
 هاي غايب لترال ماگزيال :   جانشين كردن دندان 
 كانين يا باز كردن فضا و اعمال ترميمي؟ 

 

 مقدمه: 
لترال ماگزيال )يكطرفه يا دوطرفه( همواره چالشي براي  (MIssIng)هاي غايب دندان

زيان هر روش از  –باشد. ارزيابي ميزان سود ي بيمار مي ارتودنسي و خانواده  متخصص
گيري بايد هم باشد. تصميمدرازمدت هر دو روش بسيار مهم مي  بيني نتايججمله پيش

ترين نياز شد به نحوي كه كاملترين و مهمبراي بيمار و يا والدين او كامالً جامع و گويا با
حاصل شود. چه جايگزين كردن كانين به جاي   بيمار كه همانا نيل به يك لبخند زيبا است

هاي دائمي مجاور براي ي دندانهايي با پايهترميم  لترال، چه ايمپلنت تك دندان لترال و چه 
باشند. در اين شماره طرح  انگيز مي لشچا بيمار داراي يك يا دو لترال غايب ماگزيال همواره 

فوايد قراردادن ترميم و ايمپلنت به  درمان جايگزيني كانين به جاي لترال و در شماره آتي 
گردد و فوايد و مضرات هر دو روش مفصل توضيح داده جاي دندان غايب لترال بحث مي 

 شود.  مي 
  ترين تصميم بوده، بنابراين مهم  فقدان لترال ماگزيال معموالً در سنين كودكي قابل تشخيص

ها با  ريزي گردد چون تغييرات فكين ودنداندرماني بايد براساس نتايج درازمدت درمان پايه
باشد. ترجيحاً بايد نتايج درمان زماني كه بيمار  گذشت زمان يك فرآيند نرمال و بيولوژيك مي 

عي و نرمال در درازمدت كه طبي dentitionباشد تكميل شده و يك در سنين نوجواني مي
سال يا بيشتر طول بكشد براي او فراهم آيد. بستن رايج فضاي يك دندان   60است  ممكن 

ماگزيال توسط ارتودنسي قابل انجام بوده و روشي مطمئن براي ايجاد نتايج با   غايب لترال 
انجام اعمال زير  باشد. ها از هر دو جنبه فانكشنال و زيبايي ميمدت دندان  ثبات و طوالني

 پذير است. بعد از بستن فضا توسط ارتودونيست و دندانپزشك به خوبي انجام 
 ( تنظيم شكل دندان 1)
 ارتودنسي توسط متخصص ارتودنسي(  Tip( موقعيت دادن صحيح دندان )با تورك يا 2)
 ( سفيد كردن دندان 3)
 ( پرسيلن ونيركراون )المينيت(هاي نازك و ظريف4)
 هاي هيبريددندان با كامپوزيت (Build up)بازسازي  (5)

ترميمي(   –در حقيقت ارتباط نزديك تيمي بين ارتودنيست و دندانپزشك )متخصص پروتز 
حتي با   باشد. نتايج زيبا و مطلوب ي نهايي مطلوب مياساسي براي نيل به نتيجه اصل

( ضمن اينكه در  B1 -B ‚2-باشد، )شكل طبيعي نيز غيرقابل تشخيص مي هايدندان
 مانند.باقي مي Stableدرازمدت نيز  

شوند،  ساخته مي العاده باريك و ظريف كه فوق امروزه سراميك ونيرهاي باند شده بامينا 
 باشند. العاده زيبايي ميهاي ماندگار و فوقترميم 

اي قرار گرفته روي  هدر مقايسه، اگرچه ميزان ماندگاري طوالني براي ايمپلنت و كراون
توان انتظار داشت اما مسائل بيولوژيكي و تكنيكي در اين نوع درمان بسيار  ايمپلنت را مي 

 ها آشكار شود.است حتي فقط چند سال بعد از قراردادن اين ايمپلنت رايج بوده و ممكن 
ت  مشكل اصلي در استفاده از ايمپلنت اين است كه در حال حاضر قادر نيستيم كه به دق

بيني نماييم كه در چه بيماري، تا چه زماني و در چه حدي مشكالت زيبايي در بافت   پيش
ماگزيال رخ  هاي قداميسخت اطراف سيل كراون قرار گرفته روي ايمپلنت دندان نرم و بافت 



  دهد. به اين دليل از نقطه نظر اين مقاله، اگر طرح درمان در يك بيمار جوان باز كردن مي 
ها در  باشد. اين فضا ترجيحاً بايد در قسمت  قرارگيرد و ايمپلنت جايگزاري ايمپلنت  فضا و 

 (2مولر قرار داده شود. )شكل ناحيه پره 
براي بزرگساالن، تصميم براي بستن فضا يا باز كردن آن و جايگذاري ايمپلنت بايد به دقت 

يابد بسيار بيشتر نمود مي ين كننده، گرفته شود. اين مشكالت براي بالغتيم درمان توسط 
سالگي با باز كردن فضا به اتمام رسيده   13يعني جايي كه درمان ارتودنسي مثالً در سن 

سال صبر نمود تا اين فضا براي قرارگيري ايمپلنت آماده گردد. در اين  5-6است و بايد مدت 
 Resin-bonded fixed)هاي باند شده ثابت پارسيل موقت به صورت رزين هايحالت ترميم 

partial denture ) (FPDS)  پالستيكي لترال   با يك پالك متحرك كه داراي يك دندان
هاي  ريشه باشد ضمن اينكه باشد بايد انجام گيرد كه به ندرت انتخاب مناسبي ميمي 

ساله طوري حركت   6يا  5ي طوالني دنداني ممكن است در اين دوره مجاور فضاي بي
 (  B2-مت اين فضا بيايند كه درمان ارتودنسي مجددي احتياج باشد. )شكل كنند و به س

