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 مقدمة الكتاب

 Removable partialتستتتتتتمر األجهتتتتتزة الستتتتتنية املتحركتتتتتة اجلزئيتتتتتة 
dentures (RPDs)  كوهنتا إحتدى خيتارات معاجلتة حتاالت التدرد اجلزئتي املنتشترة ب

و رغتتم انتشتتار غتترس األستتنان و تطبيقاتتتف املختلفتتة فتتان اجلهتتاز الستتين املتحتترك . عتترب العتتام
اجلزئتتي يبقتتى العتتوا املختتتار للعديتتد متتن التطبيقتتات الستتريرية يتتا معتتل متتن الضتتروري تعلتتم 

 . أسس هذا العلم و بشكل سليم

از متحتتترك جزئتتتي علمتتاا و فنتتتاا بتتتلن واحتتتد  فهتتتو علتتتم  كتتتن هتتتري  جتزويتتتد املتتت يُعتتد
 نتاتعاملعلتم إليتف متن أ،تا ه و هتو فتن يف اكتسابف من أمهات الكتب و آختر متا توصتل ال

 .لجهاز أو يف صنع اجلهاز و إهنائفف لمع املري  و تأسيس عالقة تدعم قبول

املتعلقتتتتة لصتتتتنع اجلهتتتتاز  حاولنتتتتا يف هتتتتذا الكتتتتتاب اتتتتع املعلومتتتتات املتعلقتتتتة باملراحتتتتل
مهيتتتتة دون أن ننستتتتى أ متتتتن اجلزئتتتتي و ذلتتتتا متتتتن املصتتتتادر احلديثتتتتة التتتت  تناولتتتت  هتتتتذا العلتتتتم

عتتدم االستفا تتة يف املبتتادئ النظريتتة التعامتتل متتع املتتري  و تثقيفتتفه و قتتد بتتذلنا جهتتدنا يف 
ف متتتن أجلهتتتا هتتتذا الكتتتتاب و هتتتي أن يكتتتون كتابتتتاا لِّتتتلتتتحنال  يتتتد بالقتتتارئ عتتتن الغايتتتة التتت  أُ 

لتتتتذلا فقتتتتد حاولنتتتتا أن . و عمليتتتتاا ( يف هتتتتذا االختصتتتتا  الصتتتتعبقتتتتدر املستتتتتطا  )ستتتتهالا 
يكون هذا الكتاب سرداا خمتصراا و مبسطاا  ملراحل صنع اجلهاز ال  هتم الطالتب واملمتارس 

معلومتتات راجتت  أن برتتيتتب زمتتين يعتمتتد فيتتف كتتل فصتتل علتتى متتا ابتنتتا  الفصتتل الستتابق متتن 
 . سليمة و ناجعةأساساا جيداا ملمارسة سنية هذا الكتاب يكون 
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 الفصل األول

 المقدمة و التصنيف

Introduction and Classification 

 Terminologyعلم املصطلحات 
  Ottofyبُتتذل  جهتتود عديتتدة لتوحيتتد مصتتطلحات طتتب األستتنان بتتدأت جهتتود 

يتتا حس تتن  9974عتتام   Standard Dental Dictionaryالتتذي ألتتف معجتتم 
لقتتتد أُحتتترز التقتتتدم األكتتترب علتتتى صتتتعيد مصتتتطلحات تعتتتوي  . التواصتتتل بتتت  أعضتتتاء املهنتتتة

 Glossary of Prostheticاألسنان عندما نشترت أكاد يتة معو تي األستنان معجتم 

Terms   دوريتتاا حتتن كانتت  آختتر طبعتتة منتتف  هتتي الطبعتتة و التتذي ُحتتدِّ  9996عتتام  
املعجتتتتتتم الشتتتتتتار  و قتتتتتد تُراتتتتتت  هتتتتتذ  الطبعتتتتتتة إ  العربيتتتتتتة باستتتتتم . 7009الثامنتتتتتة عتتتتتتام 

 . هذا الكتاب ثناياالذي سنعتمد مصطلحاتف يف  ملصطلحات التعويضات السنية
 : أقسام التعويضات السنية

الفتن التذي يتعامتل  هتو العلتم و  Prosthodontics  األستنان  اتتعويضتعلتم 
مع استعا ة األسنان والنسج الفموية املفقودة من أجتل تترميم وصتيانة شتكل الفتم ومنظتر  

 . وصحتف و وظائفف
تقستتتم التعويضتتتات الستتتنية إ  تعويضتتتات ستتتنية ثابتتتتة و تعويضتتتات ستتتنية متحركتتتة 

 (.9-9الشكل )وتعويضات سنية فكية وجهية 
         -˘Removable Prosthodontics \ri ت السنية املتحركةالتعويضا

 mōō′va-bal pro˘s-tha-do˘n′ti˘ks\ : هتتي فتتر  التعويضتتات الستتنية التتذي يهتتتم
باستعا ة األسنان والنسج اجملاورة ملر تى التدرد اجلزئتي و الكامتل ببتدائل اصتطناعية  كتن 

  .إزالتها بسهولة من قبل املري 



10 
 

          

 التعويضات السنيةأقسام  1-1الشكل 
 

تتدعم جزء من سن أو جزء متن غرستة ستنية هو سن أو : Abutment  الدِّعامة
 .أو تثب  عو اا سنياا 

و هتي  فأو تثبيتتواستطة تستتعمل لتدعم عتوا ستين  ةهتي أيت: Retainer  املثبِّتتة
 .جزء من العوا السين

 Intracoronal (7-9الشتتتتكل ( )وصتتتتلة اإلحكتتتتام)املثبتتتتتة داختتتتل التتتتتا  

Retainer (Precision Attachment) : ( مصتنعة ستابقاا )هي كل وصتلة جتاهزة
الذكريتة و األنثويتة داختل ( األجتزاء)تتو تع العناصتر . تستعمل لدعم و تثبي  عوا ستين

 .الغاية األساسية الستعماهلا جتميلية. احمليط الطبيعي لتا  الدعامة

  

 
 التعويضات السنية

  Prosthodontics 

 الثابتة التعويضات السنية
Fixed 

Prosthodontics 

 المتحركة التعويضات السنية
Removable 

Prosthodontics 

 
 المتحركة الجزئية التعويضات السنية

Removable Partial  
Prosthodontics  

 
 المتحركة الكاملة التعويضات السنية

     Removable Complete   

Prosthodontics 

 التعويضات السنية
 الفكية الوجهية

Maxillofacial 
Prosthodontics 
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 (اإلحكاموصلة )املثبتة داخل التا   2-1الشكل 

 
جتزء : Extracoronal Retainer  (clasp)  (الضامة)املثبتة خار  التا  

بينمتتا يبقتتى جتتزء منتتف . متتن العتتوا الستتين املتحتتركه يتتدخل جتتزء منتتف غتتبوراا ستتنياا للتثبيتت 
يستتتعمل عمومتتاا ليحقتتق ثبتتات العتتوا . أعلتتى احملتتيط الكبتتري للستتن ليعمتتل كعنصتتر مكتتاف 

 .  و استقرار  السين املتحرك

 

 (:3-1الشكل ) Clasp  Assembly جممو  أجزاء الضامة 
ذرا  تعطتتي التثبيتت  متتن ختتالل :  Retentive arm التذرا  املثبتتتة -9

 (. حت  احمليط الكبري للسن)نزوهلا يف غبور مثب  

ذرا  تتبمن التكتافب متن ختالل :  Reciprocal arm الذرا  املكافحنة -7
إدختتال أو إختترا   يف أثنتتاءو هتتي تتتبمن دعتتم الستتن . وجودهتتا علتتى ستتطد إرشتتاد مكتتاف 

 . العوا السين املتحرك

 .نتوء أو وصلة على جانب جسم ما: Rest املهماز -4
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 جممو  أجزاء الضامة 3 -1الشكل 

 
 :حسب   RPD تصنف األجهزة السنية اجلزئية

 . منوذ  الدعم  .9

 .الوصلة الرئيسة مادة .7

 the manner of supportتقستتتتتتم حستتتتتتب منتتتتتتوذ  التتتتتتدعم  

 :إ  

و التتت   Tooth- supported RPDأجهتتزة ستتتنية مدعومتتة ستتتنياا  .9
أمتا النستج املغطتاة ن الدعم على جتان  الفقتد متتلا فيها املنطقة الدرداء أسناناا داعمة تبمِّ 

 . فهي ال تستعمل للدعم

    Tissue- supported RPDأجهزة سنية مدعومة نسيجياا  .7

 Tooth-Tissue supportedأجهتزة ستنية مدعومتة ستنياا ونستيجياا  .3

RPD     و الت  متتلتا فيهتا املنطقتة التدرداء ستناا داعمتة تتبمن التدعم علتى إحتدى جتان
 .معظم هذ  األجهزة هي أجهزة ذات امتداد وحشي. الفقد فقط

 :إ ( اليمىن باليسرى ال  تصل اجلهة)تقسم حسب مادة وصلتها الرئيسة  

وهتتي :    Acrylic Resin RPD( مبقتتتة ) أجهتزة ستتنية أكريليتتة  .9
 .غري خا عة لقواعد التصميم العلمي
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و هتي خا تعة لقواعتد :   Metal RPD( دائمتة)أجهزة سنية معدنيتة  .7
  .التصميم العلمي و هلا مهاميز

العالقتتة الفيزيولوجيتتة األكثتتر خلفيتتة   : Centric Relation العالقتتة املركزيتتة
. هتتاايع للفتتا الستتفلي نستتبة للفتتا العلتتوي ومنهتتا تنطلتتق و إليهتتا تعتتود احلركتتات اجلانبيتتة

وحتتتتتد  حتتتتول احملتتتتور التتتترَّزي . وهتتتتي حالتتتتة موجتتتتودة يف درجتتتتات خمتلفتتتتة متتتتن انفتتتتتا  الفتتتتا
 (.عظم-عالقة عظم) االنتهائي

تشتابا : maximal intercuspal position  التشابا احلتديب األعظمتي
حديب تام ب  األسنان املتقابلة بغ  النظر عتن مو تع اللقمتةه يشتار إليتف أحيانتاا علتى أنتف 

:  يتتتتتتتدعى أيضتتتتتتتاا  —أفضتتتتتتتل انطبتتتتتتتاق لألستتتتتتتنان بغتتتتتتت  النظتتتتتتتر عتتتتتتتن مو تتتتتتتع اللقمتتتتتتتة     
intercuspation  maximal  

 :الكلمات الرئيسة املتعلقة مبقاومة انزيا  األعواا السنية
هتتو مقاومتتة انزيتتا  العتتوا بعيتتداا عتتن األستتنان و النستتج :  Retention الثبتتات

 .الداعمة
 .هو مقاومة انزيا  العوا باجتا  األسنان و النسج الداعمة:  Support الدعم

هتتو مقاومتتة انزيتتا  العتتوا باالجتتتا  املتوستتط اجلتتان  أو :  Stability االستتتقرار
 (.3-9الشكل )االجتا  األمامي اخللفي 

 

 
 ( )و االستقرار ( ب)و الدعم ( أ)الثبات : 4-1الشكل 
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 Removable partial Denture اجلزئتتتياملتحتتترك اجلهتتتاز الستتتين 

"RPD":  هتتتتو عتتتتوا يعتتتتوا عتتتتن بعتتتت  األستتتتنان يف قتتتتوس ستتتتنية جزئيتتتتة  كتتتتن هلتتتتذا
 .  التعوي  أن يُزال من الفم ويو ع فيف عند الرغبة

 اجلزئي عن أسنانف املفقودة ؟ملاذا مب أن يعوا مري  الدرد : س
  Muller De Vanجتتتواب هتتتذا الستتتبال جتتتاء علتتتى لستتتان عتتتام  ا تتتف :  
 :حيث قال  9997

The primary purpose of RPD therapy must always be : 

the preservation of that which remains, and not the meticulous 

replacement of that which has been lost. 
 

ية املتحركتة هتي احملافظتة علتى متا تبقتى متن من األجهزة اجلزئأي أن الغاية األساسية 
ألنف عنتدما نفقتد ستناا متيتل األستنان اجملتاورة   وليس فقط التعوي  عما فقد منها هاألسنان

وملنتتتع هتتتذا التطتتتاول واال تتتراة واملتتتيالن عتتتادة نعتتتوا مكتتتان  .و تتطتتتاول األستتتنان املقابلتتتة
وذلتا منعتاا حلتتدو  هتذ  التغتتريات يف القتوس الستتنية   نان باجلهتاز اجلزئتتياملفقتود متن األستت

 .املوافقة أو املقابلة 
طبعتتاا باإل تتافة . الغايتتة األساستتية احملافظتتة علتتى القتتوس الستتنية و منتتع تشتتوهها :إذا 

 .حلالتها الطبيعية... إ  إعادة الوظائف األخرى من حيث الناحية اجلمالية و املضغ و 
 
                                  السين اجلزئي عن الدرد وي طرق التع

Treatment of partially edentulous patients 
    Dental Implantsالغرسات السنية  .9

 ”Fixed Partial Dentures “FPD التيجان و اجلسور الثابتة  .7

 ”RPD“التعويضات املتحركة اجلزئية  .4
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                    :دات استطباب الغرسات السنيةمضا

Contraindications for dental implant therapy  
   Unfavorable anatomyمناطق تشرحيية غري مستحبة   .9

 .مثال ذلا عدم وجود عظم كاة نغرس فيف هذ  الغرسات السنية
 High-dose( جلرعات عالية من األشعة)تعرا املري  لتشعيع عال  .7

radiation  : 
الستترطان التتذي تعتترا ملقتتدار كبتتري متتن األشتتعة ألن التعتترا متتري  : مثتتال ذلتتا 

وهتتذا  نتتع و تتع الغرستتات الستتنية ألن  هالكبتتري هلتتذ  األشتتعة يتتبدي لتتنقص الرتويتتة الدمويتتة
 .الرتوية الدموية اجليدة يف العظم شرط أساسي لنجاحها

 Uncontrolled systemicأمتتراا جهازيتتة غتتري مستتيطر عليهتتا  .4

diseases   . 

 Extremeة  شتتتتديدة متنتتتتع إجتتتتراء عمتتتتل جراحتتتتي  أخطتتتتار جراحيتتتت .3

surgical risks.  
 

 Contraindication for:    مضادات استطباب التيجان و اجلسور الثابتة 

“FPD” 
 :  Age of patientعمر املري    .1

ستتنة ال نعتتوا لتتف بتعتتوي  ثابتت  حيتتث تكتتون  93فتتاملري  ذو العمتتر األقتتل متتن 
وبالتتتاف فتتالتعوي  الثابتت  قتتد يتتبدي إ  فشتتل   كبتترياا الستتن يف هتتذا العمتتر قصتترية و اللتتب  

يف نلجتتأ فاننتتا وبالتتتاف   يهتتدد حيتتاة اللتتب بتعريضتتف لالنكشتتاةكمتتا أنتتف هاجلهتتاز الثابتت  
 .مثل هذا العمر للتعوي  املتحرك
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                                        فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدان األنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتجة الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنية الداعمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة .2
    Loss of supporting tissues : 

يف باإل افة إ  العظم التداعم هلمتاه  مثالا مري  تعرا للكمة قوية فخسر الثنيت 
هتتتذ  احلالتتتة متتتب أن نعتتتوا عتتتن العظتتتم املفقتتتود باإل تتتافة لألستتتنان املفقتتتودة فتتتاذا عو تتتنا 

عنتدها ستتدخل الفضتالت الطعاميتة حتت  اجلستر ولتن يكتون ( جستر متثالا )بتعوي  ثابت  
اجلستتر عتتن العظتتم املفقتتوده أمتتا إذا م يعتتوا عتتن العظتتم متتن الستتهل إخراجهتتا إذا عتتوا 

لتتذلا نعتتوا جهتتاز متحتترك   املفقتتود فتتذلا يعتتين خستتارة الناحيتتة اجلماليتتة و دعتتم الشتتفة
 .لتعوي  هذا الضيا  يف النسج الداعمة مع إمكانية التنظيف

  Length ofطتتتول املستتتافة التتتدرداء أي مستتتافة الفقتتتد        .3

”Lawedentulous span “Ante’s  
فاننتتتا نعتتتوا ( علتتتى ستتتبيل املثتتتال)عنتتتدما يفقتتتد متتتري   تتتاحكة ثانيتتتة ورحتتتى أو  

 .عادة جسر ثاب  ب  الضاحكة األو  والرحى الثانية
أما لو فقد املتري   تاحكت  و نتاب و رحتى األو  فتال نستتطيع عتادة أن نعتوا 

غري قتادرة علتى  تل لف جسر ثاب  بسبب طول املسافة الدرداء ال  جتعل األسنان املتبقية 
 .جسر هبذا الطول

 :ونفسر هذ  احلالة بقانون آن  الذي يقول 
Ante's Law states that the periodontal membrane area of 

the abutment teeth for a FPD must be equal to or greater than 

the periodontal membrane area of the teeth being replaced.  

لكتتتي يكتتتون متتتن املستتتمو  أن نعتتتوا جستتتر ثابتتت  متتتب أن تكتتتون املستتتاحة : أي
املستاحة اجلذريتتة  علتىاجلذريتة أو الرباطيتة للتدعامات الت  ستتحمل اجلستر تستاوي أو تزيتد 

 (.9-9الشكل )( األسنان املفقودة)لألسنان ال  سيعوا اجلسر عنها 
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 (للقواطع السفليةنسبة )املساحة اجلذرية الوسطية لألسنان  : 5-1الشكل 

 
متري  فقتد  تاحكت  فهتل  كتن أن نعتوا لتف جستر : و نضترب علتى ذلتا متثالا 

 :جند أن : ثاب  
 سم 729= سم 9279+ سم 9279املساحة اجلذرية للضاحكت  

 سم 323= سم  727+ سم  927املساحة اجلذرية للناب و الرحى األو  
<  323 كتتتن التعتتتوي  جستتتر ثابتتت  يصتتتل بتتت  النتتتاب والرحتتتى األو  ألن : إذاا 

729  
 927أما لو فقدت الرحى األو  أيضاا فستكون املساحة اجلذريتة لألستنان املفقتودة 

 سم 
  323( الناب و الرحى الثانية) و املساحة اجلذرية للدعامت 

البتتتد متتن التعتتتوي  و  لا ال نستتتطيع التعتتتوي  عنهتتا جستترهلتتذ  927>  323و  
 (.و اخليار الثاين أقل تفضيالا )جهاز متحرك أو  م أسنان أخرى كدعامات للجسر 

نعتمتتد يف حتديتتد املستتاحة اجلذريتتة للتتدعامات علتتى الصتتورة متتب أن : مالحظتتة  -
 .الشعاعية لتكون األبعاد حقيقية و دقيقة
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 :  Indications for RPD therapyاستطبابات األجهزة املتحركة اجلزئية 

 .Long span of edentulous  areaمسافة درد طويلة   .9

 عدم وجود دعامة سنية خلفية للمسافة الدرداء .7

 No abutment tooth posterior to the edentulous space   
 Reducedنقتتتتتتتص دعتتتتتتتم متتتتتتتا حتتتتتتتول الستتتتتتتن لألستتتتتتتنان املتبقيتتتتتتتة  .4

periodontal support for remaining teeth : 

ال تستطيع دعم جسر ثاب  بسبب نقص التدعم العظمتي هلتا ففتي أي بقاء أسنان 
هذ  احلالة نعوا جهاز متحرك جزئي ألن األسنان يف مثل هذا اجلهتاز تتستاعد يف حتمتل 

 يكتتون هبتتذا ة الكتتربى و القتتوى املا تتغة ألن اجلهتتاز اجلزئتتي  تتتد للطتترة املقابتتل عتترب الوصتتل
 .على مساحة كبرية بسبب امتداد أكرب  فدعم

 Need for cross-arch اجتتتة الستتتتقرار ثنتتتائي اجلانتتتباحل .3

stabilization . 

