفس السنبلة المخروطية مقطوعة الرأس التيتمادي الجدار الدهليزي للمي 

                                          استخدمت لتحضير الميزاب،

الدهليزية-والقطع يتم بتحريك السنبلة من األخدود إلى حدود التحضير المحورية 

.flange 



 

 

 

 التمادي هو جعل الجدار الدهليزي للميزاب سطح مستوي

Flare is a flat plane on the facial wall of a groove 

 

Occlusal Offset 

                                 تعديل إطباقي 

يتوضع على الحدبة الدهليزية في األسنان الخلفية العلوية المحضرة لثالثة أرباع التاج                                

 الطاحنة-من حواف المرممة الدهليزيةيضمن سماكة كافية للمعدن بالقرب                        

يوازي عند تشكيله الحافة الدهليزية للتحضير                            

 ملم بالقرب من الميزاب المركزي0,5عمقه                               

 ملم بدءاً من خط اإلنهاء الدهليزي1,5عرضه                               

ينبغي أن يصل بين الميزاب المالصق األنسي والوحشي                             

يتم تحضيره باستخدام سنبلة مخروطية مقطوعة الرأس                                  



ال يتطلب تخفيض قمة الحدبة                                    

لمنحدر الداخلي للحدبة الدهليزيةلذلك يجب أن يتوضع على ا                                         

ويساير الشكل التشريحي لمنحدرات الحدبة                                     
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Non-functional Cusp Bevel شطب حدبة الداللة                            

على أطراف حدبة الداللة الدهليزية إلزالة الحواف الحادة                           

تستخدم سنبلة على شكل لهب الشمعة                             

 ملم0.3 - 0.2نتيجة الشطب يتشكل سطح بعرض يتراوح ما بين                             

 



 

 

 

 والوظيفة التي تؤديهاتفاصيل تحضير ثالثة أرباع التاج على ضاحك علوي 

 

 

 

 