 هاي ترميمي ديگر غير از ايمپلنت عبارتند از:  روش 
 (FPDS)هاي باند شده ثابت ( رزين1)
 (  Cantilevered FDPSهاي باند شده يك طرفه ثابت )( رزين2)
 FPDsيا  PFMهاي رايج ( فول كراون3)

باشد. ي شايع در اين گونه بيماران ميها يك يافتهي اين ترميم همه debondingالبته 
كه داراي  (bondable translucent ceramics)هاي قابل باند شفاف سراميك  اخيراً روش 

 اند.  به كانين وصل شده و پاسخ مناسبي داده باشند به صورت يكطرفه مي قدرت مناسب
 

 وجود ندارد. CLTي اي ايجاد حتمي رابطه هيچ مدركي بر
 يمطالعات درازمدت پريودنتال واكلوزال نشان داده است كه بستن فضا منجر به يك رابطه 

 Workingگردد به نحوي كه درسمت لترال مي Missingفانكشنالي قابل قبول در بيماران
( ايجاد  cuspid rise/protectionها )به جاي دندان (group function)عملكرد گروهي   يك 

 شود.  مي 
  بيمار كه به دو روش بستن فضا و باز نمودن آن درمان 33و همكاران روي  McNeillمطالعه  

 شده بودند نشان داد كه:  
  2/ 3يماه بود )با محدوده 8سال و  9( زمان انتظار براي دريافت ايمپلنت و پروتز حدود 1)

 سال( 25سال تا 
اني كه با بستن فضاي لترال درمان شده بودند به طور قابل توجهي از نظر  ( بيمار2)

وضعيت بهتري نسبت به بيماراني كه جايگذاري پروتز )يا ايمپلنت( داشتند را از  پريودنتالي 
 خود نشان دادند. 

 ( هيچ تفاوتي در كفايت عملكرد اكلوژن در دو گروه مشاهده نشد.  3)
ي ترجيحي در  ها يك رابطه كانين CLIي داشتن رابطه( هيچ مدركي كه نشان دهد 4)

 باشد وجود نداشت.  ارتودنسي مي  درمان
 يافت نشد.    TMJ( تفاوتي در دو گروه بيماران از نظر وجود عالئم ديسفانكشن  5)
تر از گروهي كه به جاي  ها را داشتند بسيار راضي( گروهي كه بستن فضاي لترال6)

 رسيدند.نت يا انواع پروتز قرارداده شده بود، به نظر مي ايمپل دندان غايب
كند كه  ( پس به طوركلي بستن فضاي ارتودنتيكي دندان غايب لترال نتايجي ايجاد مي7)

سازد مضافاً براينكه را مختل نمي  TMJبيمار كامالً مورد قبول بوده و فانكشن مفصل  توسط 



اراني كه پروتز دريافت كرده بودند را نشان تري نسبت به بيمپريودنتالي سالم  وضعيت
 دادند.

 
 مشكالت رايج زيبايي در درمان بستن فضا 

 به نظر نرسد.  ( ممكن است نتيجه درمان طبيعي 1)
 ( اكلوژن فانكشنال ممكن است به مخاطره بيافتد 2)
 باشد. درمان مشكل مي  ( حفظ و ثبات 3)

شود به نحوي كه  ي دندان لترال ديده مي طرفه موردمخصوصاً در مورد فقدان يك 3اين 
تواند مشكالتي در هماهنگي اندازه، شكل و رنگ دندان كانين با لترال بستن فضا مي

سمت مقابل ايجاد كند. علت امر اين است كه كانين به طور نرمال هم از بعد 
ت كه جايگزين آن  مزيوديستالي و هم بعد لبيولينگوالي بلندتر و بزرگتر از دندان لترالي اس 

مولر اول كه  باشد. از طرف ديگر پره مي  تر ( و از نظر رنگي نيز پررنگ A1-شود )شكل مي 
 .(A1-باشد. )شكل تر ازكانين مقابل مي تر و باريك گردد كوتاهجايگزين كانين مي 

د. به  افتهاي شكلي و رنگي جبران نشود نتايج نهايي زيبايي به مخاطره مي اگر اين تفاوت
باشد كه متوجه تفاوت طبيعي در  ها اين امر شايع ميرسد كه بين ارتودونيستنظر مي 

مولر جايگزين كانين ي ميان دو دندان كانين و پره مولر اول نباشند و در نتيجه پره اندازه 
 رسد. نظر مي  خيلي اينترودوفرورفته به 

 
 تعامل دندانپزشكي زيبايي و بستن ارتودنتيكي فضا

سان شدن  تاج كانين جا به جا شده به سمت مزيال براي هم تصحيح دقيق تورك  –1
  مطلوب وانجام چرخش  مناسب تاج دندان لترال مقابل و همزمان ايجاد تورك باتورك 

 مولر اول كه به سمت مزيال و جاي كانين جابه جا شده است. پره  مناسب دندان
همسان   احتمالي براي  هاي كانين سياه و يا زرد دانيا پرسلن ونير دن belachingانجام  –2

 نمودن با رنگ دندان لترال
مولر اول براي نيل به سطح دندان كانين مزيالي شده و اينتروژن دندان پره اكستروژن  -3

 هاي اينسايزور كانتور مارژين لثه دندان مطلوب 
با    ا پرسيلن ونير يا بازسازي آني پره مولرهاي اول بافزايش طول و عرض  اينترودشده  –4

 كامپوزيت. 
 ها. هاي ظريف و كوچك براي افزايش طول تاج بعضي از دندانجراحي –5
 لترال، اين  Missingهاي سانترال چرا كه در اغلب بيماران  بازسازي و بزرگ نمودن دندان –6

 باشند.تر از حد عادي ميها كوچكدندان
  تمام اعمال باال براي حصول يك لبخند  زيبا ونمايان شدن نرمال اينسايزورها و لثه در حين