 مكتتتان الفقتتتد الستتتينيف احلافتتتة الستتتنخية يف  (امتصتتتا )فقتتتد عظمتتتي .9

Excessive bone loss within the residual ridge . 

 Physical or emotionalمشتتتتاكل جستتتتدية أو عاطفيتتتتة  .6

problems . 

أو  أنتتتف غتتتري  هإلجتتتراء تعتتتوي  ثابتتت  متتتري  ال حيتتتب أن حُتضتتتر أستتتنانف: و كمثتتتال
قادر على اجللوس مدة طويلة على كرسي الطبيب لتتم لف عملية حتضري األستنان للتعتوي  

 .الثاب  لذلا نعوا لف بتعوي  متحرك

 Esthetics of primary    االهتمتتتام بتتتالنواحي التجميليتتتة .7

concern 

 Immediate need احلاجة الفوريتة للتعتوي  عتن األستنان املقلوعتة  .3

to replace extracted teeth  مري  أجري لف قلع سن أمامية أو أكثر يا أثر : مثالا
لكتتتن التعتتوي  جستتتر ثابتتت  . علتتى املنظتتتر و جعتتتل التعتتوي  الفتتتوري أمتتتراا ال مندوحتتة عنتتتف
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عقتتب القلتتع مباشتترة أمتتر غتتري وارد ألن انتتدمال جتتر  القلتتع و شتتفاء  ستتيخلف فراغتتاا تاليتتاا 
و لتتذلا نعتتوا جهتتاز متحتترك ريثمتتا يتتتم الشتتفاء . الستتنخية املندملتتة بتت  اجلستتر و احلافتتة

 .اا ثابت اا فعندها يصبد من املمكن أن نضع جسر ( بعد شهرين تقريباا )

 Patient  desires   رغبات املري     .9

-Unfavorable maxillaعالقتتتتتة غتتتتتري مستتتتتتحبة بتتتتت  الفكتتتتت   .90

mandibular relationship.  
علتتتى العلتتتوي أو يرتاجتتتع فاجلهتتتاز املتحتتترك حيقتتتق ناحيتتتة كتتتأن يتقتتتدم الفتتتا الستتتفلي 

 .االية أكثر من التعوي  الثاب 
املا تغة و ستبب  فاعليتةفقط متن ال%   9الرحى الثانية مسبولة عن : مالحظة  -

التعتتوي  عنهتتا عتتادة هتتو منتتع تطتتاول الرحتتى املقابلتتةه فتتاذا فقتتدت الرحتتى األو  و الثانيتتة 
 .نعوا جهاز متحرك

 أقواس الدرد اجلزئيتصنيف 
 Classification of Partially Edentulous Arches  

 Dr. Edward Kennedy of New )اقترت  هتذا التصتنيف إدوارد كينتدي   

York in 1925 )تسلستل  متن ) وفيتف تصتنف حتاالت التدرد اجلزئتي إ  أربعتة أصتناة
 (:األكثر إ  األقل شيوعاا 

ثنتائي اجلانتبه أي منطقتتان  فقد خلفتي حتر: Class Iالصنف األول  .9
 .سرجيتان خلفيتان تقعان خلف األسنان الطبيعية

فقتتد خلفتتي حتتر أحتتادي اجلانتتبه أي :  Class IIالصتتنف الثتتاين  .7
 . منطقة سرجية خلفية تقع خلف األسنان الطبيعية

فقد حمصتور يف جهتة واحتدة متن القتوس :  Class III الصنف الثالث .4
 (.تقع األسنان الطبيعية أمامها و خلفها)نب حمصورة السنية أي منطقة درد أحادية اجلا
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فقتد حمصتور أمتامي متتاز اخلتط املتوستط  Class IV: الصتنف الرابتع  .3
تتجتاوز و  ثنائيتة اجلانتب تقتع أمتام األستنان الطبيعيتة ةللقوس السنية أي منطقتة درد حمصتور 

 .(6-9الشكل )اخلط املتوسط 

 

    

        
 

 صنف   ه : صنف أوله علوي   : علوي يسار)أصناة الدرد اجلزئي : 6-1الشكل 
 (صنف رابع: صنف ثالثه سفلي   : سفلي يسار

 
لتذلا نضتيف إ  األصتناة  هو لكن حقيقة حاالت الفقد ال تكون هبذ  البستاطة

 .مصطلد التعديل
هتو كتل منطقتة فقتد إ تافية و هتي ال تتعلتق بعتدد :   Modificationالتعتديل 

إذا كانتتت   9لتتتذلا نقتتتول تعتتتديل  هو لكتتتن تتعلتتتق مبنطقتتتة الفقتتتد فقتتتط هاألستتتنان املفقتتتودة
يف منطقتتتة واحتتتدة أمتتتا إذا كانتتت  يف منطقتتتت  خمتلفتتتت  نقتتتول  اإل تتتافيةاألستتتنان املفقتتتودة 

 ...و هكذا 7تعديل 
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 :أمثلة على ذلا 
 9صنف أول تعديل : قد ثنيت درد جزئي صنف أول مع ف -
  9صنف ثاين تعديل : مع فقد ثنيت  درد جزئي صنف ثان   -
صتنف (: يف جهتة األستنان)متع فقتد ثنيتت  و رحتى أو   درد جزئي صتنف ثتان    -

 7ثاين تعديل 
درد جزئتتتتي صتتتتنف ثالتتتتث يف اجلهتتتتة اليمتتتتىن متتتتع فقتتتتد  تتتتاحكت  ورحتتتتى أو  يف  -

 9صنف ثالث تعديل : اجلهة اليسرى
 :مالحظات مهمة

و أي تعتتتتديل حيتتتول هتتتتذا الصتتتنف إ  أحتتتتد  هال تعتتتديل حلتتتاالت الصتتتتنف الرابتتتع -
فمتتثالا . األصتتناة الثالثتتة الستتابقة وذلتتا ألننتتا نقتترأ التتدرد أو الفقتتد متتن اخللتتف إ  األمتتام 

متع فقتد  تاحكت  ورحتى أو  (  للقواطتع األربعتة)مري  لديتف درد حمصتور ثنتائي اجلانتب 
 .9تعديل  اا رابع اا و ليس صنف 9تعديل  اا ثالث اا سمى هذ  احلالة صنفيف جانب واحد فت

ال نعتتوا عتتادة عتتن الرحتتى الثالثتتة و إذا فقتتدت الرحتتى الثالثتتة فهتتذا ال يعتتد متتن  -
أما إذا ا طررنا إ  استعمال الرحتى الثالثتة  . األصناة األربعة السابقة أي ليس حالة درد 

ستب  تمن التصتنيف ويكتون التدرد التذي أمامهتتا كدعامتة لتثبيت  اجلهتاز عليهتا عنتدها حتُ 
 .درداا حمصوراا 

إذا قلع املري  كل أستنانف و م يبتَق لديتف ستوى الرحتى الثانيتة اليمتىن و اليسترى  - 
 .احلالة صنفاا رابعاا  نعدفقط عندها 

إذا فقتتد املتتري  كتتل أستتنانف املوجتتودة يف نصتتف فكتتف األ تتن فقتتط عنتتدها تكتتون  -
 .ياا ثان اا احلالة صنف
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 Applegate's rules for classification قواعتد أبليجت  للتصتنيف 

 :ة للحكم الدقيق على صنف الدرد و تعديالتفاآلتيقدم أبليج  القواعد 
التصتتتتتتنيُف القلتتتتتتَع ال أن  عنتتتتتتد احلاجتتتتتتة للقلتتتتتتعه متتتتتتب أن يتلتتتتتتوَ  -9

 .   يسبقفه ألن القلع سيغري تسمية الصنف األصلي

إذا كانتتتت  الرحتتتتى الثالثتتتتة مفقتتتتودة وال نريتتتتد تعويضتتتتهاه فاهنتتتتا ال  -7
 .التصنيف يف أثناءحُتتسب 

ه فاهنتا ة موجودة ونريد استعماهلا كدعامتةإذا كان  الرحى الثالث -4
 .التصنيف يف أثناءحُتتسب 

كمتا إذا  )إذا كان  الرحتى الثانيتة مفقتودة  و ال نريتد تعويضتها  -3
 .التصنيف يف أثناءا ال حُتتسب ه فاهن(كان  مقابلتها غري موجودة

 .منطقة الدرد األكثر خلفية هي ال  حتدد الصنف -9

عتتتتتتدا تلتتتتتتا التتتتتت  ( حستتتتتتب عتتتتتتددها)منتتتتتاطق التتتتتتدرد اإل تتتتتتافية  -6
 . حددت الصنف يشار إليها باسم التعديل

بتل العتربة  هال عربة لعدد األسنان املفقودة يف كتل منطقتة تعتديل -7
 .لعدد مناطق الفقد اإل افية

-9إ   7-9األشتتتتكال )الت الصتتتتنف الرابتتتتع ال تعتتتتديل حلتتتتا -3
90.) 
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 1تعديل   IIصنف  8-1الشكل                    2تعديل   Iصنف  7-1الشكل 

 
 
 

                     
 1تعديل   IIIصنف  11-1الشكل                     4تعديل   IIصنف  9-1الشكل 

 
 

 :األكريلية األجهزة السنية 
      Interim  مبقتجهتاز ) عتال يثمتا ننهتي خطتة ر حيتث تو تع همبقتتة  تعتد

RPD)غتتري لكتتل األستتنان لألستتنان لكتتن القلتتع الفتتوري  أو عنتتدما ستتيحد  فقتتد متتتتال   ه
أو حلمتل متواد عالجيتة  ه(  Transitional Denture انتقتاف جهتاز)مرغتوب بتف اآلن 

 :من األجهزة السنية األكريلية تألف و ت. (  Treatment Denture عالجيجهاز )
 القاعدة األكريلية  .9

 األسنان االصطناعية  .7

 تثبتتتتتت  اجلهتتتتتتاز متتتتتتع التتتتتتدعامات اجملتتتتتتاورة (: تتتتتتامات)مثبتتتتتتتات مباشتتتتتترة  .4
 (.األسنان)
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  Acrylic resin baseالقاعدة األكريلية  -أوالا 
 :و هلا نوعان    Artificial teethاألسنان االصطناعية  -ثانياا 

 :و تتمتع بكوهنا :   خزفية .9

a. مقاومة لالنسحال. 

b. جتميلية أكثر فهي مقاربة للون و مظهر السن الطبيعية. 

c.  عتتتتتن طريتتتتتق دبتتتتتابيس ذهبيتتتتتة لألستتتتتنان )تثبتهتتتتتا ميكتتتتتانيكي متتتتتع القاعتتتتتدة
فتتتاذا ستتتحلنا الستتتن كثتتترياا لو تتتعها يف مكتتتان ( األماميتتتة و حفتتتريات مثبتتتتة لألستتتنان اخللفيتتتة

 .ب  مع األكريل يق فاهنا ستفقد قدرهتا على التث

 :و تتمتع بكوهنا : أكريلية  .7

a. ترتبط كيميائياا مع القاعدة األكريلية. 

b. قابلة للسحل لتتو ع يف أماكن صغرية. 

c. تطورت حن أصبح  تضاهي األسنان اخلزفية من الناحية اجلمالية. 

             Direct Retainer( الضتتتتتامات الستتتتتتلكية) املثبتتتتتتات املباشتتتتتترة -ثالثتتتتتاا 
 (:99-9الشكل )

 .العادية أو احمليطية -7الدبوسية         -9: أنواعها  -
 .املرونة  -9: صفاهتا  -

اجلماليتتتتة فهتتتتي عبتتتتارة عتتتتن ستتتتلا مقطعتتتتف مستتتتتدير مصتتتتنو  متتتتن  -7             
 .الستانلس ستيل 

 . أجهزة أكريلية -9: استطباباهتا  -
 . أجهزة حرة النهاية -7                 
 .أماكن الدعامات ذات مكان تثبي  عميق أو غبور عميق -4                 
 .الناحية اجلمالية خاصة إذا كان  األسنان أمامية -3                 
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 .مم للضواحا السفلية 023:  هي  امات مستديرة ثخانتها : ثخانتها  -
  .مم للضواحا العلوية 029                                                
  .مم لألرحاء  و األنياب 9                                                

متتتن ختتتالل )الضتتتامة الستتتلكية و هتتتي عبتتتارة عتتتن ستتتلا يتتترتبط بالقاعتتتدة األكريليتتتة 
،يتث تكتون بتدايتها علتى الستطد التدهليزي ( عن طريق اللحتام)أو املعدنية ( انطمار  فيها

نتزل و تنتهتي حتت  احملتيط الكبتري للستن وتكتون هنايتهتا احملدد فوق احملتيط الكبتري للستن   ت
 ( .V)مم و بشكل  9بعيدة عن اللثة 

 

 
 
 
 
 

            
 

 الضامة السلكية: 11-1الشكل 
 

 :أنوا   4وتكيف هذ  األسالك بواسطة مطاوي على 
 .و هي مطواة مقطع أحد رؤوسها مدور و اآلخر مقطعف مثلثي 949 -األول 
 .و هي مثلثة الرؤوس أو ذات الرؤوس الثال  700 -الثاين 

 .مطواة مستقيمة  -الثالث 
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  األجهزة السنية املعدنية: 
ألهنتتتا هتتتي األجهتتتزة املصتتتممة   األجهتتتزة الستتتنية املعدنيتتتة هتتتي األجهتتتزة الدائمتتتة تعتتتد

أمتتتتتا األجهتتتتتزة )بذي األستتتتتنان الباقيتتتتتة تتتتتتدون أن متتتتتن  ابدي وظائفهتتتتتفتتتتتتتصتتتتتميماا صتتتتتحيحاا 
 ةز أجهتتتت"باستتتتم يف املختتتتابر و بتتتت  األطبتتتتاء تُعتتتترة هتتتتذ  األجهتتتتزة . (األكريليتتتتة فهتتتتي مبقتتتتتة

ترتكتتتتتتب . ®Vitallium فيتتتتتتتاليوما هتتتتتا كتتتتتتان التجاريتتتتتة   األن أو  خالئطهتتتتتت "الفيتتتتتتاليوم
 :ةاآلتيبالنسب  خليطة الفيتاليوم من كوبال ه كروم ه موليبدن

 Co 60.6 / Cr 31.5 / Mo 6.0 / Rest < 1 %: Si,Mn, C 
 :هذا اجلهاز من يتألف و 
 :ة اآلتياهليكل املعدين و يضم األجزاء  .9

  Major connectorالوصلة الكربى  - أ

 Minor connectorsالوصالت الصغرى  - ب

  Direct Retainersمثبتات مباشرة  - ت

  Indirect Retainersمثبتات غري مباشرة  -  

 Metal Saddlesالسرو  املعدنية  -  

  Acrylic resin denture base.القاعدة األكريلية .7
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 الفصل الثاين
 ( مكونات)عناصر 

 الجهاز السني المتحرك الجزئي
 

 Major Connectors الوصالت الكبرى -أولا 
  
املوجتتتودة يف جهتتتة  الستتتين املتحتتترك هتتتي اجلتتتزء التتتذي تتتترتبط بواستتتطتف أجتتتزاء اجلهتتتاز 

 . مع األجزاء املوجودة يف اجلهة األخرى( اليمىن مثالا )
 :مب على الوصلة الكربى أن تتمتع بعدة صفات هي  

 .To be rigidن تكون صلبة أ .9

 .Protect the soft tissueأن حتمي النسج الرخوة   .7

 .Promote patient comfortأن تكون مرحية للمري    .4

ألن القتتوى املا تتغة التت  ستتتقع علتتى الستتن  صتتلبةالكتتربى متتب أن تكتتون الوصتتلة 
االصتتطناعية متتب أن تنقتتل بواستتطة هتتذ  الوصتتلة للجهتتة األختترى لتتتوز  هتتذ  القتتوى علتتى 

 . الدعامات ال  يتثب  عليها اجلهاز و على النسج الواقعة حتتف
 إذاو اللثة احلترة غتري مدعومتة بعظتم ه ف اية للنسج الرخوةالبد للدعامة أن تبمن  

انتهتتت  الوصتتتلة عنتتتدها فاهنتتتا ستستتتبب هلتتتا ر تتتاا و التهابتتتااهو هلتتتذا إمتتتا أن تكتتتون هنايتتتة  متتتا
أال تصتل إ  اللثتة  أوزء من السطد اللساين لألسنان جلالوصلة الكربى مغطية للثة احلرة و 

متتتم  4يف الفتتتا العلتتتوي و ( علتتتى األقتتتل)متتتم  6بتتتل تبقتتتى بعيتتتدة عنهتتتا مبقتتتدار أبتتتداا احلتتترة 
عنتدما . ه و متب أن تستري موازيتة للثتة احلترة(1-2الشتكل )بالفا الستفلي ( على األقل)

ختتتتتر  الوصتتتتلة الصتتتتغرى متتتتن الوصتتتتلة الكتتتتربى متتتتب أن ختتتتتر  بشتتتتكل عمتتتتودي ألن اخلتتتتط 
 .(2-2الشكل )املستقيم هو أقصر خط ب  نقطت  
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 يف الفا العلوي( قلعلى األ)مم  6تبقى هناية الوصلة الكربى بعيدة عنها مبقدار : 1-2الشكل 

 يف الفا السفلي( على األقل)مم  3و 
 
 

 
مب أن تسري حافة الوصلة الكربى موازية للثة احلرة و عندما ختر  الوصلة الصغرى من الوصلة  2-2الشكل 

 .الكربى مب أن ختر  بشكل عمودي
 

لتتتذلا متتتب أن تنتهتتتي الوصتتتلة   مرحيتتتة للمتتتري متتتب أن تكتتتون الوصتتتلة الكتتتربى 
الكربى العلوية أمامياا ب  التجعيدات احلنكية و أال تكون ظاهرة مزعجتة للستان علتى قمتة 

أو بشكل متنتاظر علتى )جتعيدةه و عندما تعرب اخلط املتوسط فيجب أن تعرب  بزاوية قائمة 
املوجتتتود )كتتتان هنتتتاك عتتترن عظمتتتي متتتا  ه  وإذا (3-7و الشتتتكل  4-7الشتتتكل ( )اجلتتتانب 

قيتق العظمي يكون مغطى بغشتاء خمتاطي ر  ألن العرن هفيجب أال تغطيف (عند بع  الناس
متتب أن يكتتون التقتتاء الوصتتلة الكتتربى متتع الوصتتالت الصتتغرى بزوايتتا . ورختتو وقابتتل للتقتتر 

 :و ذلا هبدة( ذات رأس)مدورة و ليس بزوايا وا حة 
أمتتتتتتاكن لرتكتتتتتتز اجلهتتتتتتود  ألن الزوايتتتتتتا الوا تتتتتتحة -7    منتتتتتتع انزعتتتتتتا  اللستتتتتتان -9  

و عندما متتر الوصتلة الصتغرى لتلتقتي متع املهمتاز متب أن متتر يف الفرجتة بت  .  امليكانيكية
 .حن ال يتحسسها اللسان  embrasure األسنان
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مب أن تنتهي الوصلة الكربى العلوية أمامياا ب  التجعيدات احلنكية و أال تكون ظاهرة   :3-2الشكل 
 على قمة جتعيدةمزعجة للسان 

 

 
 عندما تعرب الوصلة الكربى اخلط املتوسط فيجب أن تعرب  بزاوية قائمة  :4-2الشكل 

 

 
 مب أال تغطي الوصلة الكربى العرن العظمي :5-2الشكل 
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حن ال يتحسسها   embrasure األسنان مب أن متر الوصلة الصغرى يف الفرجة ب   6-2الشكل 

 .اللسان
 

 الوصالت الكربى العلويةمتطلبات 
Special structural requirements of Maxillary major 

connectors 

املتطلبتتات اخلاصتتة بوصتتالت الفتتتا العلتتوي التت  ال بتتتد للوصتتلة الكتتربى أن حتققهتتتا 
و هتو ارتفتا  يف  beadingأو  bead Lines هتي الريليتف اإلمتايب أو ختط التخريتز  

عنتتد منطقتتة احلتتدود األماميتتة و اخللفيتتة للوصتتلة الكتتربى الستتطد النستتيجي للوصتتلة الكتتربى 
 دختتتولإغتتتالق حمكتتتم  نتتتع . 7.     إعطتتتاء ختتتتم ميكتتتانيكي. 9: و الغايتتتة منتتتف  .العلويتتتة

يعطتي ختط إهنتاء . 3.     ال يتحسس اللسان حافة الوصلة الكتربى. 7. فضالت الطعام
 . إلهناء اهليكل املعدين عند وا د للمخربي 

يُنحتتت  ختتط التخريتتتز . يستتمد بتتذلا كتتتون النستتج يف قبتتة احلنتتتا قابلتتة لالنضتتغاط
وذلا باستتعمال جمرفتة صتغرية أو ستنبلة متدورة تتدور  قبل النسخ الرئيسعلى سطد املثال 

خيتفتي هتذا . متم9إ   029عر تف متن و ذلتا علتى شتكل ميتزاب عمقتف و  بسترعة بطيحنتة
مم متن احلافتة اللثويتة لألستنان املتبقيتة و تتنقص ثخانتتف عنتد التدرز املتوستط  6امليزاب قبل 

 .أو فوق العرن العظمي
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 أنوا  الوصالت الكربى العلوية 
 Types of maxillary major connectors  

 .Palatal barالقوس احلنكي  .9

             Palatal strap الشريط احلنكي .7

 Anteroposterior palatalالقتتوس احلنكتتي األمتتامي اخللفتتي    .4

bar 

 Horse shoeنعل الفرس   .3

 Anteroposterior palatalالشتتريط احلنكتتي األمتتامي اخللفتتي  .9

strap 

 Complete plateالصفيحة احلنكية الكاملة   .6

 :وسنورد شرحاا بسيطاا لكل منها

 :القوس احلنكي .1

. متم4متم  و ثخانتتف  9األمتامي اخللفتي قوس  يق مقطعتف نصتف بيضتوي عر تف 
م يعتتتتد . لتتتتتاليف مرونتتتتتف يصتتتتنع ثخينتتتتاا و  ألن عر تتتتف قليتتتتل هللمتتتتري  اا يكتتتتون عتتتتادة مزعجتتتت

 (املبقتتتتتتة)ستتتتتتعمل عتتتتتادة يف األجهتتتتتزة املرحليتتتتتة ي. األجهتتتتتزة املعدنيتتتتتة الدائمتتتتتةمستتتتتتعمالا يف 
 . (7-7الشكل )

 :الشريط احلنكي  .2

متتم علتتى األقتتله و  3و عر تتف  همتتم 9شتتريط عتتري  متتن املعتتدن ثخانتتتف أقتتل متتن 
 . (3-7الشكل ) تستعمل عادة مع الصنف الثالث. هو مقبول من املر ى
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 يالشريط احلنك 8-2الشكل                            القوس احلنكي  7-2 الشكل  

 :القوس احلنكي األمامي اخللفي  .3

متم و عر تف األمتامي اخللفتي  9أقتل متن ثخانتتف )اجلزء األمامي منتف بشتكل شتريط 
 هأمتا اجلتزء اخللفتي. حدود  األمامية تقع يف واد ب  جتعيتدت  حنكيتت ( مم على األقل 3

يو تع خلفيتاا أكثتر متا ( متم 9متم و عر تف األمتامي اخللفتي  4ثخانتتف )فهو بشتكل قتوس 
ن و اجلتتتزآ .أمتتتام ختتتط االهتتتتزاز متامتتتاا و تتتع لتتتحنال يعيتتتق حركتتتات اللستتتانه و لتتتذلا يُ   كتتتن

و يعطتتتي هتتذا التصتتتميم تتتتأثري التتتدائرة و هتتتو  ه(9-7الشتتتكل ) متصتتالن بشتتتريط  طتتتولي 
إن تو تتتع القوستتت  يف مستتتتوي  خمتلفتتت  فراغيتتتاا . أكثتتتر صتتتالبة متتتن أي جتتتزء متتتن أجزائتتتف

تتميتتتز   .(90-7الشتتتكل ) (Lتتتتدعى بتتتتأثري العار تتتة )يعطتتتي هتتتذ  الوصتتتلة متانتتتة متميتتتزة 
هتتتذ  الوصتتتلة بصتتتالبتها و بتغطيتهتتتا النستتتيجية األصتتتغرية و خُتتتتتار عتتتادة عنتتتد وجتتتود عتتترن 

 كتتتتن أن تستتتتتعمل هتتتتذ  الوصتتتتلة يف كتتتتل حتتتتاالت التتتتدرد اجلزئتتتتي خصوصتتتتاا . حنكتتتتي كبتتتتري
الصتتنف الثتتتاين و الرابتتتع  و ال تستتتتعمل يف احلتتتاالت التتت  حتتتتوي عرنتتتاا حنكيتتتاا يتتتتداا إ  قبتتتة 

ستتطب القتتوس احلنكتي األمتامي اخللفتي عنتتد وجتود قبتة حنتا  تتيقة ال ي. احلنتا املتحركتة
 . املعدن الالزمة يف القوس اخللفية تزعج اللسان ثخانةو عالية ألن 
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 Lتأثري العار ة  11-2الشكل           القوس احلنكي األمامي اخللفي      9-2 الشكل

 
 :نعل الفرس  .4

معتدين حتدود  املتوستطة تقتع عنتد التقتاء قبتة احلنتا تتألف هذ  الوصلة متن شتريط 
الصتتنف )تستتتعمل فقتتط يف حالتتة التتدرد احملصتتور  .(99-7الشتتكل ) األفقيتتة متتع العموديتتة

ألهنتتا غتتري   ه وال تستتتعمل متتع التتدرد حتتر النهايتتة(الصتتنف الرابتتع)أو الفقتتد األمتتامي( الثالتتث
صلبة بشكل جيد إذ سيسبب تطبيق قوى ما غة علتى جهتة  أو جهتت  انفتاحتاا و تباعتداا 

لتتتذلا  ه(97-7الشتتتكل ) لنهتتتاي  الصتتتفيحة و تركتتتزاا للجهتتتود علتتتى التتتدعامات و كستتترها
ها تعد اختياراا ستيحناا متع التدرد احلتر إال إذا قمنتا بوصتل طرفيهتا اخللفيت  بقتوس خلفتي فعنتد

 .جائزاا  استعمالنا هلاو يصبد  هأمامي خلفي تتحول إ  قوس
و قد نضطر الستتعماهلا متع التدرد احلتر فقتط إذا كتان هنتاك عترن عظمتي يتتد حتن 

 . خط االهتزاز
 

                          
 مب أال يستعمل نعل الفرس يف أجهزة الدرد احلر 12-2الشكل     نعل الفرس    11-2 الشكل        
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 احلنكي األمامي اخللفيالشريط  .5

هذ  الوصلة صتلبة تستتمد دعمتاا . مم على األقل 3وصلة صلبةه عرا كل شريط 
متب أن تكتتون الفتحتتة  .قتتد تستبب إزعاجتتاا للكتالم أو للستتانلكنهتا جيتداا متتن قبتة احلنتتا 

مم على األقل وإذا متا كانت  أصتغر فتال فائتدة منهتا و يفضتل  99×  70املوجودة بأبعاد 
عنتتتتدها تغيتتتتري الوصتتتتلة إ  وصتتتتلة أختتتترى كالصتتتتفيحة الكاملتتتتة أو الشتتتتريط احلنكتتتتي أو غتتتتري 

 . (94-7الشكل ). ذلا
 

 الصفيحة احلنكية الكاملة  .6

األكثتتر صتتالبةه إمتتا أن تغطتتي األستتنان األماميتتة أو  تعتتدوهتتي تعطتتي أفضتتل دعتتم و 
متب أن تصتل حتدودها اخللفيتة إ  ختط االهتتزاز . مم على األقتل 6أن تبقى بعيدة عنها 

( كنحت  واستع يف منطقتة الستد اخللفتي)لكن الريليف اإلمايب املطبق يف األجهزة الكاملتة 
ايتتتع األستتتنان .9: ةاآلتيتتتُتستتتتطب الصتتتفيحة الكاملتتتة يف احلتتتاالت  .متتتب أال يطبتتتق هنتتتا

احلتتتتتواة . 4. غتتتتتري جيتتتتتد ستتتتتينذات دعتتتتتم حتتتتتول األستتتتتنان املتبقيتتتتتة . 7. اخللفيتتتتتة مفقتتتتتودة
أمتتا مستتاويها فهتتي التغطيتتة النستتيجية الواستتعة يتتا قتتد يزيتتد . الستتنخية املتبقيتتة ليستت  مرتفعتتة
 . (93-7الشكل ) احتمال ردود الفعل النسيجية

                        
 الصفيحة احلنكية الكاملة 14-2الشكل        الشريط احلنكي األمامي اخللفي 13-2 الشكل
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 متطلبات الوصالت الكربى السفلية
Special structural requirements :”Mandibular major 

connectors” 

( كمتتا يف الفتتا العلتتوي)ال  كتتن أن نقتتوم بتطبيتتق ريليتتف إمتتايب يف الفتتا الستتفلي 
و متتب جتنتتب  هقابلتتة لالنضتتغاط  فنستتج الفتتا الستتفلي حساستتة جتتداا لعتتدم وجتتود نستتج 

هتذا متم و  0.5 - 0.2  تطبيق  تغط عليهتا بتل علتى العكتس متب االبتعتاد عنهتا مبقتدار 
ال يطبتتق هتتذا الريليتتف عتتتادة يف .  Negative Relief الريليتتف الستتل متتا يستتمى 

أمتتا األجهتتزة حتترة النهايتتة فتتال . الوظيفتتة يف أثنتتاءاألجهتتزة احملمولتتة ستتنياا لعتتدم ميلهتتا للحركتتة 
تضتتغط األجهتتزة متتن اخللتتف علتتى النستتج إذ   الوظيفتتة يف أثنتتاءأهنتتا متيتتل للتتدوران يف شتتا 

وتصتتبد الوصتتالت متتن األمتتام  تتاغطة أكثتتر علتتى النستتج  املتتري  يستتتعملهاالرختتوة عنتتدما 
اجلهتتتة اللستتتانية الوصتتتلة الكتتتربى متتتن أن تستتتبب قرحتتتة ( الستتتل )لتتتذلا  نتتتع هتتتذا الريليتتتف 

  . ليهاإاملستندة للحافة السنخية 
الريليتتف الستتل  حافتتة الوصتتلة الكتتربى متتن متزيتتق النستتج املخاطيتتة اللستتانية  نتتع إذاا 

 (.انضغاط النسج الداعمة خلفياا )احلساسة كنتيجة للحركات الوظيفية 
 

 أنوا  الوصالت الكربى السفلية : 

Lingual bar -  القوس اللساين 1 

Lingual plate 7-   الصفيحة اللسانية  

Double lingual bar “Kennedy bar” 4-   القوس اللساين املضاعف  

Labial bar القوس الشفوي  -3   

 :القوس اللساين  .9

شتتتكل مقطعهتتتا نصتتتف   . (99-7الشتتتكل ) هتتي الوصتتتلة الستتتفلية األكثتتتر شتتتيوعاا 
متم حتن تكتون  9بُعتدها الستفلي العلتوي . جزؤها األثخن هو األقرب لقا  الفمه إجاصي
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ستتتعماهلا الو لتتذلا ه  علتتى األقتتلمتتم  4أمتتا املستتافة بتت  اللثتتة احلتترة و هنايتهتتا هتتي  .صتتلبة
و بت  اللثتة  (أي عنتدما يرفتع املتري  لستانف)أن تكون املسافة ب  قا  الفتم التوظيفي مب 
مم فنقتوم بعمتل 3إذا كان هذا البعد أقل من أما   (مم 3=4 + 9)مم كحد أدىن 3احلرة 

 .(96-7الشكل ) الصفيحة اللسانية
 

          
          اللساين القوس 15 -2 الشكل

 .                  مم على األقل لكي يكون استعمال القوس اللساين يكناا  8مب توفر  16-2الشكل  

الستتما  )بتتنقص تتتراكم اللوحيتتة و زيتتادة تنبيتتف النستتج الرختتوة القتتوس اللستتاين تميتتز ي
إذا م فهتتي احتمتتال نقتتص صتتالبتف  أمتتا مستتاويف(. بتتالتنظيف الغريتتزي للثتتة األماميتتةللستتان 

 . صمم باألبعاد املناسبةيُ 
 :الصفيحة اللسانية  .7

حتتدودها الستتفلية هتتي مثتتل حتتدود القتتوس اللستتانية أي قتتا  الفتتم التتوظيفي و لكنهتتا 
تصتتل بتت  نقتتاط ( أهل تتة) نتتتوءات متتدورةاألستتنان لتستتتند عليهتتا و تعطتتي شتتكل  متتتتد علتتى

نكتتون قتتد عربنتتا فتتوق اللثتتة احلتترة جستتر يصتتل إ  األستتنان و هبتتذا . متتتاس األستتنان األماميتتة
االستتتتتطباب . (97-7الشتتتكل )ويستتتتند عليهتتتاه كمتتتا نكتتتتون قتتتد حققنتتتا شتتتترط الصتتتالبة 

الستفلية العلويتة بت  قتا  الفتم التوظيفي و اللثتة  الرئيس هلذ  احلالة هو عندما تكتون املستافة
متتب دائمتتاا أن تكتتون هتتذ  الصتتفيحة مدعومتتة مبهمتتازين يتو تتعان . متتم 3احلتترة أقتتل متتن 

لتتتيس أبعتتتد متتتن الوهتتتدة اإلنستتتية للضتتتاحكة األو  الستتتفلية و إال أدى ذلتتتا إ  دفتتتع هتتتذ  
كانت  املستافة بت     -9 :تستطب هذ  الوصلة إذا. الصفيحة لألسنان و انزياحها دهليزياا 
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 بستيطكتان هنتاك متيالن   -7أو ملتم  3واللثتة احلترة أقتل متن ( التوظيفي)قا  الفم املتحترك 
تبقى س  أستنان أو أقتل      -3   أوكان هناك عرن عظمي   -4  أويف الضواحا لسانياا 

عنتتتتدما تكتتتتون هنتتتتاك  -6عنتتتتد وجتتتتود أستتتتنان أماميتتتتة متحركتتتتة ،اجتتتتة لتجبتتتتري أو   -9  أو
متتدة متتن التتزمنه إال أهنتتا متتا تتتزال قابلتتة للبقتتاء  أستتنان أماميتتة مصتتابة يف دعمهتتا حتتول الستتن

فاستتتتعمال الصتتتفيحة يستتتمد لنتتتا عنتتتد قلعهتتتا أن نضتتتيف ستتتناا علتتتى اجلهتتتاز نفستتتف دون أن 
 . اجلهاز نبدل

 :عفالقوس اللساين املضا .4

ستتتتطب يف حتتتال ي مشتتتابف للصتتتفيحة اللستتتانية متتتن حيتتتث االستتتتطباب و لكنتتتف هتتتو
عنتتد النظتتر للمتتري  متتن وجتتود تراجتتع لثتتوي  كتتن متتن خاللتتف مشتتاهدة الصتتفيحة اللستتانية 

 .(93-7الشكل ) لذلا يو ع قوس علوي و قوس سفلي وبينهما فراغاألمامه 

                          
 اللساين املضاعف القوس 18-2الشكل                              اللسانية الصفيحة 17 -2 لشكلا

 
 :القوس الشفوي .3

شتتتتفوي االرتفتتتتا  )الطبيعيتتتتة  كمتتتتا يتتتتدل ا تتتتفه فهتتتتو  تتتتر شتتتتفوَي األستتتتنان الستتتتفلية  
إذا كانتتتتت   -9: ستتتتتتطب يف حتتتتتالت ي. ف إجاصتتتتتيه و مقطعتتتتتف نصتتتتت(الستتتتتنخي الستتتتتفلي

وجتتتود عتتترن عظمتتتي كبتتتري علتتتى الوجتتتف اللستتتاين للفتتتا  -7ستتتاين   لل  كثتتترياا األستتتنان مائلتتتة  
و كلتتتا احلتتالت  متنعتتان استتتعمال الوصتتالت الستتابقة وجتعلنتتا مضتتطرين الستتتعمال . الستتفلي

هذا النو  من الوصالت سي  التقبل من قبل املري  لتذلا ال يستتعمل   يُعد. هذ  الوصلة
 . (99-7الشكل ) عند وجود استطباب حمدد لفإال 
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 .الشفوي القوس 19 -2 الشكل

 
 Minor connectorsالوصالت الصغرى   :  ثانياا 

 
. الوصتتالت الصتتغرى هتتي األجتتزاء التت  تتتربط الوصتتلة الكتتربى متتع بقيتتة أجتتزاء اجلهتتاز

عتري  واألجتزاء  (Highway تسترتادو أ)طريتق ستريع الوصلة الكربى وكأهنا  نعد كن أن 
ه عنتتدها تكتتون الوصتتالت الصتتغرية مبثابتتة الطريتتقاألختترى متتن اجلهتتاز هتتي قتترى جمتتاورة هلتتذا 

الطرق الفرعية ال  تقوم بربط الشتار  الترئيس بتالقرى اجملتاورةه  إذاا الوصتالت الصتغرى هتي 
 .ال  تربط األجزاء املختلفة للجهاز السين مع الوصلة الكربى

 كما تقوم هذ  الوصالت بتوزيع القتوى املطبقتة علتى اجلهتاز علتى األستنان الداعمتة
 .و النسج الفموية  لذلا فان الصالبة هي متطلب أساسي يف الوصالت الصغرى

 : أنوا  الوصالت الصغرى
 :للوصالت الصغرى categories هناك أربعة أصناة 

            وصتتتتتتتتتتتتتتالت صتتتتتتتتتتتتتتغرى تصتتتتتتتتتتتتتتل الوصتتتتتتتتتتتتتتلة الكتتتتتتتتتتتتتتربى متتتتتتتتتتتتتتع الضتتتتتتتتتتتتتتامات  -9
 (. 70-7الشكل )

الشتكل )املباشترة وصالت صغرى تصل الوصلة الكربى مع املثبتات غري  -7
7-79.) 
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وصتتالت صتتغرى تصتتل الوصتتلة الكتتربى متتع القاعتتدة األكريليتتة وتستتمى    -4
 (.77-7الشكل )بالسر  املعدين 

و يصتتل ( حتتدود اجلهتتاز) وهتتذا الستتر   تتتد حتتن الثلمتتة الكالبيتتة يف الفتتا العلتتوي 
ن حن ثلثي مسافة الدرد فقط يف الفتا الستفلي أي اليغطتي املثلتث خلتف األرحتاء رغتم أ

 .القاعدة األكريلية ستغطي هذا املثلث
                   ة بشكل السلم عوارا مفتوح إما: يكون السر  املعدين

                        Meshأو شبكةه     Open construction(77-7الشكل )

construction( 74-7الشكل) (  73-7الشكل )  أو سرجاا مصمتاا عليف حبيباته
 Bead components on a metal base .  