شود واين هدف در هر دو روش درماني )بستن فضا يا  صحبت نمودن و لبخند انجام مي
 دنداني با پروتز( حتماً بايد انجام شود.  فضاي بي جايگزيني 

 
 فوايد بستن ارتودنتيكي فضا  

لترال و يك مال اكلوژن  Missingي اصلي روش بستن فضا براي يك بيمار جوان داراي فايده
با آن عبارت از دائمي بودن نتايج نهايي و امكان اتمام درمان در همان سنين پايين   همراه 

باشد. استخوان آلوئول ارتفاع خود را در حركت مزيالي دندان كانين حفظ نموده و نياز مي 
متحرك يا ثابت تا فرا رسيدن زمان مناسب ايمپلنت ديگر مورد نخواهد  هايارنده به نگهد

العاده  باشند. ضمناً پرسيلن ونيرهاي فوقداشت. تغييرات بعد از درمان همگي طبيعي مي 



قرار گيرند هيچ تداخل يا محدوديت تواند مستقيماً روي هر دندان قدامينازك كه مي 
پالپ و نمايان شدن مارژين لثه در طي رويش دندان(   پرفوريشن تكنيكي ندارند )مثالً خطر 

كارانه و مطلوب ي كامالً محافظهچرا كه اين روش )پرسيلن ونيرالمينيت( يك شيوه 
 باشد.  مي 

 مضرات بستن ارتودنتيكي فضا
درماني  اين روش  تمايل به باز شدن مجدد فضاي بسته شده در بيماران جوان يك عيب 

هاي  دندان هاي مناسبطوالني مدت و ترميم  ي ثابت با انجام نگهدارنده باشد كه مي 
 نمود.  توان براين مشكل غلبهمولر اول مجاور دندان كانين جايگزين شده ميسانترال و پره 

سال پيگيري بيماران  10هيچ عارضه جانبي واضح ديگري با اين روش درماني در طي 
 ديده نشد.   درمان شده

 
 Osseointegrated هاي ايمپلنت يبالقوه مشكالت 

  يمجله39و  38ي نگارنده در شماره همانطور كه در مقاالت متعدد )رجوع كنيد به مقاله
هاي تركيبي ارتودنسي و ايمپلنت قسمت اول و دوم( بيان پيام دندانپزشكان جوان درمان

 باشند.د مياست، مشكالت يك كراون متصل به ايمپلنت رايج و متعد گرديده 
باشد  ( به دليل تغييرات ارتفاع دندان با گذشت سن، يك ايمپلنت كه اساساً انكليوز مي 1)

هاي طبيعي مجاور نيست حتي ميزان  تغيير موقعيت خود در مقايسه با دندان قادر به
 مجاور 6هاي متر.( تغيير در ارتفاع دندانميلي اندكي )درحد يك

 تواند سبب ايجاد مشكالت زيبايي براي بيمار گردد. يك ت هم مي بعد از قراردادن يك ايمپلن
infraocclusion  هاي مجاور، حتي در يك بيمار تواند با رويش مداوم دندانپيشرونده مي

ي تاج يك ايمپلنت و مسن اتفاق بيافتد. عدم هماهنگي و هارموني مارژين لثه  بزرگسال 
يك فاجعه براي بيماران مخصوصاً افراد با خط   (infrapositioned)اكلوژن  تر از سطح پايين

 باشد. مي (high lipline)لبخند بلند 
ماگزيال به  هاي قدامي ، انجام ايمپلنت براي دندانgummy smile( در بيماران متمايل به  2)

 دارد.   فوق عدم تجويز دليل
گذشت زمان از بلوغ تا   ( در حالت نرمال، اينسايزورهاي ماگزيال و منديبل در طي3)

تر( دارند، كه اين پديده نرمال با يك واحد شدن )لينگوالي  uprightتمايل به   بزرگسالي 
ايمپلنت انكليوز همخواني ندارد. اين به آن معني است كه تاج يك دندان ايمپلنت شده در 

قرار   (infraoccluded)تر از سطح اكلوزال  و پايين (protusive)تر طول زمان جلو زده
 گيرد.  مي 

  % درصد تاج50( آبي رنگ شدن لثه و تحليل استخوان لبيال گزارش شده است. در 4)
ساله اين تغيير رنگ آبي رنگ ديده شده است.  4هاي تك دندان در طي كنترل ايمپلنت 
باشد. اين نوع استخوان آبي به دليل تحليل استخوان آلوئول زير موكوز لثه مي  اين رنگ 

باشد و هاي خوني فراوان ميندوستئال بوده و داراي فضاهاي مغز استخوان و رگا
اي كه با لثه  باشد. )نسبت به استخوان پريوستئال در ناحيهدرنتيجه مستعد تحليل مي

 شود.(توسط رويش مداوم دندان تشكيل مي  كراتينيزه پوشيده شده است. اين استخوان
ال كه استخوان باكال نازكي دارد بسيار شايع است،  اين پديده مخصوصاً در دندان لتر

 شود.در مواردي كه استخوان باكال ضخيم و كافي هم باشد ديده مي اگرچه حتي
 اطراف كراون نيز بسيار محتمل است.   (dark)(تحليل لثه و ماژرين سياه 5)
مدت ثابت نيست  ي مارژينال و بين دنداني اطراف تاج يك ايمپلنت در طوالني ( بافت لثه6)

 كند.  و تغيير مي 



زنند و يا در بيماران مسن ( تحليل لثه ممكن است در افرادي كه به شدت مسواك مي 7)
 داراي بيماري پريودنتال هستند اتفاق بيافتد.  تركه 

در سراميك تاج يك يافته شايع است.   (Shadowing effect)( اثر سايه داشتن ايمپلنت  8)
باشد. در مقايسه  غيرطبيعي، به علت توقف در انعكاس نور در سراميك مي  اثر نازيبا و اين 

باشند اين اثر  ايمپلنت، در پرسيلن ونيرهاي باند شده به مينا كه بسيار ظريف مي با كراون 
 كند.  انعكاس نور وجود دارد و بسيارطبيعي جلوه مي

 باشد.  ي شايع و نازيبا مي( فقدان پاپيالهاي بين دنداني در اطراف ايمپلنت يك يافته9)
ساله كامالً نشان   15هاي مجاور ايمپلنت در يك بررسي ( تحليل استخوان در دندان10)

است. اين تحليل به صورت پيشرونده سطح استخوان بين دنداني مارژينال  داده شده
  3/4شود. )هاي مجاور ايمپلنت را درگير نموده و در بعضي از بيماران ديده مي دندان
 سال.(  10متر در طي ميلي

هاي مجاور خود كمتر  ي دندان لترال ايمپلنت شده با دندان( به طوركلي هرچه فاصله11)
هاي مجاور ايمپلنت ديده باشد كاهش بيشتري در استخوان مارژينال بين دنداني در دندان

 شود.مي 
او قرار دادن پروتز  بنابراين بسيار غيرمحتمل است كه بيماران درمان شده با باز نمودن فض

در ناحيه لترال در دراز مدت نتايج زيبايي و فانكشنالي بهتري نسبت به بيماراني كه بستن 
 اند را احساس كنند.  فضا داشته

 
آي شاغل در دندانپزشكي نسبت به بستن يا باز كردن  ارجحيت افراد عادي و افراد حرفه

 فضا چيست؟
متخصص  29دندانپزشك عمومي  140تودنتيست، ار 43فرد عادي،  40اي بين در مطالعه 

هاي  ها نسبت به يك سري فتوگرافهاي دندانپزشكي، قضاوت و ترجيح آنساير رشته
شده از طريق بستن فضا و جايگزيني كانين به جاي لترال، و باز نمودن فضا   بيماران درمان

شد. نتايج به شرح زير بودند   پروتز )باند شده با رزين يا ايمپلنت( سنجيده و قرار دادن انواع 
 نداشتند انجام شد:(   Missingهاي كنترل كه هيچ دندان )مقايسه با  فتوگراف

هاي كانين جانشين دندان لترال شده بودند را هايي كه در آن، دندان( افراد عادي عكس1)
 عنوان بهترين درمان طبقه بندي كردند.  به 
توجهي نسبت به يكديگر طبقه بندي متفاوتي را ( متخصصين ارتودنسي به طور قابل 2)

دادند كه از بهترين حالت به سمت بدترين درمان عبارت بود از: سيستم دنداني بدون  ارائه 
در   و نهايتاً  (FPDS)هاي باند شده با رزين ها به جاي لترال، بريجلترال، كانين Missing هيچ

 ي آخر ايمپلنت.درجه
  و متخصصين عمومي ها، درصدقابل توجهي از دندانپزشكان( در مقايسه با ارتودونتيست3)

هاي ايمپلنت براي جايگزيني دندان لترال را انتخاب نمودند و اين به  غيرارتودنتيست، درمان
وه دندانپزشك و آوري، تمام اين گرطور اوليه به خاطر مسائل زيبايي بود.  به طرز شگفت

متخصص هيچ عكسي را كه راه كارهاي ديگر ترميم را انجام داده بوند  به عنوان بهترين 
دهند  بندي نكردند و حتي بعضي از اين افراد اظهار داشتند كه ترجيح ميطبقه درمان

 ( lateralized)ي خود انجام دهند. جاي لترال براي درمان بچه دندان كانين را به
 

 نتيجه:  
ي درمان بستن فضاي دندان لترال غايب به همراه پرسيلن ونير نمودن چند  كنندهتيم درمان

لترال غايب ماگزيال را به   1سازد كه بيماران داراي حداقل اين امكان را فراهم مي  دندان



ها كامالً طبيعي به نظر برسد  ممكن درمان نماييم طوري كه ظاهر دندان بهترين وجه 
 .(2و  1 )شكل

 فوايد چنين درماني همانطور كه گفتيم عبارتند از: 
به   (teenager)سن نتايج نهايي درمان را در همان سنين اوليه بلوغ ( بيماران جوان و كم1)

 آورند. مي  دست
تواند بالفاصله بعد از اتمام ارتودنسي انجام  هاي ترميمي ونير پرسيلن مي ( در زمان2)

 سالگي بايد صبر نماييم.(   18پلنت كه تا شود )برخالف ايم
ي اطراف آن طبيعي  هاي نگهدارنده ها و بافتدراز مدت دندان retention( تطابق و 3)
(natural)  .خواهد ماند 

شوند: ي قبل گفتيم، دندانپزشكان اغلب با اين سئوال مواجه مي همانطور كه در شماره 
يم؟ از آن جايي كه دندان لترال ماگزيال اغلب به طور  فضا را باز نگهداريم يا آن را ببند

هاي مختلفي را عرضه  دندان طرح درمان بوده، جايگزيني اين  (Missing)مادرزادي غايب 
مختلف   هايهاي درماني بين رشتهكند. بسيار سودمند خواهد بود كه روشمي 

ترين درمان انجام بينيقابل پيشانجام گردد تا بهترين و  ( interdisciplinary)دندانپزشكي  
 پذيرد.  
 هاي مختلف درمان چنين دنداني عبارتنداز:  روش 

 ( جايگزيني دندان كانين مجاور به جاي لترال1
 ( ايمپلنت تك واحدي دندان لترال 2
 tooth - supported restorationهاي اطراف هايي با حمايت دندان( ترميم 3

ايب بستن فضا )با روش اول( و مالحظات زيبايي و فانكشنال و ي قبل مزايا و معدر شماره
هاي آن مورد بررسي قرار گرفت. مسلماً روش ترجيحي درماني، روش اول  محدوديت