يوجتتتد يف بتتتاطن هنايتتتة الستتتر  املعتتتدين احلتتتر صتتتادمة مصتتتبوبة تتتتدعى باستتتم الصتتتادمة 
إجتتتتتراءات دك  يف أثنتتتتتاءالنستتتتتيجية و هتتتتتي  تتتتترورية ملنتتتتتع ا نتتتتتاء أو تشتتتتتو  اهليكتتتتتل املعتتتتتدين 

متتم متتن لتتع الريليتتف  7×7يتتتم صتتنع هتتذ  الصتتادمة بازالتتة مربتتع صتتغري . األكريتتل(  تغط)
تتربز الصتادمة النستيجية متن بتاطن الستر  املعتدين لتتمس جتبس املثتال . املنطمر قبل النستخ

 ( .79-7الشكل )الرئيس 
ال تلتقتتتي الوصتتتلة الكتتتربى متتتع الستتتر  األكريلتتتي بدرجتتتة و لتتتيس التقتتتاء متماديتتتاا لتتتحن 

يتدعى هتذا االلتقتاء يف بتاطن . يتقشر األكريل عندما يتمادى بشكل متتدر  فتوق األكريتل
و يتتتدعى االلتقتتتتاء املوجتتتود علتتتتى الستتتتطد (  76-7الشتتتتكل )اجلهتتتاز ختتتتط إهنتتتاء داخلتتتتي 

 (  .  77-7الشكل )اخلارجي للجهاز باسم خط اإلهناء اخلارجي 
 .(73-7الشكل )وصلة صغرى تعمل كذرا  واصلة للضامات اإلصبعية  -3
 



40 
 

        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   وصلة صغرى تصل الوصلة الكربى 21-2الشكل           وصلة صغرى تصل الوصلة  21-2الشكل 

 .مع املثبتات غري املباشرة                                                     .ى مع الضاماتالكرب 

                     
 .سر  معدين بشكل الشبكة 23-2الشكل           وصلة صغرى تصل الوصلة الكربى  22-2الشكل 

 (.بشكل السلم)مع القاعدة األكريلية 

 
تثبي  القاعدة األكريلية بالسر  املعدين املصم  بواسطة كريات معدنية صغرية  كن  24-2الشكل 

 موجودة على سطد السر  املعدين

          
 (الصادمة النسيجية)الصادمة املصبوبة ( السهم)أهب  25-2الشكل 
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 .درجة 91خط اإلهناء الداخلي هو درجة يف باطن اهليكل املعدين زاويتها  26-2الشكل 

 

 
 
 
 
 

( الظاهر)على السطد اخلارجي ( درجة 91أقل من )خط اإلهناء اخلارجي هو درجة  27-2الشكل 
 .درجة 91للهيكل املعدين زاويتها أقل من 

 

 
 .وصلة صغرى تعمل كذرا  واصلة للضامات اإلصبعية 28-2الشكل 
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تكتتون الوصتتتلة الصتتغرى التتت  تصتتتل الوصتتلة الكتتتربى متتتع الضتتامات عريضتتتة باالجتتتتا  
لكنهتتتتتتتتتا رقيقتتتتتتتتتة باالجتتتتتتتتتتا  اإلنستتتتتتتتتي الوحشتتتتتتتتتي  buccolinguallyليزي اللستتتتتتتتتاين التتتتتتتتتده

mesiodistally  و هتتذا متتا معتتل الوصتتلة متينتتة دون أن تعيتتق و تتع الستتن االصتتطناعية
 . يف مكاهنا املناسب على السر  املعدين

اللثويتتتة متتب أن تعتتترب الوصتتلة الصتتتغرى التتت  تتتربط املهمتتتاز بالوصتتتلة الكتتربى النستتتج 
التت  تصتتل الصتتغرى يتتتم إمتترار الوصتتلة . بزاويتتة قائمتتة لتغطتتي أقتتل مقتتدار متتن النستتج اللثويتتة

 lingualالوصتتتتتلة الكتتتتتربى متتتتتع منطقتتتتتة أستتتتتنان يف الفرجتتتتتة اللستتتتتانية بتتتتت  األستتتتتنان 

embrasure   و ذلتا إلخفتاء ثخانتهتاto disguise its thickness     وعتدم
 .للسانإزعاجها 

ه و ليست  مدببتة  زوايتا متدورةبمب أن يكون اتصال الوصلة الكتربى متع الصتغرى 
 .(73-7الشكل ) انزعا  املري إلنقا   وذلا ملنع تركز اجلهود و

 

 

 .مب أن يكون اتصال الوصلة الكربى مع الصغرى بزوايا مدورة :28-2الشكل 
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 الفصل الثالث

المهاميز  اتقر  م  المهاميز و   

RESTS AND REST SEATS 

 

ج متتب أن تنتقتتتل القتتوى املطبقتتتة علتتى اجلهتتتاز املتحتترك اجلزئتتتي إ  األستتنان و النستتت
نقتتل القتتوى علتتى طتتول احملتتور الطتتوف التتذي يصتتر اجلهتتاز إن عن. الداعمتتة بشتتكل غتتري راا  

تتتناد ( مهتتتاميز:  ) restاز  متتتدعى باملهيتتتالداعمتتتة للستتتن  أمتتتا املكتتتان . (ُستتتُند:  )أو السِّ
حضر على السن الداعمة فا ف 

ُ
 .rest seatاملهماز  مقرامل

املهمتتاز و املهمتتاز بشتتكل تنتقتتل معتتف القتتوى متتن  مقتترمتتب أن تكتتون العالقتتة بتت  
و هبتتذ  الطريقتتة متتتتص األليتتاة . اجلهتتاز إ  الدعامتتة ذرويتتاا علتتى طتتول احملتتور الطتتوف للستتن

 . يف الرباط ما حول السن اجلهود املطبقة على السن دون أن تتأذى هذ  السن
هتتتتتاز إ  يف حالتتتتتة اجلهتتتتتاز احملمتتتتتول ستتتتتنيااه تنتقتتتتتل كتتتتتل القتتتتتوى التتتتت  تقتتتتتع علتتتتتى اجل

نستتيجيااه فتتان جتتزءاا فقتتط متتن اجلهتتود ينتقتتل إ  -أمتتا يف اجلهتتاز احملمتتول ستتنياا . التتدعامات
 .األسنان بينما ينتقل اجلزء الباقي إ  احلافة الدرداء

ه أمتا primary rest إذا كان املهماز جزءاا من الضامة فانف يُدعى مهمتازاا أوليتاا  
و تثبيتت   غتري مباشتتر فيتدعى مهمتتازاا مستتاعداا أو املهمتاز املستتبول عتن إعطتتاء دعتم إ تتايف أ

 .auxiliary rest or secondary restثانوياا   
 :هناك ثالثة أنوا  للمهاميز

تو ع على السطد اإلطباقي :  Occlusal rests املهاميز اإلطباقية -9
 .لألسنان اخللفية

تو تع علتى : Lingual or cingulum restsاملهتاميز اللستانية   -7
 . السطد اللساين لألسنان األمامية خصوصاا األنياب العلوية
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تو تتتتع علتتتتى احلتتتتدود القاطعتتتتة : Incisal restsاملهتتتتاميز القاطعتتتتة  -4
 .لألسنان األمامية

 مقراهتاو ( الطاحنة)املهاميز اإلطباقية  -أوالا 
 Occlusal rests and rest seats: 

الشتتكل اخلتتارجي هلتتذ  املهتتاميز مثلثتتي تقريبتتااه تقتتع قاعتتدة املثلتتث فيتتف عنتتد االرتفتتا  
شتتتكل التحضتتتري كشتتتكل . باجتتتتا  مركتتتز الستتتطد اإلطبتتاقي( املتتدورة)احلفتتايفه و تقتتتع ذروتتتتف 

متتب أن يكتتون التحضتتري  تتمن املينتتاء و  كتتن الستتحل متتن احلدبتتة املقابلتتة لتتتأم   .امللعقتتة
 .طبقة امليناء املهماز دون جتاوز ثخانة

املهمتتتاز متتتن ثلتتتث إ  نصتتتف الطتتتول اإلنستتتي  قتتتريبلتتتغ الطتتتول اإلنستتتي الوحشتتتي مل
 أمتتا العتترا التتدهليزي اللستتاين فهتتو نصتتف املستتافة بتت  قمتت  احلتتدبت   الوحشتتي للدعامتتة

 (.9-4الشكل ) الدهليزية و اللسانية للدعامة
 

            
  و أبعاد شكل املهماز اإلطباقي: 1-3الشكل 

 
املهمتتاز و بتت  الستتطد املالصتتق للدعامتتة أقتتل  مقتترمتتب أن تكتتون الزاويتتة بتت  قتتا  

               درجتتتتتتتتةه و هتتتتتتتتذا متتتتتتتتا يستتتتتتتتمد بانتقتتتتتتتتال القتتتتتتتتوى علتتتتتتتتى احملتتتتتتتتور الطتتتتتتتتوف للستتتتتتتتن  90متتتتتتتتن 
 (. 7-4الشكل )
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 درجة 91املهماز و ب  السطد املالصق للدعامة أقل من  مقرالزاوية ب  قا  : 2-3الشكل 

 
حيتب أن يتو تتع اجلتتزء األعمتتق متتن املهمتاز اإلطبتتاقي قتترب مركتتز الوهتتدة اإلنستتية أو 

إن ثخانتتتة املهمتتتاز . الوحشتتتية   يرتفتتتع املهمتتتاز بتتتبطء عنتتتدما يستتتري باجتتتتا  االرتفتتتا  احلفتتتايف
صتتنع مريتتة مصتتبوبة يستتتند عليهتتا  و عنتتدما يتتراد. متتم 929-9املناستتبة ملنتتع انكستتار  هتتي 

 (.  4-4الشكل )املهماز يف النموذ  الشمعي قبل صبف  مقراملهماز فانف مب    

         
 مم 1.5-1ثخانة املهماز املناسبة ملنع انكسار  هي : 3-3الشكل 

 

 مقراهتااملهاميز اللسانية و  -ثانياا 
 Lingual or cingulum rests and rest seats : 

إن شتتكل النتتاب . تستتتعمل املهتتاميز اللستتانية بشتتكل أساستتي علتتى األنيتتاب العلويتتة
املهمتتاز بشتتكل  مقتتريستتاعد علتتى حتضتتري ( cingulumوجتتود االرتفتتا  املينتتائي )العلتتوي 

ه ويستتاعد هتذا املقطتتع يف منتتع  Vيكتتون املقطتع العر تتي للمهمتتاز اللستاين بشتتكل . جيتد
راد صتتتتنع مريتتتتة و عنتتتتدما يُتتتت(. 3-4الشتتتتكل ) هجتتتترة الدِّعامتتتتة بعيتتتتداا عتتتتن اجلهتتتتاز اجلزئتتتتي
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همتتتتاز يف النمتتتتوذ  امل مقتتتترمصتتتتبوبة لستتتتن أماميتتتتة يستتتتتند عليهتتتتا املهمتتتتاز فانتتتتف متتتتب  تتتت  
 .الشمعي قبل صبف

 

 
 Vيكون املقطع العر ي للمهماز اللساين بشكل : 4-3الشكل 

 
 :Incisal rests and rest seats  مقراهتا املهاميز القاطعة و -ثالثاا 

مينائيتتة كافيتتة لتحضتتري مقتتر  ثخانتتةخبتتالة النتتاب العلتتوي فانتتف لتتيس للنتتاب الستتفلي 
 .لذلا نضطر لالستناد على حد  القاطع مبهماز قاطع .(9-4الشكل ) مهماز لساين

      
 مينائية كافية لتحضري مقر مهماز لساين ثخانةليس للناب السفلي : 5-3الشكل 



47 
 

القاطع عترب الستطد اللستاين للستن و  تتد بعتدها إ  يصل املهماز القاطع إ  احلد 
يظهتتر املهمتتاز القتتاطع بشتتكل ثلمتتة صتتغرية تتو تتع علتتى . الستتطد الشتتفوي للستتن الداعمتتة

و خيتلتتتف مو تتتعها بتتتالقرب متتتن الزاويتتتة . متتتم متتتن الزاويتتتة القاطعتتتة املالصتتتقة 7-929بعتتتد 
 (.6-4الشكل )اإلنسية و الوحشية حسب نظام الضامة املستعملة 

 

 
 مم من الزاوية القاطعة املالصقة 2-1.5يتو ع املهماز القاطع على بعد : 6-3الشكل 

 

 
 يصل املهماز القاطع من السطد اللساين ليعرب احلد القاطع إ  السطد الدهليزي: 7-3الشكل 
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 الفصل الرابع
 

 DIRECT RETAINERSتات المباشرة  المثب  

 :املثبِّتات املباشرة يف  بط حركات اجلهاز املتحركدور 

ثالثتة أنتوا  للقتوى الت  يتعترا هلتا اجلهتاز الصتتناعي يف متييتز  -وفقتاا لالجتتا - كتن 
 وأالستتتنية )فتتتم املتتتري   فهنتتتاك قتتتوى تعمتتتل علتتتى حتريتتتا اجلهتتتاز باجتتتتا  ستتتطو  االستتتتناد 

 .إ  آخرأو بعيداا عنها أو تعمل على حتريكف من جانب ( النسيجية

 :تتضمن القوى ال  تعمل على حتريا اجلهاز بعيداا عن سطو  االستناد

 اجلاذبية ال  تبثر على اجلهاز العلوي. 
  يف أثنتتتاءاألطعمتتتة الالصتتتقة التتت  تقتتتود إ  إزاحتتتة اجلهتتتاز عنتتتد فتتتتد الفتتتم 

 .املضغ
 القوى الوظيفية ال  تعمل على حتريا اجلهاز عرب نقاط ارتكاز. 

 .بية واألطعمة الالصقة أقل شأناا مقارنةا مع القوى الوظيفيةعلماا أن اجلاذ

إن مفهتتتوم الثبتتتات يف التعويضتتتات املتحركتتتة خيتلتتتف عمتتتا هتتتو عليتتتف يف التعويضتتتات 
الصتتتناعية األختتترى  إذ أن معاجلتتتة املر تتتى بواستتتطة التيجتتتان واجلستتتور تعتمتتتد علتتتى حتضتتتري 

ق هبتدة تثبيت  التعتوي  هندسي مناسب للدعامات السنية إ تافةا الستتعمال متواد إلصتا
 .على األسنان ومقاومة كل القوى ال  تتعرا هلا هذ  األسنان

يف ثبتتتات التعويضتتتات املتحركتتتة عناصتتتر متتتن التعتتتوي  تتشتتتابا  يستتتهمباملقابتتتله و 
engage  مع الدعامات السنية هبدة مقاومة حركة التعتوي  بعيتداا عتن ستطو  االستتناد

 .Direct Retainersتسمى هذ  العناصر املثبِّتات املباشرة ( السنية والنسيجية)
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 :يُبمَّن تثبي  اجلهاز املتحرك اجلزئي عرب وسيلت 

علتتى ( اشتترةمثبِّتتتات مب)يُنجتتز متتن ختتالل تطبيتتق عناصتتر مثبِّتتتة : التثبيتت  األوف-9
 .الدعامات السنية

يتحقتتتق متتتن ختتتالل العالقتتتة الوثيقتتتة بتتت  الوصتتتالت الصتتتغرى : التثبيتتت  الثتتتانوي-7
وستتتطو  اإلرشتتتاده وكتتتذلا بتتت  قواعتتتد األجهتتتزة والوصتتتالت الكتتتربى متتتن جهتتتة وستتتتطو  

 .االستناد من جهة أخرى

تناستتب وهكتتذاه فالتثبيتت  الثتتانوي  اثتتل التثبيتت  يف األجهتتزة املتحركتتة الكاملتتةه إذ ي
 .مع دقة تسجيل الطبعات ودقة انطباق قاعدة اجلهاز واملساحة الكلية لسطد التماس

 :مناذ  املثبِّتات املباشرة

هنتتتتاك منوذجتتتتان للمثبِّتتتتتات املباشتتتترة يبمنتتتتان التثبيتتتت  امليكتتتتانيكي لألجهتتتتزة اجلزئيتتتتة 
 :املتحركة

وهي عناصتر مصتبوبة أو :  Intracoronal retainersاملثبِّتات داخل التا  -9
 (. 9-3 الشكل)مثبَّتة بشكل كامل  من احمليط الطبيعي للدعامة السنية املرية 

 
 مثبِّتة داخل التا :1-4الشكل
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 key and keywayتعتمتتتد هتتتذ  املثبِّتتتتات عتتتادةا علتتتى آليتتتة املفتتتتا  و القفتتتل 
 internal  املثبِّتتات الداخليتة استمطلتق علتى هتذ  املثبِّتتات يُ و  .(مسبقة الصنع) اجلاهزة

retainers (الوصالت املتُْحَكَمة) أو وصالت اإلحكام precision attachments. 
يف عتام  Dr. Herman E. S. Chayes  ألول مترة متن قبتلمبتدأ هتذ  الوصتالت قُتدم 

إن  . ن التتتذكري واألنثتتتوي للوصتتتلة داختتتل احملتتتيط الطبيعتتتي للدعامتتتةآيتو تتتع اجلتتتز  .9906
األساسية للضامات هي مشكلة جتميلية ألهنتا معدنيتة فتال يرغتب املتري  غالبتا يف  املشكلة
و البديل التجميلي املناسب هو استعمال وصالت اإلحكام حيث نقوم  بتتتويج  .ظهورها

ميزابتة حيتث يتدخل نتتوء ( الستن اجملتاورة للتدرد) ونضع يف آخر ستن متوَّجتة  هسن أو أكثر
 .يتثبتان ببعضهما بفعل عامل االحتكاك من اجلهاز  من هذ  امليزابة و