زيبايي و هم فانكشن مناسب را ايجاد   كارانه بتواند هم باشد كه به صورت محافظهمي 
كانين به جاي لترال  ان جايگزيني نمايد. اما موفقيت اين دو فاكتور در هنگام انتخاب درم

وضعيت نيمرخ ،   Crowdingاكلوژن، ميزان بستگي به فاكتورهاي زيادي نظير نوع مال 
 Smiling lip)، شكل و رنگ تاج كانين و حد باال رفتن لب در هنگام خنده (Profile) صورت
level) ازمند قراردادن كامالً  تراشيدن اين دندان كانين جانشين، ني دارد. ضمناً ميزان

از ديدگاه   in-out, torque, tipبعد فضا دارد  3مناسب اين دندان در فضاي لترال در هر 
ارتودنسي.( بنابراين مناسبترين دندان كانين جهت جايگزيني بالترال،  دنداني است كه  

مخواني داشته  هاي سانترال هبا دندان (shade)ي رنگ آن اوالً كوچك بوده و ثانياً زمينه
و فاقد هرگونه   ClassIIباشد. ضمناً بيمار بايد داراي نيمرخ مطلوب، روابط دنداني 

Crowding  .در فك پايين خود باشد 
بنابراين اكثر بيماران داراي اين مشكل، تمام اين خصوصيات را نداشته و اغلب براي جبران 

هاي  ونيرهاي متعدد روي دندان معيارها نيازمند قراردادن المينيت و رسيدن به اين
باشند. متاسفانه، خود اين عمل ونير  مي خود براي غلبه براي ضعف زيباييقدامي

هاي  برد. حتي اگر درمانكارانه را زير سئوال مي ي درمان محافظهوالمينيت كردن، فلسفه
veneer آن ترين شكل كارانه در نظر بگيريم، حتي در نازكرا به عنوان محافظه

(ultrathin) نيز به عنوان يك ترميم بوده و تمام مالحظات حفظ و نگهداري و نيز تعويض آن
 .( 1ي جواني بايد مد نظر قرار گيرد)در تمام دوره 
 ي دندان لترالهاي جايگزين كنندهانواع ترميم 

 گردند: هاي درماني ترميمي به دو گروه تقسيم ميروش 
 ( ايمپلنت تك واحدي1



 گردند: دسته تقسيم مي 3هاي اطراف كه خود به هائي با حمايت دندانترميم ( 2
Resin bonded fixed partial Denture (FPD) (a 

(b   يكFPD  يك طرفه(cantilevered FPD ) 
(c  روكش كامل سنتي(Full coverage FPD) 

طور  باشد. بهدان ميي ابتدايي براي انتخاب هر روش درماني، حفظ ساختمان دنمالحظه 
آل درمان بايد با حداقل تهاجم به ساختمان دندان، نيازهاي زيبايي و فانكشنال و ثبات  ايده 

 دراز مدت را برآورده نمايد. 
مجاور محل  هايباشد به صورتي كه دنداننقش ارتودنتيست،  طرح نهايي درمان مي 

به راحتي صورت   هد تا ترميم نهايي دنداني را به بهترين نحو ممكن در جاي خود قرار دبي 
 پذيرد. 
 ي ايمپلنتهاي برپايه ترميم 

غايب يا از  در حال حاضر، ايمپلنت تك واحدي، درمان بسيار رايج براي جايگزيني يك دندان 
آميز و فانكشن دراز باشد. مطالعات مختلف، اسئواينتگريشن موفقيت قبل خارج شده مي

اند. عالوه بر درصد موفقيت باال، يك لنت را نشان دادهي ايمپهاي برپايهمدت  ترميم 
هاي مجاور دست نخورده باقي  ها اين است كه دنداني عمده اين نوع ترميم فايده
در يك بيمار با بهداشت  هاي بدون ترميممانند كه مخصوصاً در افراد جوان و يا دندانمي 

مشكالتي به همراه دارد   همعالي بسيار مهم است. البته مشخص است كه اين درمان 
ها را دشوار  بيني دراز مدت آنپيش نظير مشكالت تغييرات بيولوژيكي فك و صورت كه

توان اين  جراحي و ترميم پروتزي ايمپلنت، مي  سازد. اگرچه با انجام طرح درمان صحيحمي 
هاي  گونه مشكالت را به حداقل رساند. بهتر است نگاهي به اثرات ايمپلنت روي بافت

 سخت و نرم اطراف بياندازيم. 
 ي ايمپلنتتكامل ناحيه 

ايمپلنت، نقش  (position)و موقعيت  اندازه  در حال حاضر، كامالً مشخص گرديده است كه 
كند. بعد  بازي مي بسيار مهمي در نيل به نتايج مطلوب از نظر زيبايي، پايداري و سالمت 

كرست اطراف در هر دو بعد عمودي و    در استخواناز قراردادن ايمپلنت، تغييرات ابعادي 
نمودن يك دندان لترال در ناحيه قرار  افتد. اگر ايمپلنتي براي جايگزين افقي اتفاق مي

اي باشد تا به قرارگيري مناسب ايمپلنت اندازه  گيرد ضخامت استخوان آلوئول بايد به مي 
ماگزيال در اين ناحيه، ريج استخواني  دائمي لترال  اجازه دهد. بدون تكامل و رويش دندان 

اجازه دهيم كه به سمت مزيال و در فضاي لترال  دچار نقص خواهد شد. اگر به كانين
دنداني تحت  حركت كند به دليل عرض مناسب و بزرگ باكولينگوالي آن، ضخامت ريج بي

تاد مجدداً با  تأثير قرار گرفته و بهبود خواهد يافت. سپس بعد از اينكه اين امر اتفاق اف
گردانيم. اين  را ديستاله نموده و به محل اصلي خود باز مي حركت ارتودنسي دندان كانين