 عناصتترتتفتتوق هتتذ  الوصتتالت علتتى املثبِّتتتات ختتار  التتتا  متتن ختتالل عتتدم ظهتتور 
تتتأم  دعتتم كتتذلا متتن ختتالل و ( و بالتتتاف فالناحيتتة التجميليتتة أفضتتل)االستتتقرار والتثبيتت  

 .لدعامة السنيةاور ل عرب تو ع أفضل للمهماز نسبةا حملعمودي أفض

 :هناك جمموعة من الصفات السلبية للوصالت الداخليةه وهيباملقابله 

 .تتطلب حتضرياا للدعامات وتتطلب إجراءات صب .9
 .تتطلب إجراءات سريرية وخمربية معقدة .7
تتعتترا للتلتتف متتع متترور التتزمن فتغيتتب مقاومتتة االحتكتتاك التت   .4

 .تعمل على عدم خرو  اجلهاز
 .من الصعوبة مبكان إصالحها أو استبداهلا .3
فعاليتهتتتتتا متتتتتع طتتتتتول الدعامتتتتتة الستتتتتنيةه حيتتتتتث تكتتتتتون تتناستتتتتب  .9

 . عيفة على األسنان القصرية فاعليةال
متتن الصتتعوبة مبكتتان تطبيقهتتا بصتتورة كاملتتة  تتمن حمتتيط الستتن  .6

 .ويعود ذلا حلجم اللب
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 .مكلفة أكثر مقارنةا مع املثبِّتات خار  التا  .7

جلهتتاز األفقيتتة ومبتتا أن الوصتتالت الداخليتتة ال تتتتيد احلركتتة األفقيتتة فتتان كتتل حركتتات ا
وحركتتتتتة اإلمالتتتتتة وحركتتتتتة التتتتتدوران ستتتتتتنتقل مباشتتتتترةا إ  الدعامتتتتتة الستتتتتنية لتتتتتذلا ال متتتتتوز أن 
تستتتعمل هتتذ  الوصتتالت يف حتتاالت الفقتتد اخللفتتي احلتتر متتا م تُتتزوَّد بلليتتة خاصتتة تستتتمى 

 . Stress-breakerفاصلة اجلهد 

التعتوي  متن متنع حركة :  Extracoronal retainersاملثبِّتات خار  التا  -7
 .خالل عناصر مري تطبيقها أو ربطها إ  السطو  اخلارجية للدعامات السنية

تتبمِّن  .  Clasps اتالشتكل األساستي األكثتر شتيوعاا هلتذ  املثبتتات هتو الضتامَّ 
متتن ختتالل ذرا  متترن يلتتج منطقتتة التثبيتت  الكائنتتة علتتى الستتطد اخلتتارجي  التثبيتت َ الضتتامة 

للدعامتتة الستتنية بتت  املنطقتتة العنقيتتة واملنطقتتة األكثتتر حتتتدباا متتن الستتطد اخلتتارجيه أو متتن 
ختتتالل ولتتتتو  هنايتتتتة التتتتذرا  املتتتترن اةفا تتتتاا أو وهتتتتدةا حمضتتتترة ستتتتلفاا علتتتتى الستتتتطد اخلتتتتارجي 

 (.7-3الشكل)للدعامة السنية 

 
 مثبِّتة مباشرة حميطية خار  التا : 2-4الشكل

 :حتليل حميط السن وعالقتف مع الضامات املثبِّتة

نتف متن املهتم إيتطلب االستعمال املناسب للضامة فهماا دقيقاا ملبادئ تصتميمهاه إذ 
معرفة كيفية ارتباط عناصتر اجلهتاز املتحترك اجلزئتي متع حمتيط الستن كتي تُنجتز وظتائف هتذا 
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مناسبةه وهكذا فمن الضروري أحياناا إجراء تعديل أو هتيحنة حملتيط الستن متن اجلهاز بصورة  
 .أجل توفري شروط تسمد باستعمال صحيد للضامة

توجتتتتتد علتتتتتى ستتتتتطد الدعامتتتتتة الستتتتتنية منتتتتتاطق أو مستتتتتاحات معينتتتتتة تتتتتتبمن الثبتتتتتات 
واالستتتتقرار للجهتتتاز اجلزئتتتيه حيتتتث  كتتتن تعيتتت  هتتتذ  املستتتاحات فقتتتط باستتتتعمال جهتتتاز 

 .Dental cast surveyorلة السنية  ختطيط األمث

عبتتتتارة عتتتتن أداة بستتتتيطة تتتتتتألف متتتتن ذرا  عموديتتتتة وقاعتتتتدة قابلتتتتة  إن هتتتتذا اجلهتتتتاز
متثتتتل عالقتتة التتتذرا  العموديتتة متتتع . للتعتتديل حتمتتل املثتتتال بعالقتتة ثابتتتتة متتع التتتذرا  العموديتتة

 (.3-3و  4-3الشكل )املثال خط إدخال وإخرا  اجلهاز املتحرك اجلزئي 

 
 جهاز ختطيط األمثلة السنية: 3-4الشكل

 
 التقارب العنقي خط إدخال اجلهاز واحمليط الكبري للسن وزاوية: 4-4الشكل 
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د التتتذرا  العموديتتتة جلهتتتاز التخطتتتيط عنتتتدما متتتتس ستتتطد التتتتا  الستتتريري اخلتتتط  حُتتتتدِّ
علتتى هتتذا اخلتتط Kennedy املوافتتق للتحتتدب األعظمتتي لتتذلا الستتطده حيتتث أطلتتق 

املتعلتق خبتط اإلدختال احملتدد التذي ير تف ) Height of contourالكبتري تستمية احملتيط 
كونتتف ُيستتتعمل للداللتتة   Guide lineختتط الداللتتة  Cummerيف حتت   تتا  ( املخطتتط

هتتو متتن و تتع مصتتطلد احليِّتتز  DeVanعلتتى املنتتاطق املثبِّتتتة واملنتتاطق غتتري املثبِّتتتةه علمتتاا أن 
الت  تتو تع فيهتا نة فوق خط الداللة ملنطقة الكائلإلشارة إ  ا suprabulgeغري املثبِّ  

املكونات غري املثبِّتة وغري املرنة كعناصر االستقرار والتكافب ه وو ع مصتطلد احليِّتز املثبِّت  
infrabulge   التتت  تتو تتتع فيهتتتا النهايتتتة املنطقتتتة الكائنتتتة حتتتت  ختتتط الداللتتتة لإلشتتتارة إ

 .املرنة املثبِّتة للضامة

 :لتا  السريري بواسطة احمليط الكبري إ  قسم إذنه يُقسم سطد ا

 تصتتتل إليهتتتا بستتهولة عناصتتتر اجلهتتاز املتحتتترك اجلزئتتتي: منطقتتة قاطعتتتة أو إطباقيتتة-9
 .هاايع

 . كن أن تصل إليها فقط عناصر اجلهاز املرنة: منطقة لثوية-7

علتتتى متتتتاس متتتع اخلتتتط املوافتتتق للتحتتتدب  وتتتتد إرشتتتاد املخطتتتطيتشتتتكل عنتتتد جعتتتل 
األعظمي لسطد التا  الستريري مثلثتاا ذروتتف نقطتة التمتاس وقاعدتتف املنطقتة املوافقتة للنستج 

 Angle of cervicalاللثويةه حيث تسمى هذ  الزاويتة الذرويتة زاويتة التقتارب العنقتي 

convergence  مراقبة املثلتث ها من خالل تقو وهي ذات عالقة مبقدار التثبي  و كن
 (.9-3الشكل )الضوئي املتشكل ب  سطد السن وشفرة جهاز التخطيط 
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 وشفرة جهاز التخطيط لث الضوئي املتشكل ب  سطد السناملث: 5-4الشكل 

 :مقدار التثبي 

يعتمتتتد مقتتتدار تثبيتتت  الضتتتامة علتتتى مقاومتتتة معتتتدن الضتتتامة للتشتتتو ه إذ أن النهايتتتة 
املثبِّتتتة لتتذرا  الضتتامة تتو تتع يف منطقتتة التثبيتت  الكائنتتة يف الثلتتث اللثتتوي متتن تتتا  الدعامتتة 
الستتتنيةه وعنتتتد تعتتترا اجلهتتتاز املتحتتترك اجلزئتتتي لقتتتوى إزاحتتتة دافعتتتةا بتتتف بعيتتتداا عتتتن ستتتطو  

للتشتتتو  وذلتتتا عنتتتد جتتتتاوز  منطقتتتة التثبيتتت  وعبتتتور  احملتتتيط  االستتتتناد سيخضتتتع هتتتذا التتتذرا 
ذلتتا جتعلتتف ذراعتتاا مثبِّتتتاا  يف أثنتتاءالكبتتري لتتتا  الستتنه علمتتاا أن مقاومتتة هتتذا التتذرا  للتشتتو  

 (.6-3الشكل )

تعطى األولوية يف احلتاالت الت  يكتون فيهتا ختط اإلدختال غتري مالئتم لتعتديل ختط 
ات داختتل فتم املتري ه إذ أن أفضتل ختط إدختتال اإلدختال ولتيس لتنفيتذ تعتديالت وحتضتري 

عمومتتاا هتتو اخلتتط التتذي يتطلتتب حتتداا أدىن متتن التحضتتريات داختتل فتتم املتتري  وذلتتا متتن 
أحيانتاا ضتروري متن اليكتون لكتن . اصتر اجلهتاز املتحترك اجلزئتيأجل تأم  تو ع مثتاف لعن

أجتتتل تتتتوفري  إجتتراء تعتتتديالت انتقائيتتتة علتتتى ستتطو  األستتتنان أو تنفيتتتذ ترميمتتتات معينتتة متتتن
 .خط إدخال مناسب
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 تأم  التثبي  بواسطة اجلزء املرن من الضامة: 6-4الشكل

يف احلافتتة )متتن ناحيتتة  أختترىه متتب األختتذ باحلستتبان وجتتود منتتاطق غتتبور نستتيجية 
عنتتتتتد تعيتتتتت  ختتتتتط اإلدختتتتتاله حيتتتتتث  كتتتتتن أن تتتتتتتداخل هتتتتتذ  الغتتتتتبورات متتتتتع ( الستتتتتنخية

            ومنشتتتتتتتتأ أذر  الضتتتتتتتتامات اإلصتتتتتتتتتبعية األجهتتتتتتتتزة وقواعتتتتتتتتد الوصتتتتتتتتالت الكتتتتتتتتربى والصتتتتتتتتغرى 
bar clasp arms. 

وهكذاه فان األجهزة املتحركة اجلزئية تتطلب تعي  ختط إدختال مشترتك يراعتي كتل 
 .الدعامات السنية ومناطق الغبور النسيجية ويراعي كذلا تصميم عناصر اجلهاز

هيكتتتتل املعتتتتدين يتتتتبمِّن ختتتتط اإلدختتتتال واإلختتتترا  املناستتتتب متتتتتاس األجتتتتزاء الصتتتتلبة لل
للجهتتتتتاز متتتتتع ستتتتتطو  األستتتتتنان املتوازيتتتتتةه حيتتتتتث تعمتتتتتل هتتتتتذ  الستتتتتطو  كستتتتتطو  إرشتتتتتاد 

Guiding planes  فهتي  فوإخراجه ومبا أن هذ  السطو  تفيد يف  بط إدخال اجلهاز
يف تتتتتأم  تثبيتتتت  إ تتتتايف لتتتتفه وبالتتتتتاف كلمتتتتا زاد عتتتتدد ستتتتطو  اإلرشتتتتاد العموديتتتتة  تستتتتهم

 .واملتوازية كلما حتسَّن ثبات اجلهاز
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 فوإخراجتباملقابله إذا م يتحقق تواز  تام ب  سطو  اإلرشاد خالل إدختال اجلهتاز 
ا  فان ذلا ستيبدي إ  را األستنان والنستج الداعمتة إ تافةا لتشتو  عناصتر اجلهتاز  فتذر 

يكتتون فتتاعالا فقتتط عنتتد خضتتو  اجلهتتاز لقتتوى إزاحتتةه فيمتتا عتتتدا  أن الضتتامة املثبِّتت  متتب
وليس  فاعلةه يف حت  إذا ُصتمِّم ( حيادية)ذلا تكون عالقتف مع الدعامة السنية منفعلة 

حلركتتات تقو يتتة  اجلهتتاز ،يتتث يكتتون ذرا  الضتتامة املثبِّتت  فتتاعالا دومتتاا فتتان ذلتتا ستتيبدي
 .ج ما حول السننسلألسنان وأذية 

 : طول ذرا  الضامة

يكتتتتون ذرا  الضتتتتامة اإلصتتتتبعية  . كلمتتتتا كتتتتان ذرا  الضتتتتامة أطتتتتول كتتتتان أكثتتتتر مرونتتتتة
bar clasp arm عتادةا أطتول متن ذرا  الضتامة احمليطيتة circumferential clasp 

arm  ولكتتن رغتتم ذلتتا تكتتون مرونتتة األول أقتتله وقتتد يعتتزى هتتذا األمتتر إ  املقطتتع نصتتف
 .وتو عف يف عدة مستوياتاإلصبعية املستدير لذرا  الضامة 

 : قطر ذرا  الضامة

علمتتاا أن . كلمتتا كتتان متوستتط قطتتر ذرا  الضتتامة أكتترب كتتان هتتذا التتذرا  أقتتل مرونتتة
وذلتا   ب  منشأ الذرا  وهنايتف املستتدقةمتوسط قطر الذرا  ُيسجَّل عند منتصف املسافة 

ه أمتا إذا كتان تنتاقص قطتر التذرا  غتري منتتظم اا ومنتظمت اا إذا كتان تنتاقص قطتر التذرا  تتدرمي
 . فان ذلا سيرتافق مع وجود نقطة التواء أو  عف تبثر بصورة سلبية على مرونة الذرا 

 :شكل املقطع العر ي لذرا  الضامة

أشتتتتكال املقتتتتاطع العر تتتتية ألذر  الضتتتتاماته ولكنهتتتتا تكتتتتون تتتتتتوفر املرونتتتتة يف كتتتتل 
يتتتتتع مقتصتتتتترةا علتتتتتى اجتتتتتتا  واحتتتتتد يف الشتتتتتكل نصتتتتتف املستتتتتتديره بينمتتتتتا تكتتتتتون عامتتتتتة يف ا

 يف أثنتاءه علماا أنتف متن املستتحيل تتأم  هتذا الشتكل ستواء االجتاهات يف الشكل املستدير
 .الصب أو التلميع
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هزة املتحركتة اجلزئيتة املدعومتة ستنيااه  كن استعمال الشكل نصف املستدير يف األج
 إذ يتعتتتترا ذرا  الضتتتتامة يف هتتتتذا النتتتتو  متتتتن األجهتتتتزة لالنثنتتتتاء فقتتتتط عنتتتتد إدختتتتال اجلهتتتتاز

ه أمتتتا يف حالتتتة ذرا  الضتتتامة املثبِّتتت  املتتترتبط متتتع دعامتتتة ستتتنية جمتتتاورة ملنطقتتتة فقتتتد  فوإخراجتتت
خلفي حتر فتان هتذا التذرا  ال يتعترا لالنثنتاء فقتط عنتد إدختال وإخترا  اجلهتاز بتل أيضتاا 

 تتامة )األمتتر التتذي يستتتوجب استتتعمال ذرا  متترن   إجنتتاز احلركتتات الوظيفيتتة املختلفتتة عنتتد
يف كافة االجتاهات لتجنتب نقتل قتوى إمالتة را تة إ  ( يريطية ذات مقطع عر ي مستدحم

الدعامتتتة الستتتنية أو احتمتتتال ابتعتتتاد ذرا  الضتتتامة عتتتن منطقتتتة التثبيتتت  الستتتين عنتتتد خضتتتو  
 .احلافة السنخية املتبقيةاجلهاز لقوى عمودية باجتا  

 :معدن الضامة

زئيتتتتة متتتتع  تتناستتتتب مرونتتتتة اخلالئتتتتط املعدنيتتتتة املستتتتتعملة لصتتتتنع األجهتتتتزة املتحركتتتتة اجل
كتلتهتتاه علمتتاا أن خالئتتط التتذهب تتطلتتب كتلتتةا كبتتريةا لتتتأم  القستتاوة الالزمتتة للجهتتاز يتتا 

كوبال  كتلةا أصتغر للحصتول -يبدي لزيادة الوزن والثمنه باملقابل تتطلب خالئط الكروم
أمتتتتتتا فيمتتتتتتا يتعلتتتتتق بالضتتتتتتامات املصتتتتتتنوعة متتتتتتن األستتتتتتالك اجلتتتتتتاهزة . هانفستتتتتت علتتتتتى القستتتتتتاوة

wrought-wire clasp  فهي تبقى عموماا األكثر مرونة مقارنةا مع الضامات املصنوعة
و بالتتتتتاف . كوبالتتتت -متتتتن اخلالئتتتتط املعدنيتتتتة املصتتتتبوبة ستتتتواء خالئتتتتط التتتتذهب أو الكتتتتروم

و  تتامات ( تشتتمع    تصتتب) تتامات مصتتبوبة : نوعتتان (متتن حيتتث مادهتتتا) لضتتاماتاف
متتتن الستتتتانلس ستتتتيل أو غتتتري  تكيتتتف يف مكاهنتتتا باستتتتعمال أدوات  ستتتلكية  هتتتي أستتتالك

 .(كالضامات يف اجلهاز املتحرك األكريلي) تدعى املطاوي

 أصناة الضامات 

 :إ  صنف  رئيس كافة  كن إرجا  تصاميم املثبِّتات املباشرة  
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  ذرا  الضامة احمليطيةcircumferential clasp arm : تصل منطقة
 .(clasp suprabulge الضامة الواصلة إطباقياا  ) اجلهة اإلطباقيةالتثبي  من 
   الضتامة اإلصتبعية ذرا bar clasp arm : تصتل منطقتة التثبيت  متن

 .(clasp  infrabulge  الضامة الواصلة لثوياا ) اجلهة العنقية

إن . تثبتت  الضتتامات اجلهتتاز اجلزئتتي متتن ختتالل وصتتوهلا إ  منطقتتة مثبتتتة للستتن
أستتتفل احملتتتيط الكبتتتري للستتتن هتتتي منطقتتتة مثبتتتتة و املنطقتتتة أعلتتتى احملتتتيط الكبتتتري املنطقتتتة 

تصتتتمم ذرا  (. بتتافرتاا شتتكل الستتن كشتتكل البيضتتة) للستتن هتتي منطقتتة غتتري مثبتتتة 
الضامة السلكية ،يث يكون نصف هذ  الذرا  املثبتة حت  احمليط الكبري للستن بينمتا  

 . يط الكبري للسنتصمم الذرا  املصبوبة ،يث يكون ثلثها حت  احمل

 :من أربعة مكونات رئيسة clasp assemblyتتألف جمموعة الضامة 

يتا يستمد لرأستها بتاملرور  flexibilityحتتوي بعت  املرونتة : ذرا  مثبتة -9
إن النهايتتتة املرنتتة للتتتذرا  (. باجتتتا  ذروة الستتن)فتتوق التحتتدب األكتتترب للستتن و النتتزول حتتتتتف 

 .من اجلهاز الذي ينزل ذروي التحدب األكرب للسن هي اجلزء الوحيد terminusاملثبتة 

 مهماز -7

عنتدما متتر التذرا  املثبتتة علتى التحتدب األكترب للستن فاهنتا : ذرا  مكافحنة -4
معاكستتتة هتتتذ  اجلهتتتود فاهنتتتا قتتتد  تستتتبب بعتتت  اجلهتتتد اجلتتتان  علتتتى الدعامتتتةه و إذا م جتتتتر  

ا االنزيتتا  واألذى فتتان و ملنتتع هتتذ. تستتبب انزياحتتاا جانبيتتاا للدعامتتة و أذىا ملتتا حتتول الستتن
متب أن متتس التذرا  املكافحنتة . مب أن تو تع  rigid reciprocalذراعاا مكافحنة صلبة 

مترور التذرا   يف أثنتاءمتاس التذرا  املثبتتة كمتا متب أن يستتمر التمتاس ( أو عند)السن قبل 
ولكتتتتي متتتتتس التتتتذرا  . املثبتتتتتة فتتتتوق التحتتتتدب األكتتتترب للستتتتن حتتتتن وصتتتتولف الغتتتتبور املطلتتتتوب

املكافحنة السن  قبل أو عند متاس التذرا  املثبتتة مترى حتضتري ستطد الستن بشتكل يُنقتل فيتف 
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يتتا معتتل ستتطد الستتن موازيتتاا حملتتور اإلدختتال و بالتتتاف   احملتتيط الكبتتري للستتن باجتتتا  ذروي
 .كانية حدو  متاس باكر للذرا  املكافحنة مع السنتزيد إم

 .و الوصالت الصغرى ال  تصل كل هذ  األجزاء بالوصلة الكربى -3

 
 أجزاء الضامة( مكونات)أجزاء : 7-4الشكل 

 :متطلبات أجزاء الضامة

و يعتتين مقاومتتة القتتوى التت  تعمتتل علتتى إزاحتتة  :Retentionالتثبيتت   -1
 :مب أن حتقق الضامة التثبي  املناسب و يتعلق التثبي  بت. اجلهاز بعيداا عن النسج

يتزداد التثبيت  بزيتادة عمتق الغتبور : tooth undercut عمق الغبور  .9
 .الذي تشغلف هناية الذرا  املثبتة

نة ذرا  الضامة بنصتف و تتعلق مرو :  flexibility مرونة ذرا  الضامة .7
 .علماا أنف كلما زادت مرونة الذرا  قلَّ التثبي   قطرها و شكل مقطعها و مادهتا و طوهلا

 أمتا بالنستبة ملتادة الضتامة هتزداد املرونة بنقصتان نصتف قطتر الضتامة و بزيتادة طوهلتا
و بالنستتبة لشتتكل مقطتتع الضتتامة فتتان شتتكل  هفالضتتامة املصتتبوبة أقتتل مرونتتة متتن الستتلكية

ملقطتع املستتدير يعطتي املرونتة بكتل االجتاهتتات أمتا الشتكل نصتف املستتدير فيعطتي املرونتتة ا
يرستم وتتد الفحتم خطتاا علتى الستن عنتد ختطيطتف يتا يقستم الستن إ  منطقتة . باجتا  واحتد

                               تتو تتتتتتتتتتتتتتتتتتع املنطقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة اللثويتتتتتتتتتتتتتتتتتتة أو منطقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الغتتتتتتتتتتتتتتتتتتبور. لثويتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ومنطقتتتتتتتتتتتتتتتتتتة إطباقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتة
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  infrabulge or undercut portion   ذروي احملتيط الكبتري للستن وعنتد و تع
 وتتتتتتد اإلرشتتتتتاد يف املخطتتتتتتط فتتتتتان متاستتتتتف متتتتتتع الستتتتتن ستتتتتيحدد زاويتتتتتتة متثتتتتتل مقتتتتتدار الغتتتتتتبور

undercut املستتتعملة لتعيتت  املكتتان املناستتب لنهايتتة الضتتامة فيتتدعى مقيتتاس  األداة أمتتا
إنت  أي  0204ه 0207ه 0209و هتو عتادة مبقيتاس  undercut gauge التثبيت  
 (.3-3الشكل )مم  0279ه 029ه 0279

                        
إن   1.13ه 1.12ه 1.11مقاييس التثبي  : 8-4الشكل   

تتتتدعى الزاويتتتة بتتت  وتتتتد اإلرشتتتاد و ستتتطد الستتتن ذروي احملتتتيط الكبتتتري للستتتن باستتتم 
أو زاويتتة التقتتارب   angle of gingival convergence"زاويتتة التقتتارب اللثتتوي"

كلما ازدادت زاوية التقارب اللثتوي فتان القتوة املطلوبتة إلزالتة الضتامة عتن الدعامتة . العنقي
 (.9-3الشكل) ستكون أكرب

إذا م تضبط سطو  اإلرشاد خط اإلخرا  وتبمن استقرار الدعامات جتا  احلركتات 
متتتتب أن يقابتتتتل أنتتتتف مثبِّتتتتتة متقابلتتتتة إجتتتتراء  تتتتروريه مبعتتتتىن الدورانيتتتتةه فتتتتان استتتتتعمال أذر  

تثبيتتتتاا دهليزيتتتاا علتتتى اجلانتتتب اآلختتتر ( األ تتتن)التثبيتتت  التتتدهليزي علتتتى أحتتتد جتتتان  القتتتوس 
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الشتكل )ه والتثبي  اللساين علتى أحتد اجلتانب  تثبيتتاا لستانياا علتى اجلانتب اآلختر (األيسر)
3-90.) 

باحلتتتد األدىن الضتتتروري ملقاومتتتة القتتتوى التتت  متتتب أن يكتتتون مقتتتدار التثبيتتت  دومتتتاا  
 .تعمل على إزاحة اجلهاز

          
 Angle of gingival convergence     زاوية التقارب اللثوي: 9-4الشكل 

 

 

يقابل كل هناية مثبِّتة عنصر مكاف  من أجل تأم  استقرار الدعامة السنية: 11-4الشكل   

 : Supportالدعم  -2

اجلتتتزء متتتن الضتتتامة إن . هتتتو منتتتع انغتتتراس اجلهتتتاز باجتتتتا  النستتتج الداعمتتتة لتتتف التتتدعم
 .املهمازاملسبول عن الدعم هو 
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االستتتتقرار هتتتو منتتتع انزيتتتا  اجلهتتتاز باالجتتتتا   : Stabilityاالستتتتقرار -3
كل أجزاء اهليكل املعدين الصلبة ال  متس النستج الرختوة و الصتلبة بشتكل  تسهم .األفقي

عتدا النهايتة املرنتة للضتامة مستبولة  هتاكلعمودي يف االستقرار و بالتتاف فتان أجتزاء الضتامة  
 .عن االستقرار 

اإلحاطتتة تعتتين أن الضتتامة متتب أن : encirclement  إلحاطتتةا -4
متب أن . ا  نتع ابتعتاد الضتامة عتن الدعامتةيت هتكون حميطة بأكثر من نصتف حمتيط الستن

 (. 99-3الشكل )درجة على األقل من حميط السن  930متس الضامة 

يتحقق مبدأ اإلحاطة إما من ختالل حصتول متتاس مستتمر غتري متقطتع بت  عناصتر 
الضامة وسطو  الدعامة السنية كما هي احلتال يف الضتامة احمليطيتةه أو متن ختالل حصتول 

ا تتتتيف كلحيتتتد  مستتتتمر كمتتتا هتتتي احلتتتال يف الضتتتامة اإلصتتتبعيةه حيتتتث  متتتتاس متقطتتتع غتتتري
منطقتتتتة املهمتتتتاز  :لدعامتتتتة الستتتتنية يف ثتتتتال  منتتتتاطق علتتتتى األقتتتتل هتتتتيمتتتتع ااحلتتتتالت  متتتتتاس 

 .ةمنطقة هناية ذرا  الضامة املكافحن-ةمنطقة هناية ذرا  الضامة املثبِّت-اإلطباقي

 
 درجة من احمليط األعظمي للسن 181إحاطة أكثر من :11-4الشكل 

 

   Reciprocation :التكافب -5

 هو املواصفة ال  متب أن تتصتف هبتا الضتامة و تعتاكس متن خالهلتا حركتة الدعامتة
إن . إنتزال اجلهتاز مكانتف يف أثنتاءعندما متر النهاية املثبتة للضتامة فتوق احملتيط الكبتري للستن 
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اومتة الدعامة لذلا نستعمل  الذرا  املكافحنة ملقهذا االنزيا  اجلان  قد يكون مبذياا للسن 
 ).97-3 الشكل) حدو  هذا االنزيا  اجلان 

 

 
 Reciprocation  التكافب: 12-4الشكل 

 

تكتتون التتذرا  املكافحنتتة للضتتامة قاستتيةا وصتتلبةا علتتى ختتالة التتذرا  املصتتبوبة املثبِّتتتةه 
 .املقابلةن متوسط قطرها أكرب مقارنةا مع الذرا  املثبِّتة إحيث 

جملموعتتتة ( Reciprocal armالتتتذرا  املكافحنتتتة )متتتب و تتتع العناصتتتر املكافحنتتتة 
عنتد التقتاء الثلتث اللثتوي متع الثلتث األوستط لتتا  الدعامتتة  clasp assemblyالضتامة 

 (. 94-3الشكل ) من الثلث اللثوي  ةالسنيةه وو ع هناية الذرا  املثبِّت

تُنجز وظيفة التكافب بصورة  مثالية فقط متن ختالل جعتل ستطو  تيجتان التدعامات 
السنية موازية خلط إدخال اجلهازه علماا أن استعمال الرتميمات املصتبوبة حيقتق هتذ  الغايتة 

التتذرا   عبتتور يف أثنتتاءستتطد الستتن متتع عتترب تتتأم  ستتطو  متوازيتتة عنتتد متتتاس ذرا  التكتتافب 
 .للسن لتحدب األعظميلاملثبِّتة 
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 ع الذرا  املكافحنة وهناية الذرا  املثبِّتةتو   : 13-4الشكل 

 :  Passivityاحليادية  -6

احليادية هي املواصفة ال  مب أن تتمتع هبا الضامة فتال تنقتل أي قتوى  تارة علتى 
أي أن الضامة مب أال تكتون  تاغطة علتى الستن . الدعامة بعد أن يستقر العوا مكانف

 .الثبات فقتط متن ختالل وجتود جتزء متن الضتامة يف منطقتة مثبتتة بتدون  تغطو إمنا حتقق 
نتتزول الضتتامة  يف أثنتتاءإذاا تتحقتتق احلياديتتة بعتتد نتتزول الضتتامة مكاهنتتا أمتتا التكتتافب فيحتتد  

 .مكاهنا

 مكان النهاية املثبتة للضامة

مب أن تشمل الذرا  املثبتة كامل البعد اإلنسي الوحشي للستطد التدهليزي للستن 
قصتترية قليلتتتة املرونتتتة الالضتتتامة إن  ذلتتا لالستتتتفادة متتن املرونتتتة القصتتوى للتتتذرا  املثبتتتة إذو 
إن الستتتتطد التتتتدهليزي أطتتتتول و شتتتتكلف أكثتتتتر مالءمتتتتة لو تتتتع التتتتذرا   (.93-3الشتتتتكل )

 . املثبتة

       
 مب أن تشمل الذرا  املثبتة كامل البعد اإلنسي الوحشي للسطد الدهليزي للسن: 14-4الشكل  
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 مقارنة تثبي  الضامات اللثوية مع الضامات اإلطباقية

عند إزاحة اجلهتاز عموديتاا بعيتداا عتن النستج الداعمتةه تتحترك هنايتة الضتامة منحنيتة 
إن الضتتامة اإلطباقيتتة ستتوة ُتستتحب و جُتتتر فتتوق احملتتيط الكبتتري . فتتوق احملتتيط الكبتتري للستتن

suprabulge clasp is "pulled" over the height of contour by  

the prosthesis (و بالتاف تُدعى هذ  الضامة بضامة اجلتر أو الستحب) ه  أمتا الضتامة
(  push type تتتامة التتتدفع )فتتتوق احملتتتيط الكبتتتري للستتتن  pushedاللثويتتتة فستتتُتدفع 

 .تعطي  امة الدفع تثبيتاا أكرب من  امة السحب(. 99-3الشكل )

 

 
 (إ  اليسار) امة اجلر و ( إ  اليم )  امة الدفع: 15-4الشكل 

 

 :Types of Claspsأنوا  الضامات 

:     Cast circumferential clasp الضتامة احمليطيتة املصتبوبة .9
 : وأنواعها

 . Simple circlet design أو الضامة الدائرة البسيطة  امة إيكرز العادية . أ
   Reverse circlet design ضامة املعكوسةال.ب
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 Embrasure clasp designالضامة املضاعفة  .  

   Ring clasp design الضامة احللقية . د

 

 Wrought-wire circumferential      الضتامة الستلكية .7

clasp 
 

  Infrabulge clasp    ( امة روت )الضامة اللثوية  .4

 

 

   Cast circumferential clasp  لضامة احمليطية املصبوبةا

يف الضامة احمليطية املصبوبة تتجف النهاية املثبتة بعد نزوهلا حتت  احملتيط الكبتري للستن 
 (. 96-3الشكل )ليس  بتماس اللثة  فنفسالوق  وبباجتا  إطباقي وبذلا تكون طويلة 

 
 Cast circumferential clasp   لضامة احمليطية املصبوبةا:  16-4الشكل 

 

 :Circumferential clasp armمساوئ الضامة احمليطية 

تغطي الضامة احمليطيتة ستطحاا أكترب متن الدعامتة الستنية مقارنتةا متع ذرا   .9
 .اإلطباقي اهحنه ويرد ذلا إ  منشيةصبعاإلالضامة 
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قتتتتد يتتتتبدي الوصتتتتول اإلطبتتتتاقي لتتتتذرا  الضتتتتامة احمليطتتتتي إ  زيتتتتادة عتتتترا  .7
 .السطد اإلطباقي للسن

عنتتتتد استتتتتعمال ذرا   تتتتامة  كتتتتن أن يظهتتتتر مقتتتتدار أكتتتترب متتتتن املعتتتتدن  .4
 .حميطي يف الفا السفلي مقارنةا مع ذرا  الضامة اإلصبعية 

إجتراء أي تعتديل ة معتل إن املقطع نصف املستدير لذرا  الضامة احمليطيت .3
  علمتتتاا أنتتتف تتتتتم زيتتتادة مقتتتدار أمتتتراا صتتتعباا  هبتتتدة زيتتتادة أو إنقتتتا  مقتتتدار التثبيتتت للضتتتامة 

ب بتحريتتتا هتتتذا التتتذرا  داختتتل زاويتتتة التقتتتارب التثبيتتت  عنتتتد استتتتعمال ذرا   تتتامة مصتتتبو 
العنقي وذلا باجتتا  عنتق الستنه يف حت  يتتم إنقتا  مقتدار التثبيت  بتحريتا هتذا التذرا  

أمتتا شتتد الضتتامة علتتى الدعامتتة الستتنية أو حتريرهتتا . باالجتتا  اإلطبتتاقي إ  منطقتتة تثبيتت  أقتتل
كتاك ولكنتف ال يتبثر مطلقتاا بعيداا عن السن فتان ذلتا يقتود لزيتادة أو إنقتا  مقاومتة االحت

ه وهتذا يعتين استتحالة تنفيتذ تعتديل مقاومتة معتدن الضتامة للتشتو على التثبي  النتاجم عتن 
 . حقيقي ملقدار التثبي  مع معظم الضامات املصبوبة

إ  احلتد  ةاملصتبوب ة كن إنقتا  تتأثري بعت  اجلوانتب الستلبية لتذرا  الضتامة احمليطيت
كل  فعَّال وذلا من خالل إجناز حتضتري مناستب للفتمه حيتث األدىن وبالتاف استعمالف بش

ميتتز هتتذا التحضتتري نقتتل منشتتأ التتذرا  إ  أستتفل الستتطد اإلطبتتاقي ملستتافة كافيتتة يتتا يتتبدي 
  كمتتا أن احتمتتال حتتدو  اجلماليتتة وجتنتتب زيتتادة أبعتتاد الستتنإ  تفتتادي اإلستتاءة للناحيتتة 

 .يةاإلصبعالضامة تصميم ذرا   حنيل مقارنةا مع  ةخطأ عند تصميم ذرا   امة حميطي

ة تتصتتتالن متتتع لستتتاني ىختتتر ة وأتشتتتتمل الضتتتامة احمليطيتتتة علتتتى ذراعتتت  ذرا  دهليزيتتت
ا ذراعتتتي تتتته أمتتتا جعتتتل كلةا مكافحنتتت ىختتتر واأل ةا مها مثبتتتتاكتتتون أحتتتدجستتتم الضتتتامةه حيتتتث ت
 فعتتل التكتتافبخطتتأ كبتترياا يف التصتتميمه ألن ذلتتا يعتتين غيتتاب  ُيعتتدالضتتامة احمليطيتتة مثبتتتاا ف

reciprocation  واالستقرار ثنائي اجلانبbilateral stabilization. 
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    Simple circlet design (  امة إيكرز العادية)الضامة الدائرة العادية 

ستتطد الدعامتتة املالصتتق للمنطقتتة التتدرداءه و تتجتتف أذرعهتتا وهتتي تنشتتأ عتتادة متتن 
،يتتتث تشتتتغل النهايتتتة املثبتتتتة غتتتبوراا مثبتتتتاا بعيتتتداا عتتتن املنطقتتتة . بعيتتتداا عتتتن املنطقتتتة التتتدرداء

اخليتار   تعتدو . حتاالت األجهتزة الستنية احملمولتة ستنياا ُتستطب هذ  الضتامة يف . الدرداء
تتتتتبمن تثبيتتتتتاا واستتتتتقراراا ستتتتنيااه نظتتتتراا لكوهنتتتتا  األفضتتتتل يف ايتتتتع األجهتتتتزة اجلزئيتتتتة املدعومتتتتة

ُتستثىن منها احلاالت ال   كتن الوصتول فيهتا إ  منتاطق التثبيت  بواستطة ذرا   .مناسب 
أو احلتاالت الت  تتطلتب اعتبتارات جتميليتة خاصتة  bar clasp arm اإلصتبعيةضتامة ال

 (. 97-3الشكل )طية جتعل ذرا  الضامة اإلصبعية  أكثر مالءمةا من الضامة احملي

 

    
  امة إيكرز العادية: 17-4الشكل                                  

 

 Reverse circlet designالضامة املعكوسة 

تستعمل هذ  الضامة عندما يتو ع الغبور املثب  علتى الدعامتة عنتد الزاويتة اخلطيتة 
جتميليتتاا ألهنتتا  قابلتتة للتترف هتتذ  الضتتامة  تعتتد. جتتوار املنطقتتة التتدرداءالدهليزيتتة أو اللستتانية 

و قتتد يكتتون متتن املناستتب أكثتتر استتتعمال  تتامة لثويتتة . تعتترب عتتادة احلفتتاة اإلنستتي للستتن
تتميتتتز هتتتذ  الضتتتامة بستتتيطرهتا علتتتى اجلهتتتود . تشتتتغل غتتتبوراا دهليزيتتتاا وحشتتتياا يف هتتتذ  احلالتتتة