آلوئول در ناحيه لترال حائزاهميت است چون زمان قراردادن   امر بسيار در بازسازي ريج
زمان باشد براي انجام اين كار ( ميteensرشد صورت )اواخر دوران  ايمپلنت بعد از تكميل 

 كافي در اختيار دندانپزشك و ارتودنتيست قرار دارد.
مزيال و   برعكس، اگر نتوانيم ريج آلوئول رابه اين طريق )حركت ارتودنتيكي كانين به سمت 

افتد. در  مي ديستاله كردن آن( تغيير دهيم، يك نقص آشكار در ابعاد ريج اتفاق سپس
چنين حالتي يعني قراردادن ايمپلنت دنداني در يك ريج باريك و ناقص،  نيازمند قراردادن  

جلوگيري نماييم. ضمناً اين   استخوان dehiscenceباشد تا از ايجاد تر ايمپلنت مي عميق
گردد. هر دوي اين  مي  ي نازك استخواني درسمت باكاليك اليه كار سبب ايجاد ي



ي  كند. )رجوع كنيد به شمارههاي نرم اطراف بازي ميمشكالت، نقش منفي روي بافت
 پيام دندانپزشكان جوان به قلم نگارنده.(  39و  38

حول   باكالي و يا رمادلينگ استخوان نازك ( biological width)جهت حفظ عرض بيولوژيكي 
  Abutmentو  ي ايمپلنتناپذير منجر به ديده شدن بدنهچنين ايمپلنتي، به طور اجتناب

در بافت نرم اطراف و نيز تحليل لثه  ي سيانوزه  گردد كه خود سبب ايجاد يك رنگ تيره مي 
گردد. بنابراين جهت نيل به  ايمپلنت در محيط دهان مي Abutmentو نهايتاً نمايان شدن 

ها نياز به لثه و نيز برجستگي مطلوب ريشه  زيبا و طبيعي دندان و رنگ مناسب ظاهر
 contour”اي كه ايمپلنت و هم به عنوان پديده  بازسازي آلوئول هم به منظور حمايت 

augmentation” باشد. اين كار سبب ايجاد بافت نرم زيبا به عنوان شود،  ميناميده مي
باشد. اگر اين كار انجام نشود، حتي اگر ايمپلنت با ميimplantچهارچوبي براي ترميم  

آل خواهد بود. البته ، نتايج زيبايي كمتر از حد ايده (integrated)استخوان اتصال هم يابد 
)كه داراي  Zirconiaهاي هاي انجام شده در ساخت ايمپلنتجديداً با پيشرفت

Abutmentسراميك    هاي تمامباشند( و روكششفاف مي(all-ceram)توان از اين نوع ، مي 
)در   هاي لثهبراي بهبود انعكاس نور و حذف اين نوع تيرگي ي قداميها در ناحيهايمپلنت 

مقايسه با نوع فلزي( استفاده نمود. حتي اگر موقعيت بافتي اطراف ايمپلنت در طول زمان  
 .(1 دچار تغيير گردد مشكالت زيبايي حداقل خواهد بود)شكل

داراي  لترال سمت چپ Missing)لترال مخروطي( و  peg-laterall(، بيماري با 1در شكل )
خود   تحليل متوسط ريج باكالي و نيز آسيمتري لثه لترال راست با دو سانترال كناري

ايمپلنت تك   مراجعه نمود )بعد از اتمام درمان ارتودنسي.( طرح درمان شامل قراردادن
  guidedbone regenerationسمت چپ به همراه بازسازي ريج آلوئول توسط  واحدي لترال

براي هم خوان كردن   و افزايش طول تاج درسمت باكال لترال و ماگزيالي سمت راست 
نهايي، يك نماي طبيعي از تقارن لثه، موقعيت   مارژين لثه با سمت مقابل بود. نتيجه

  (size)باشد. براي تعيين اندازه  و لثه مي papillaمناسب دندان و رنگ و موقعيت مناسب 
اي كه با ارتودنسي ايجاد دنداني بي مناسب ايمپلنت، بسيار مهم است كه عرض فضاي

نكته كليدي اثرات مخرب رمادلينگ و تحليل   گيري نماييم. به عنوان يك شده است را اندازه 
هاي  فقدان اتصاالت پريودنتال دندان ي پروگزيمال كنار ايمپلنت ناشي ازاستخوان در ناحيه

كامالً اين مطلب نشان داده شده كه فقدان استخوان حمايت   اكنونباشد. هممجاور مي 
 mm5/1دندان مجاور كمتر از   –ي ايمپلنت كننده حتي بدتر نيز خواهد گرديد اگر فاصله

 (2باشد. )
باز   دنداني شده كه خود منجر بهاين امر منجر به حركت رو به اپيكال بافت پاپيالري بين 

 گردد.لثه مي (Scalloped)اي اي و فقدان حالت كنگرهشدن امبراژورهاي لثه
علت  باشند. بهمتر ميميلي 7تا   5از نظر مزيوديستالي، اكثر فضاهاي دندان لترال بين 

طر  ي ايمپلنت، به طور تجربي استفاده از قفقدان يك راهنماي مناسب براي اندازه 
باشد كه اين امر خود منجر به هاي ايمپلنت رايج مي در درمان m4تا  mm3.75استاندارد 

 گردد.نتايج نازيبا در نواحي پروگزيمال مي 
روي   هاي متفاوت، نقش مثبتيامروزه، استفاده از ايمپلنت با قطرهاي باريك يا با طرح

شود( دارد. هاي رايج ديده ميميزان و مقدار رمادلينگ و تحليل استخواني )كه با ايمپلنت
آورد و قابل  توان با انجام جراحي مناسب بدستعالوه براين ابعاد مناسب پاپيالها را مي 