ازه تتحترك هتذ  النهايتتة فعنتدما تقتع اجلهتود علتتى النهايتة احلترة للجهت. املنتقلتة علتى الدعامتة
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بينمتتا تتحتترك هنايتتة الضتتامة إ  منطقتتة ذات غتتبور أكتترب يتتا . باجتتتا  النستتج احلاملتتة للجهتتاز
و يف  املطبقتة علتى الدعامتة minimizing torsional stress يتنقص قتوى التتدوير 

ري احلاالت ال  تكون فيها املسافة اإلطباقية غري كافية يكون استعمال الضامة املعكوسة غت
 (.   93-3الشكل )مستطب 

 

      
 الضامة املعكوسة: 18-4الشكل 

 

 Embrasure clasp(   اأَلْسنان   َب َ  ْرَجة   امة الفُ )الضامة املضاعفة 

و هي عادة ما تستتعمل يف جهتة . ن من جسم واحدوهي عبارة عن  امت  تنشأا
وصتلة صتغرى واحتدة تتفتر  تنشتأ الضتامتان متن . القوس السنية ال  ال حتتوي منطقتة درداء

عنها ذراعان مكافحنتان على السطد اللساين للستن  اللتت  سترتتبط هبمتا الضتامتان   تعترب 
االرتفاعات احلفافية بت  ستن  متجتاورت  لتضتع مهمتازين و بعتد عبورهتا الفرجتة اإلطباقيتة 

الفرجتة بت   ب  السن ه يتفر  منها ذراعان دهليزيتان تشتغالن غتبورين مثبتت  بعيتدين عتن
 (.99-3الشكل )السن  
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 الضامة املضاعفة: 19-4الشكل 

متتب تتتأم  فتتراغ كتتاة  بتت  التتدعامات الستتنية عنتتد ثلثهتتا اإلطبتتاقي متتن أجتتل تتتأم  
ُتظهتر اخلتربات . دون إزالتة التمتاس بت  األستنان متن للجسم املشرتك للضامة املضاعفة مقر

ويعتزى ذلتا إ  التحضتري غتري  هثترياا للكسترالسريرية أن هذا النو  متن الضتامات يتعترا ك
 .املالئم لألسنان يف منطقة التماس

 

 Ring clasp   الضامة احللقية

تستتتطب الضتتتامة احللقيتتتة عتتتادة متتع األرحتتتاء الستتتفلية املائلتتتة إنستتياا عنتتتد وجتتتود فقتتتد 
فعنتتتد غيتتتاب التمتتتاس اإلنستتتي لستتتن ستتتفلية خلفيتتتةه متيتتتل هتتتذ  الستتتن باجتتتتا  . ستتتين أمامهتتتا

و متتع هتتذا املتتيالن يصتتبد الغتتبور الوحيتتد التتذي  كتتن االستتتفادة منتتف لتثبيتت  . لستتاينإنستي 
تستمد الضتامة احللقيتة باالستتفادة متن هتذا .  امة هو غتبور عنتد الزاويتة اإلنستية اللستانية

 .الغبور بالدوران حول السن وصوالا للمنطقة املثبتة

التدهليزي للستن فتوق  و تعترب الستطد هتنشأ هذ  الضامة عادة متن املهمتاز اإلنستي
احمليط الكبري للسن   تصل إ  وحشي السن فرتسل مهمازاا طاحناا وحشياا و تتتابع ستريها 
علتتى الستتطد اللستتاين لتنتتزل عنتتد منتصتتفف تقريبتتاا حتتت  احملتتيط الكبتتري للستتن شتتاغلة الغتتبور 



72 
 

م الستن هتي دعت( الوحشتي)إن فائدة املهماز اإل تايف . املثب  عند الزاوية اإلنسية اللسانية
تُتتدعم التتذرا  يف وستتط الستتطد . و توجيتتف القتتوى املطبقتتة علتتى الستتن باجتتتا  حمورهتتا الطتتوف

الشتتكل )التتدهليزي بوصتتلة صتتغرى جتعتتل هتتذا اجلتتزء متتن التتذرا  صتتلباا يقتتوم بوظيفتتة التكتتافب 
3-70 .)     

    

        

 الضامة احللقية: 21-4الشكل 

 

 Wrought-wire clasp (WW clasp)      الضامة السلكية

و هتي تتتألف متن  combination claspو تدعى أيضاا باسم الضامة املختلطتة 
التتتذرا  املثبتتتتة مستتتتديرة يف . مهمتتتاز إطبتتتاقي و ذرا  مكافحنتتتة مصتتتبوبة و ذرا  مثبتتتتة ستتتلكية

و هتتتتذا متتتتا يُتتتتنقص فعلهتتتتا املتتتتبذي علتتتتى  هلتتتتذلا فهتتتتي مرنتتتتة يف كتتتتل االجتاهتتتتات  مقطعهتتتتا
 .الدعامات السنية

علتتتى التتتدعامات اجملتتتاورة لتتتدرد حتتتر يف حتتتاالت الصتتتنف  الضتتتامة الستتتلكيةتستتتتطب 
األول و الثتاين لكنيتدي عنتدما يتو تع الغتبور املثبتت  عنتد الزاويتة اخلطيتة الدهليزيتة اإلنستتية 

لتتتدورانه تتجتتتف هنايتتتة الضتتتامة عنتتتد دوران اجلهتتتاز املتحتتترك حتتتول حمتتتور ا. للدعامتتتة االنتهائيتتتة
مستتتديرة املقطتتع تستتمد بتشتتتي  عتتددة االجتاهتتات للضتتامة الستتلكية إن املرونتتة مت. إطباقيتتاا 
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و بالتتتاف تكتتون هتتذ  الضتتامة أكثتتر لطفتتاا علتتى الدعامتتة متتن الضتتامة   جزئتتي للقتتوى املطبقتتة
ميليتتة كمتتا تستتمد مرونتهتتا بو تتعها يف غتتبور مثبتت  أكتترب يتتا  نحهتتا ميتتزات جت. التقليديتتة

 (. 79-3الشكل )أكرب لذلا تستعمل على الضواحا و األنياب العلوية 

التتذرا  املثبِّتتتة هتتي ذرا  حميطيتتة رغتتم أهنتتا قتتد تكتتون أحيانتتاا علتتى شتتكل إصتتبع ينشتتأ 
 .لثوياا من قاعدة اجلهاز

 

 الضامة السلكية: 21-4الشكل 

 

 :ميزات الذرا  السلكية للضامة املختلطة

 املرونة  .9
 قابلية التعديل  .7
 مظهر ااف أفضل مقارنةا مع األذر  املصبوبة .4
تغطتتتي مستتتاحةا أصتتتغر متتتن ستتتطد الستتتنه حيتتتث حيصتتتل متتتتاس خطتتتي بتتت  التتتذرا   .3

املثبِّتة السلكية وسطد السن بينما حيصل متاس سطد لسطد عنتد استتعمال ذرا  
 .مثبِّ  مصبوب

عنتتد  fatigue failureيكتتون احتمتتال حصتتول فشتتل نتتاجم عتتن تعتتب املعتتدن  .9
 .ةاستعمال ذرا  سلكية أقل مقارنةا مع الذرا  املصبوب
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 :استطبابات الضامة املختلطة

كمتتتتتا يف   هُتستتتتتعمل عنتتتتتدما تتطلتتتتتب احلالتتتتتة ذراعتتتتتاا مثبِّتتتتتتاا ذا مرونتتتتتة كبتتتتترية .9
والدعامتتتة الضتتتعيفة التتت  ال ُيستتتتطب هلتتتا  الدعامتتتة الستتتنية اجملتتتاورة ملنطقتتتة فقتتتد خلفتتتي حتتتره

 . bar-typeاستعمال مثبِّتة مباشرة على شكل إصبع 
ُتستعمل عندما يُتوقع إجراء تعديل الحق ملقدار تثبي  الضتامة زيتادةا أو  .7

 .نقصاناا نظراا لقابلية تعديل الذرا  املثبِّ  السلكي
ذ تتفتتتوق ُتستتتتعمل عنتتتدما تكتتتون النتتتواحي اجلماليتتتة ذات أمهيتتتة خاصتتتةه إ .4

يتحقتتتق هتتتذا . هتتتذ  الضتتتامة متتتن حيتتتث تتتتأم  امليتتتزات اجلماليتتتة علتتتى الضتتتامات املصتتتبوبة
التفوق للضامة املختلطة من خالل إمكانية استعمال أذر  ستلكية مثبِّتتة بأقطتار أصتغر متع 
احتمتتتال أقتتتل حلتتتدو  كستتتر فيهتتتا مقارنتتتةا متتتع الضتتتامة املصتتتبوبة  كمتتتا أن املقطتتتع املستتتتدير 

ي النعكتتتاس الضتتتوء بطريقتتتة جتعتتتل ظهتتتور املعتتتدن  تتتحنيالا مقارنتتتةا متتتع للتتتذرا  الستتتلكي يتتتبد
 . السطد الواسع للضامة املصبوبة

ُتطبق الضامة املختلطة بصورة شائعة جداا على الدعامة السنية اجملاورة ملنطقتة الفقتد 
وذلتتا عنتتد وجتتود تثبيتت  إنستتي  فقتتط أو عنتتد وجتتود تثبيتت  نستتيجي كبتتري  هاخللفتتي احلتتر

ذرا  التت إذ تبتتديه bar-type retainerثبِّتتتة ذات الشتتكل اإلصتتبعي  يعيتتق استتتعمال امل
يف منطقتتتة تثبيتتت  إنستتتية بعيتتتدة عتتتن املتو تتتعة  ة للضتتتامة املختلطتتتةستتتتدقامل ةستتتلكيال ةتتتتثبِّ امل

شتتت  القتتتوى الوظيفيتتتة تو  ةتفتتوق مرونتتتة ذرا  الضتتامة املصتتتبوب مرونتتتةا  اخللفيتتة اجلهتتتازقاعتتدة 
 (.77-3الشكل)بصورة أفضل 
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 دهليزية نسيةإ  سلكي يف منطقة تثبي  استعمال ذرا  مثبِّ : 22-4الشكل

 :الصفات السلبية للضامة املختلطة

يتطلتتتب تصتتتنيعها خطتتتوات أكثتتتر خاصتتتةا عنتتتد استتتتعمال طريقتتتة الل حتتتام  .9
 .لوصل الذرا  السلكي مع قاعدة اجلهاز املعدنية املصبوبة

 .  دون حذرمن  كن أن تتشو  عند تطبيقها أو نزعها من قبل املري   .7
وبالتتاف قتتد تكتتون أقتتل انطباقتاا علتتى الستتن وتتتبمن  همتري تكييفهتتا يتتدوياا  .4

متن ستطد  suprabulge portionمستوى أقل متن االستتقرار  تمن اجلتزء غتري املثبِّت  
 .السن

ويتتزول ارتباطهتتا  ه كتتن أن تتشتتو  ختتالل أداء الوظتتائف الفمويتتة املختلفتتة .3
 .مع الدعامة السنية

ذرا  الستتلكي للضتتامة املختلطتتة عنتتد إختترا  اجلهتتاز متتن الفتتم  كتتن جتنتتب تشتتو  التت
 . وليس عند النهاية املرنة هعرب الطلب من املري  تطبيق الظفر عند منشأ الضامة

  Infrabulge Clasp    امة روت الضامة الواصلة لثوياا أو 

أو    T     أو       Iو أشتكاهلا   . و هتي  تامة تصتل املنطقتة املثبتتة متن اجتتا  اللثتة
T   التتدافع"و هتتي تظهتتر تثبيتتتاا متتن نتتو  التثبيتت  (.   74-3الشتتكل)املعدلتتة""push" 

type   اجلتتتتار  "أو " الستتتتاحب"متتتتن التثبيتتتت   فاعليتتتتةأكثتتتتر  يُعتتتتدو التتتتذي ""pull" 

retention   املرافتق للضتامات الواصتلة إطباقيتاا Suprabulge clasp   .  إن القستم
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بتتل هتتو النهايتتة اجملتتاورة للتتدرد  Tلنهتتايت  املثبتتتت  للضتتامة هتتو لتتيس ا Tاملثبتت  متتن الضتتامة 
املعدلتتة   T متاثتتل  تامة . فقتط و تقتتوم النهايتة األختترى البعيتدة عتتن التدرد مبهمتتة اإلحاطتة

تنشتتأ (. 76-4الشتتكل )T االمتتتداد اإلنستتي لضتتامة  علتتى إال أهنتتا ال حتتتتوي T  تتامة
تستتعمل .  أو األكريلتي للجهتاز الستينالذرا  الطويلة لضامة روت  إمتا متن اهليكتل املعتدين

  .املعدلة عندما يكون الغبور املثب  جوار الدرد Tو   Tالضامة 

 
 روت  امة : 23-4الشكل 

ا هتا متن شتكلها (  I-bar أو      (I    I-claspاكتستب  الضتامة اإلصتبعية  
(  I)   شتكل حترة أمتا فيمتا يتعلتق باإلصتبع الت  تأختذ. باللغتة اإلنكليزيتة  Iاملشبف حلرة 

I-bar  فاهنا تتو ع يف الثلث اللثوي للسطد الشفوي أو الدهليزي للدعامتة الستنية  تمن
إن ه حيث تستدق هذ  اإلصبع تدرمياا وصوالا إ  هنايتة دقيقتةه علمتاا أنتف  0209تثبي  

ملتتتتتم بتتتتت  الطتتتتترة املستتتتتتدق لإلصتتتتتبع والدعامتتتتتة الستتتتتنية  7ال حيصتتتتتل متتتتتتاس ألكثتتتتتر متتتتتن 
 (.73-3الشكل)

و لتتتتتذلا . يف منتصتتتتتف الستتتتتطد التتتتتدهليزي للدعامتتتتتة Iتو تتتتتع الضتتتتتامة اإلصتتتتتبعية  
تتحرك هذ  النهايتة إنستياا مبتعتدة عتن ستطد الدعامتة عنتد دوران اجلهتاز حتول حمتور دوران 

و بالتتاف فهتتي ال تستتبب أي جهتد علتتى الدعامتتة   متار متتن مهتتاميز إنستية علتتى التتدعامات
 (. 79-3الشكل )
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 اإلصبع  من الثلث اللثوي للسطد الشفوي أو الدهليزي للدعامة السنيةتو ع : 24-4 الشكل

متتب عتتدم استتتتعمال  تتامة روتتت  عنتتتد وجتتود غتتبورات نستتتيجيةه أو عنتتدما تعيتتتق 
إن  امة روت  جتميلية أكثر من الضتامات العاديتة ألن تغطيتهتا . حركات اخلد أو اللسان

 .لسطد السن أقل

   
حول حمور دوران  أي جهد على الدعامة عند دوران اجلهاز Iال تسبب الضامة اإلصبعية  : 25-4الشكل 

 .مار من مهاميز إنسية على الدعامات
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 :مضادات استطباب الضامة اإلصبعية 

 .وجود منطقة تثبي  عنقية عميقة .9
ن استتتعمال ذرا  إوجتتود تثبيتت  ستتين أو نستتيجي حتتاده حيتتث  .7

وستتيبدي  هيف هتتذ  احلتتال ستتيتعارا متتع وظتتائف اللستتان واخلتتدود إصتتبعية تتامة 
 .لرتاكم فضالت الطعام

 .وجود ميزاب  حل .4
-3الشتتتكل)متتيالن شتتديد لستتاين أو دهليتتزي للدعامتتة الستتنية  .3

76.) 

 
 ميالن لساين شديد: 26-4 الشكل

 خالصة اختيار املثبتات املباشرة

 :عوامل ةثالثيتم اختيار املثبتة املباشرة املناسبة بناء على 

البستتتاطة و تعتتتين أننتتتا  تتتاول أن  ضتتتر الستتتن لكتتتي  صتتتل علتتتى أبستتتط  -9
 . امة يكنة

 (.حر أو حمصور)نو  الدرد  -7

 ففتتي التتدرد احلتتر متتب الستتيطرة علتتى: مكتتان الغتتبور املثبتت  علتتى الستتن  -3
فتاذا متا كتان الغتتبور . اجلهتود املنتقلتة للتدعامات و إال حتد  فقتدان ستريع هلتذ  التدعامات
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هتي الت  متب أن  املختلطتةاملتوفر على السطد الدهليزي للسن دهليزياا إنسياا فان الضتامة 
أمتتتا إذا كتتتان الغتتتبور دهليزيتتتاا وحشتتتياا . تستتتتعمل لكتتتي تبتتتدد القتتتوى التتت  ستتتتقع علتتتى الستتتن

distofacial   أو يف منتصتتف الستتطد التتدهليزيmidfacial   فتتان الضتتامة الواصتتلة
و إذا متتا كتان هنتتاك مضتتاد استتتطباب . متتب أن تستتتعمل  infrabulge claspلثويتاا  

  .الستعمال الضامة الواصلة لثوياا فيجب استعمال الضامة املعكوسة
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 اخلامسالفصل 
 Indirect retainersالمثبتات غير المباشرة   

 
حتتتتر ثنتتتتائي اجلهتتتتة جهتتتتاز ستتتتين جزئتتتتي ذي  تتتتامت  خلفتتتتي جتتتترى تعتتتتوي  درد إذا 

تفع لألعلتى النهايتة احلترة للجهتاز سترت ن فاتناوَل املري  أطعمة الصقة كالتمر أو املربيات و 
األمتتر هتتذا ستتيحد  إذا كتتان اجلهتتاز علويتتااه و لألستتفل إذا كتتان اجلهتتاز ستتفلياا و ستتتهبط 

مننتع حتتدو  ذلتا نضتتع و لكتي (  تامة  تتىن و  تامة يستترى)رغتم وجتود مثبتتتات مباشترة 
علتتتى ستتتن أمتتتام حمتتتور  التتتدوران احملتتتور  التتتذي  تتتر متتتن املثبتتتتت  ( ستتتندة صتتتغرية)  اا لتتتف مهمتتتاز 
 .املباشرت 

متن ختالل  ألهنا ستتثب  اجلهتازات مثبته تسمى هذ  املهاميز باملثبتات غري املباشرة
ة و إمنتتتا ألهنتتتا ليستتت  جتتتوار التتتدرد مباشتتترة كمتتتا هتتتو حتتتال الضتتتام غتتتري مباشتتترةمنتتتع دورانتتتف و 

جلهة التدرد احلتر سيجري التثبي  من خالل مهماز استند على سن أمام أو باجلهة املقابلة 
 .حملور الدوراننسبة 

قتتتدرة ( أجهتتتزة الصتتتنف الثالتتتث و الرابتتتع القصتتتري) تلتتتا اجلهتتتاز املتتتدعوم ستتتنياا      
مثتل الصتنف  )أما األجهزة غتري املدعومتة كليتاا باألستنان . على مقاومة االنزياحات الوظيفية

عنتدما تتعترا احلافة الستنخية فهي تدور باجتا  أو عكس ( األول و الثاين و الرابع الطويل
 .قةصمن األطعمة الاللقوى إطباقية أو لسحب 