هاي مجاور  دندان ي اتصاالت پريودنتالي مود )چرا كه ساپورت پاپيالها نتيجهبيني نپيش
 باشد.(مي 



بين   گيري فضايي بين تاجي، تعيين و اندازه گام بعدي پس از حصول ميزان مناسب فاصله
ي  زاويه  ها معموالً به دليلباشد. فضاي ناكافي بين ريشههاي مجاور ميي دنداندو ريشه

 باشد. بنابراين قبل از برداشتندن ريشه در طي درمان ارتودنسي مينامناسب دا
 گردد.  هاي ارتودنسي، الزم است كه يك راديوگرافي پري اپيكال از موضع تهيه دستگاه

مراقبت و  توان به هر حال تا بعد از تكميل رشد در ناحيه قرار داد. بنابراين ايمپلنت را نمي 
 الزم است.  راي نيل به حداكثر زيبايي و كارآيي ايمپلنت گيري ميزان رشد بچه باندازه 

 زمان قراردادن ايمپلنت
  گردد. با رشد صورت و طويل شدنزمان مناسب براساس رشد صورت بيمار تعيين مي

يابد.  تواند رويش ها نيز بايد براي حفظ اكلوژن رشد نمايند. اما ايمپلنت نمي راموس دندان 
اكلوزالي  اتمام رشد بيمار قرار داده شود، مشكالت اساسيچنانچه ايمپلنت قبل از 

تكامل و   و همكاران Thilander.( 2پريودنتالي، و زيبايي ايجاد خواهد شد )شكل 
نمودند. بيماران در    هاي دنداني، گزارشرا در ايمپلنت infraocclusionگيري وضعيت شكل 

برايشان گذاشته شده  ر آن زمان ايمپلنتسال داشته و د 17تا  13سن بين  اين مطالعه 
 ي رشدي گرديدند. ايمپلنت در طي دوره infracclusionها دچار نمونه بود. تقريباً تمامي 

ساليانه بايد از   هاي سرياليو بهتر از آن، سفالوگرام  (hand-wrist)راديوگرافي مچ دست 
 نماييم. با انطباق  اطمينان حاصل سال گرفته شود تا از اتمام رشد 1ماه تا  6بيمار هر 
باشد كه رشد آن تا  مي گانه 3ها و ارزيابي رشد ورتيكالي )كه آخرين بعد از ابعاد اين گراف 

متوالي توقف رشد وجود دارد يا   كنيم كه آيا در دوگراف بعد از بلوغ ادامه دارد(، تعيين مي
ها  رارداده و انتظار رشد بيشتر دندانتوانيم ايمپلنت را قخير. و اگر شاهد توقف بوديم مي

افتد. اما اين  ها در سرتاسر زندگي اتفاق ميرود. اگرچه تغيير در موقعيت دنداننمي 
تغييرات به عوامل متعددي بستگي دارد و در بين افراد هم تفاوت قابل توجهي وجود دارد. 

را با يك نگهدارنده   هابراي به حداقل رساندن مشكالت دراز مدت، بهتر است كه سانترال 
  17تا  16نگهداريم. زمان مناسب قراردادن ايمپلنت در زنان (Fixed retention)دائمي  

 باشد.سالگي مي 21تا  20سالگي و در مردان 
 جايگذاري موقت دندان غايب بعد از درمان ارتودنسي

   بايد فضاياگر الزم است كه تا اتمام رشد براي قراردادن ايمپلنت صبر نماييم+ حتماً 
حاوي   دنداني بعد از اتمام درمان ارتودنسي حفظ گردد. يك پالك متحرك ارتودنسي كه بي 

باشد. البته اين ميretentionاي براي اين  باشد راه سادهيك دندان آكريلي مصنوعي مي 
رشد باقي مانده   باشد. اگر زمان زيادي تا اتمامپالك براي كوتاه مدت مفيد و كارآ مي 
سانترال و كانين به  هاي مجاور يعنيهاي دندانباشد، اين امكان وجود دارد كه ريشه

نحوي كه قراردادن ايمپلنت را  سمت يكديگر متقارب و نزديك گردند )در طي زمان انتظار( به 
ي ثابت باند شده از يك نگهدارنده  ترين راه استفادهسازند بنابراين مطمئنغيرممكن مي 

باشد و حاوي يك دندان مصنوعي مي كار به سادگي با قراردادن يك سيم كه ميباشد. اين
موقت كه توسط البراتوار ساخته  FPD هاي مجاور و يا يكچسباندن آن پشت دندان

 پذير است. شود انجاممي 
  توان براي آنها ايمپلنت قرار دارد. مثالً بيماري كهبيماران خاصي هستند كه نمي

و  هاي طوالني ارتودنسي براي آماده سازي فضا و يا افزايش استخوانانخواهد درمنمي 
  هاي ارتودنسي به توان با درمانريج آلوئول احتمالي را تحمل نمايد. يا زماني كه نمي 

باشد.  مي ي تاجي مناسبها دست يافت با اينكه ظاهراً فاصلهميزان مناسب تباعد ريشه
دندان استفاده   هاي متكي بهترميمي ديگر مثل ترميم هاي در اين شرايط بايد از روش 

 نمود. 



 هاي متكي به ساختمان دندانترميم 
ترين ترميم متكي به ساختمان دندان، دنچرهاي ثابت چند دنداني باند شده كارانه محافظه

ها  ترميم  . اين[(resin - bonded FPDs [fixed partial denture)باشد با رزين مي 
موفقيت اين نوع   گذارند. مطالعات ميزاني مجاور را تقريباً دست نخورده باقي ميهادندان

عدم موفقيت   اند. كه شايعتريناي، متنوع نشان دادهدرمان را به ميزان گسترده
debonding درماني، مالحظه  باشد. معيارهاي موفقيت اين روش)جدا شدن( آنها مي

باشد. اگر هركدام از اين يه و نيز اكلوژن كلي بيمار مي هاي پاكردن موقعيت واقعي دندان
 نهايي زير سئوال خواهد بود.  بيني ترميم معيارها وجود نداشته باشد، قابليت پيش

 هاي باند شده عبارتنداز:  FPDsدو منع كاربرد قراردادن 
1 )Deep over bite 
 (proclined)هاي جلو زده ( دندان2

باشد تا اجازه هايي، يك اوربايت كم عمق مي اي موفقيت چنين درمانآل بر ي ايدهرابطه 
لترالي   در دسترس باشد و ميزان نيروهاي bondinrgدهد حداكثر سطوح دنداني براي 

بدست آورد چرا كه  توان در اكثر بيماران كاهش يابد.  يك رابطه اوربايتي كم عمق را نمي 
شود. از طرف ديگر مي هاي خلفي ديكتهكاسپ  اوربايت در هر بيماري براساس ارتفاع

هاي خلفي در طي حركات طرفي بايد در  اورلپ ورتيكالي كافي براي جداسازي دندان
 ي اينسايزورها وجود داشته باشد. ناحيه

دو  باشد. اين لقي به باند شده مي FPDsهاي پايه نيز خود يك منع كاربرد لقي دندان
 گردد.مي bondري شيوه سبب اخالل درماندگا

)در دو  : كه وقتي يك سانترال لق و يك كانين لق(directional mobility)( لقي جهت دار 1
برداري )به علت  ( در دو جهت مختلفFPDطرف فضاي جايگزين شده با يك لترال به روش  

 شوند.كنند و سبب شكست باند مي ها در قوس فك( حركت ميموقعيت آن
 (Diffrential Mobility)اقي ( لقي افتر2

 باشند.هاي پايه )سانترال و كانين( داراي درجات مختلفي از لقي ميزماني كه دندان
خواهد شد، چرا كه  Debondرا دارد در آينده  Mobilityبه طور كلي دنداني كه حداقل 

 ترميم تمايل به حركت به سمت دندان با لقي بيشتر را دارد.
باند شونده بايد داراي  FPDsآل براي انجام ترميم و بنابراين به طور كلي بيمار  ايده 

 خصوصيات زير باشد:  
 )دندان قروچه(  Bruxism( عدم وجود 1
 هاي اطراف( عدم لق بودن پايه2
 uprightهاي تقريباً ( اوربايت كم عمق دندان3

FPDs  يكطرفه 
هاي نوع باند  FPDهاي رايج ترين ترميم متكي به دندان كه محدوديتبينيپيشقابل 

باشد. به علت طول مناسب ريشه و ابعاد مطلوب مي  FPDشونده را ندارد، ترميم يكطرفه 
 باشد. مي  هاييآل براي چنين ترميمي ايدهتاج دندان كانين، اين دندان يك پايه

ده، ميزان موفقيت اين درمان بستگي به مقدار جلوزدگي هاي باند شFPDدر مقايسه با 
(Proclination) سطح باكال  هاي پايه ندارد. اگر نيازي به تغيير زيباييو نيز لقي دندان

)از سطح  ترين كار ترميم يكطرفه با پوشش پارسيلباشد، محافظهدندان كانين نمي
مالحظات زيبايي(،  ال كانين هم باشد )برايباشد.( اگر قرار به تغيير كانتورلبيلينگوال مي 

انجام  (full-coverage) سازي كانين براي نصب روكش كامل يك تراش كامل جهت آماده 
 .( 3 لترال را حمايت كنند )شكل Cantileveredگيرد تا دندان مي 



اي  ه، كنترل اكلوژن و تماسContlevered bridgeكليد موفقيت طوالني مدت يك ترميم  
طرفي از روي   هاي پيشرس در حركاتباشد. تمام تماسمي Ponticاكلوزالي در ناحيه 

باقي بماند خطر لق  هاي جانبي روي پونتيك يكطرفه پونتيك بايد حذف شود. اگر تماس
 شدن، شكستن و حركت دندان پايه وجود دارد.

 FPDها سنتي پوشاندن كامل با روكش
-Full)هاي كامل اي متكي به دندان، روكشهترين روش ترميم تهاجمي 

coverage)گيرد كه يك روكش باشد. اين ترميم معموالً فقط زماني مد نظر قرار مي مي
باشد و يا  وجود داشته و نيازمند تعويض مي  Bridgeبه صورت تكي يا  كامل قبلي
اند كه با ي مجاور دچار چنان تخريب و پوسيدگي گرديده هاي پايهدندان ساختمان

 هاي ديگر قابل اصالح نيستند.روش 
شكل   به هر حال، به دليل نياز به مقدار زياد تراش دندان براي ساخت يك ترميم معمول به 

Bridge   اين درمان براي جايگزيني يك لترال غايب در افراد جوان، راه كار مناسب
 باشد. نمي 

 نتيجه
 زيني دندان غايب لترال ماگزيال معرفي هاي درماني متعدد ترميمي براي جايگروش 
  هاي سنتيهاي يكطرفه و بريج باند شونده، بريج  +FPDهاي اند كه شامل ترميم شده

دندان   ترين درمان، ايمپلنت تك واحدياكنون رايج تمام كراون بودند. در اياالت متحده هم
ترميمي  ر از اعمالهاي مجاوي اين روش، حفظ دنداني عمدهباشد. فايدهلترال مي 

باشد تا مي باشد. نقش ارتودنسي ايجاد فضاي مناسب و كافي بين تاج و ريشهمي 
يك تيم هماهنگ  جايگذاري ايمپلنت را براي دندانپزشك ساده سازد. بنابراين با تشكيل 

آل و توان نتايج ايده درماني شامل متخصص ارتودنسي، جراح دهان و دندانپزشك،  مي 
 بيني از نظر فانكشن و زيبايي بدست آورد.قابل پيش

 

 