املثبتات غري املباشرة هي أجزاء معدنية كاملهاميز تو تع علتى األستنان الطبيعيتة املتبقيتة : إذاا 
منتتع ابتعتتاد النهايتتة احلتترة للجهتتاز بعيتتداا عتتن  يف اجلهتتة املعاكستتة جلهتتة الستتر  احلتتره وظيفتهتتا

 .النسج
 Fulcrum Line   (خط االرتكاز)حمور الدوران 

بتت  املهمتتازين اإلطبتتاقي  األكثتتر خلفيتتة يف القتتوس الستتنية و التتذي  يتتل ختتط ومهتتي يصتتل 
 .اجلهاز اجلزئي للدوران حولف عندما تقع عليف القوى اإلطباقية
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 كتتتتن للجهتتتتاز أن ينتتتتزا  باجتتتتتا  النستتتتج الداعمتتتتةه بينمتتتتا يرتفتتتتع اجلتتتتزء األمتتتتامي باجتتتتتا  : إذاا 
 (. 9-9الشكل )إطباقي 

 
 ينزا  باجتا  النسج الداعمة كن للجهاز أن : 1-5الشكل 

 
كما  كن لف أن ينزا  بعيداا عن احلافة السنخية و هذا ما  كن مقاومتف بو ع مهماز يف 

 (.      7-9الشكل )اجلهة األخرى لقاعدة اجلهاز احلرة نسبة حملور الدوران
            

      
 

    
 الداعمة  كن للجهاز أن ينزا  بعيداا باجتا  النسج: 2-5الشكل 

إن املكتتتان املثتتتاف هندستتتياا للمثبتتتتة غتتتري املباشتتترة متتتب أن يكتتتون علتتتى القواطتتتع ألنتتتف 
املكتتتان العمتتتتودي األبعتتتتد عتتتتن حمتتتتور التتتتدورانه لكننتتتتا ال نضتتتتع املثبتتتتتات غتتتتري املباشتتتترة علتتتتى 

ستطوحها  -7.  عف الثنايا مقارنة مع األنيتاب والضتواحا -9: القواطع ألسباب ثالثة
      .  دار فال يقوم املهمتاز بعملتف و قتد يتبدي إ  حتريتا تقتو ي لألستناناللسانية شديدة اال

إعاقة حركات اللسان يف تلتا املنطقتةه لتذلا فتان مهمتازاا علتى اجلهتة اإلنستية للنتاب  -4
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و كبتتتتديله فتتتتان و تتتتع املهمتتتتاز علتتتتى الضتتتتاحكة األو  . ستتتتيبمن تثبيتتتتتاا غتتتتري مباشتتتتر مثاليتتتتاا 
 (. 3-9و  4-9الشكل ) سيبمن تثبيتاا غري مباشر كافياا 

 

 
 تو ع املثبتة غري املباشرة على الناب أو الضاحكة األو : 3-5الشكل 

 
 

 
 تو ع املثبتة غري املباشرة إنسي الضاحكة األو : 4-5الشكل 
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 الفصل السادس

 قواعد األجهزة السنية المتحركة

 و األسنان الصطناعية

Removable Denture Bases and Artificial Teeth 

 :وظائف قواعد األجهزة املتحركة

 :ائف قواعد األجهزة املتحركة ما يأيتتتضمن وظ

تتمثتتل الوظيفتتة األساستتية لقواعتتد األجهتتزة املتحركتتة بتتدعم األستتنان االصتتطناعية -9
 (.9-6الشكل )وتلقي القوى اإلطباقية ونقلها إ  البىن الفموية الداعمة 

 
 امتداد قواعد األجهزة  من حدود الفعالية الفيزيولوجية للبىن الفموية احمليطة: 1-6الشكل 

تبتتا  تقنيتتتات يف النتتواحي اجلماليتتتة وخاصتتةا عنتتتد اتتتبثر قواعتتتد األجهتتزة املتحركتتتة -7
 .تلوين وتشكيل جتعل مظهر هذ  القواعد مشاهباا للمظهر الطبيعي للنسج

حتصتتل حركتتة عموديتتة يف كتتل أنتتوا  إذ   تنبتتف قواعتتد األجهتتزة النستتج الداعمتتة هلتتا-4
وذلتا نتيجتة احلركتة  هقواعد األجهزة املتحركتة مبتا فيهتا القواعتد املدعومتة ستنياا بصتورة  كاملتة

بتتات معلومتتاا أن نستتج الفتتم  الفيزيولوجيتتة للتتدعامات الستتنية اخلا تتعة للقتتوى الوظيفيتتة  وقتتد
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شتتكلها وستتالمتها  التت  ختضتتع لقتتوى وظيفيتتة  تتمن جمتتال حتملهتتا الفيزيولتتوجي حتتتاف  علتتى
 .بصورة  أفضل يا لو م تكن ختضع ألية قوى

 :مع اهليكل املعديناألكريلية  طرائق تثبي  قواعد األجهزة

تُثبتت  القواعتتد األكريليتتة متتع اهليكتتل املعتتدين للجهتتاز اجلزئتتي املتحتترك بواستتطة وصتتلة 
يتتتم تصتتميم هتتذ  الوصتتلة ،يتتث يُتترتك فتتراغ بتت  اهليكتتل . minor connectorصتتغرى 

  20املعتدين وستطد االستتناده ويُنجتز ذلتا متن ختالل تطبيتق ريليتف بثخانتة ال تقتل عتن 
gauge (023 متتتم ) فتتتوق ستتتطو  االستتتتناد علتتتى املثتتتال التتترئيس قبتتتل نستتتخف وذلتتتا بغيتتتة

 تتتع عينتتتف التتتذي إحتتتدا  مستتتاحة مرتفعتتتة علتتتى املثتتتال املنستتتو  باملستتتحوق الكاستتتي يف املو 
 (.7-6الشكل )سُيشكل فيف اجلزء املثبِّ  للقاعدة 

 التتترئيسوهكتتتذاه بعتتتد صتتتب اهليكتتتل املعتتتدين للجهتتتاز اجلزئتتتي وتطبيقتتتف علتتتى املثتتتال 
عتتتن ستتتطو  االستتتتناد تاركتتتاا حيِّتتتزاا يستتتمد بانستتتياب بعيتتتداا اجلتتتزء املثبِّتتت  للقاعتتتدة  ستتتيكون

 .عملية دك أكريل القاعدة يف أثناءاألكريل حتتف 

 
 (ريليف منطمر)الوصلة الصغرى املثبِّتة لقاعدة اجلهاز و الريليف السل  : 2-6الشكل 

متتتتب أن يُطمتتتتر اهليكتتتتل املثبِّتتتت  لقاعتتتتدة اجلهتتتتاز  تتتتمن ثخانتتتتة كافيتتتتة متتتتن التتتتراتنج 
األكريلتتتي حيتتتث تستتتتمد هتتتذ  الثخانتتتتة بتتتاجراء تعتتتديل علتتتتى قاعتتتدة اجلهتتتتاز وتتتتبمن املتانتتتتة 

إن منتتوذ  اهليكتتل . عتتدم تعر تتها لالنكستتار الحقتتاا تضتتمن  الكافيتتة هلتتذ  القاعتتدة وبالتتتاف
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املثبِّتت  ذا الفتحتتات الواستتعة هتتو النمتتوذ  املفضتتل ألنتتف حيتتول دون ظهتتور نقتتاط  تتعف يف 
 .أي جزء من القاعدة األكريلية

متتتن جهتتتة أختتترىه ال متتتتوز أن يتتتتداخل اهليكتتتل املعتتتدين املثبِّتتتت  متتتع أيتتتة تعتتتتديالت 
اهليكتتل املعتتدين املثبِّتتت  إن امتتتداد  .األستتنان االصتتطناعيةمستتتقبلية للجهتتاز أو متتع تنضتتيد 
يقلتل و مقاومتة القاعتدة األكريليتة  للحافتة الستنخية يزيتد على الستطو  الدهليزيتة واللستانية

 .التشو  الناجم عن حترر اإلجهاد من القاعدة األكريلية عند استعمال اجلهاز أو حفظف

 :املادة املثالية لقاعدة اجلهاز

 :ادة املثالية لقاعدة اجلهاز باآليتملمتتاز ا

 .االنطباق الدقيق على النسج .9
 .امتالكها لسطد صقيل غري خمرِّش .7
 .ذات وزن نوعي منخف ه أي خفيفة الوزن يف الفم .4
 .مقاومة للكسر والتشو  .3
 .سهلة التنظيف .9
 .مقبولة من الناحية اجلمالية .6
 . كن تبطينها الحقاا  .7
 . غري مكلفة .3

ولتيس متوقعتاا تطويرهتا يف  هتاهايعال توجد متادة لقاعتدة اجلهتاز حتقتق هتذ  امليتزات 
املستقبل القريب  ولكتن مهمتا تكتن متادة قاعتدة اجلهتاز ستواء  أكريليتة أو معدنيتة وبصترة 
النظتتر عتتن طريقتتة تصتتنيعها متتب أن تقتترتب متتا أمكتتن متتن املواصتتفات ستتابقة التتذكر للمتتادة 

 . املثالية
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 :املعدنية ميزات القواعد

 كتتن استتتتعمال القواعتتد املعدنيتتتة لتتدعم األستتتنان االصتتطناعية يف حتتتاالت احلافتتتات 
ن متن مستاوئ هتذ  إباستثناء ما كان منها يشمل قلعاا حتديثااه إذ  هاايعالسنخية الدرداء 

 .القواعد صعوبة تعديلها وتبطينها

احلاملتتتة للجهتتتاز يتتتا إن امليتتتزة األساستتتية هلتتتذ  القواعتتتد أهنتتتا حُتتتتد  تنبيهتتتاا يف النستتتج 
عتتترا  لتتتبع   اآليت ويف. يقلتتتل متتتن  تتتمور احلافتتتات الستتتنخية ويعتتتزز صتتتحة تلتتتا النستتتج

 :ميزات القواعد املعدنية

 :دقة انطباق القواعد املعدنية

ال تبدي القواعد املعدنية املصنوعة متن خالئتط التذهب أو الكتروم أو التيتتانيوم دقتة 
فحستبه بتل حتتاف  علتى شتكلها دون تغتري  يف  انطباق أفضل متن قواعتد التراتنج األكريلتي

 .الفمه إذ ال توجد إجهادات داخلية  كن أن تتحرر الحقاا مسببةا التشو 

وبتتالرغم متتن تطتتور بعتت  أنتتوا  التتراتنج األكريلتتي وتقنيتتات التصتتليب املستتتعملة متتن 
ة احلديثتة إال أهنا تبقى دون اخلالئط املعدنية املصتبوب .حيث حتس  دقة االنطباق والد ومة

والدليل على ذلا عدم احلاجة لتأم  ختم حنكي خلفي إ تايف عنتد استتعمال الصتفيحة 
احلنكيتتتتة املعدنيتتتتة املصتتتتبوبة يف األجهتتتتزة املتحركتتتتة الكاملتتتتة يف حتتتت  ال بتتتتد متتتتن ذلتتتتا عنتتتتد 

كتذلا يستهم التمتاس الصتميمي . استعمال صفيحة حنكية مصنوعة من الراتنج األكريلي
عدنيتتتة متتتع النستتتج احلاملتتتة لألجهتتتزة يف تعزيتتتز ثباهتتتتا بينمتتتا ال  كتتتن التتتذي حتققتتتف القواعتتتد امل

 .حتقيق مثل هذا التماس الصميمي عند استعمال قواعد مصنوعة من الراتنج األكريلي

متتتن جهتتتة  أختتترىه حتتتتاف  القواعتتتد املعدنيتتتة علتتتى شتتتكلها وال تتبتتتدل نظتتتراا ملقاومتهتتتا 
يقود التفري  املستمر للسطد التداخلي ا ناجم عن املواد املنظفة لألجهزة بينملالنسحال ال

 .للقواعد األكريلية إ  نقص  حتمي يف دقة انطباق هذ  القواعد
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 :نظافة القواعد املعدنية

يف  يستهمتظهر املالحظات السريرية أن التنظيتف الستهل للقواعتد املعدنيتة املصتبوبة 
و كتتتتتن أن تعتتتتتزى تعزيتتتتتز صتتتتتحة النستتتتتج احلاملتتتتتة للجهتتتتتاز مقارنتتتتتةا متتتتتع القواعتتتتتد األكريليتتتتتةه 

األستتتتتباب إ  كثافتتتتتة املعتتتتتدن والتتتتتتأثري املثتتتتتبِّط للجتتتتتراثيم النتتتتتاجم عتتتتتن الفعتتتتتل األيتتتتتوين وفعتتتتتل 
 .األكسدة للقواعد املعدنية

تستتتمد القواعتتتد األكريليتتتة بتتترتاكم الرواستتتب املخاطيتتتة احلاويتتتة علتتتى جزيحنتتتات طعتتتام 
ميتة والتختري  وتراكم رواسب قلحيتةه حيتث تتبدي نتواتج تفكتا الطعتام واألنز تات اجلرثو 

هتتتذا ورغتتتم . امليكتتتانيكي النتتتاجم عتتتن القلتتتد إ  تتتتأثريات  ستتتلبية يف النستتتج احلاملتتتة للجهتتتاز
إمكانيتة ترستتب القلتتد علتتى القواعتتد املعدنيتة إال أن الرواستتب األختترى ال  كنهتتا أن تتترتاكم 
علتتتى هتتتذ  القواعتتتد كمتتتا هتتتي احلتتتال يف القواعتتتد األكريليتتتةه يتتتا يبكتتتد أن القواعتتتد املعدنيتتتة 

كنها أن حتاف  على درجة أعلى من النظافة مقارنةا مع القواعد األكريلية باالعتمتاد علتى  
 .التنظيف الغريزي فقط

 : الناقلية احلرارية

ات احلراريتتة عتترب القواعتتد املعدنيتتة إ  النستتج احلاملتتة للجهتتاز يف  يستتهم انتقتتال التغتتري 
راري بت  النستج احلاملتة للجهتاز احملافظة على سالمة تلا النسجه كما يساعد التبتادل احلت

يف تقب تل املتري  للجهتاز و كتن أن حيتول ( ستائله طعتامه هتواء)واملبثرات اخلارجيتة احمليطتة 
 .دون شعور  بوجود جسم غريب يف فمف

باملقابتتله فتتان الناقليتتة احلراريتتة لقواعتتد التتراتنج األكريلتتي  تتعيفة وحتتتول دون حصتتول 
 .القواعد املعدنيةتبادل حراري كما هي احلال يف 
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 : الوزن والكتلة

أقتتتتتل مقارنتتتتتةا متتتتتع التتتتتراتنج األكريلتتتتتي متتتتتع  ثخانتتتتتةُتصتتتتتب اخلالئتتتتتط املعدنيتتتتتة عمومتتتتتاا ب
املعتمتدة ختتلتف بتاختالة نتو  اخلليطتة  ثخانتةاحتفاظها مبتانة  وقساوة  عتاليت ه علمتاا أن ال

متتن القستتاوة ف نفستتاملقتتدار أكتترب قلتتيالا لتتتأم   ثخانتتةاملعدنيتتةه فخالئتتط التتذهب حتتتتا  إ  
التتراتنج األكريلتتيه بينمتتا ُتصتتنع قواعتتد األجهتتزة متتن  ثخانتتةتهتتا أصتتغر متتن ولكتتن تبقتتى ثخان

 .أصغر مقارنةا مع خالئط الذهب والراتنج األكريلي ثخانةخالئط الكروم أو التيتانيوم ب

 يف بعتت  احلتتاالت كمتتا يف األجهتتزة الستتفلية ثخانتهتتاو قتتد تفيتتد زيتتادة وزن القاعتتدة 
استتتتعمال القواعتتتد األكريليتتتة  يُعتتتدوبالتتتتاف ُتستتتتعمل خالئتتتط التتتذهب هلتتتذ  الغايتتتة  باملقابتتتل 

يف احلافتتتات الستتتنخية ستتتواء العلويتتتة أو  اا شتتتديد اا مفضتتتالا يف احلتتتاالت التتت  ُتظهتتتر امتصاصتتت
السفلية حيث تربز  رورة دعتم نستج الوجتف احمليطتة و ترورة متلء امليتزاب اخلتدي للحيلولتة 

كتتتتتذلا يُفضتتتتتل أحيانتتتتتاا استتتتتتعمال القواعتتتتتد . حتتتتتت  اجلهتتتتتاز و دخولتتتتتفدون تتتتتتراكم الطعتتتتتام 
 عمالد استتتتعنتتت كتتتن األكريليتتتة علتتتى القواعتتتد املعدنيتتتة الرقيقتتتة ألستتتباب االيتتتةه كمتتتا أنتتتف 

 تستهملقاعتدة اجلهتاز بصتورة  جيتدة يتا معلهتا  املصتقولةالراتنج األكريلي تشكيل الستطو  
إمابتاا يف ثبتات اجلهتاز ومنتع تتتراكم الطعتام عنتد احلتواة وذلتتا مقارنتةا متع القواعتد املعدنيتتة 

 .الرقيقة ذات الكتلة والوزن املنخفض 

 :طرائق تثبي  األسنان االصطناعية

قبتل انتقتاء الطريقتة املتبعتة يف  هتتاوماد اولوهنتمب انتقاء شكل األسنان االصطناعية 
هتتذا ورغتتم وجتتود طرائتتق عديتتدة لتثبيتت  األستتنان . تثبيتت  تلتتا األستتنان متتع قاعتتدة اجلهتتاز

االصتتتطناعية كاستتتتعمال التتتراتنج األكريلتتتي أو اإل نتتت  أو تصتتتليب األستتتنان مباشتتترةا علتتتى 
يبقتتى استتتتعمال التتتراتنج األكريلتتتي  املعتتتدين أو تثبيتهتتتا كيميائيتتتاا  املعتتدن أو صتتتبها متتتع اهليكتتل

 .لتثبي  األسنان االصطناعية مع قاعدة اجلهاز الطريقة األكثر شيوعاا 
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 : تثبي  األسنان اخلزفية أو األكريلية بواسطة الراتنج األكريلي

نان مري تثبيت  األستنان االصتطناعية اخلزفيتة بصتورة  ميكانيكيتةه حيتث تُثبت  األست
التتراتنج األكريلتتي لقاعتتدة اجلهتتاز  تتمن جتتتاويف موجتتودة  دختتولاخلزفيتتة اخللفيتتة عتتن طريتتق 

 تتتتمن تلتتتتا األستتتتنانه بينمتتتتا تُثبتتتت  األستتتتنان اخلزفيتتتتة األماميتتتتة عتتتتن طريتتتتق إحاطتتتتة التتتتراتنج 
أمتا بالنستبة . متو عة على الناحية اللسانية لألستنان االصتطناعيةدبابيس ذهبية األكريلي ب

يتتة فيجتتري تثبيتهتتا عتتن طريتتق االحتتتاد الكيميتتائي متتع أكريتتل قاعتتدة اجلهتتاز لألستتنان األكريل
                                                       .خالل إجراءات التصليب املخربية

   Denture bases قواعد اجلهاز السينو كخالصة عن 

أمتتتا .تصتتنع القاعتتتدة األكريليتتتة عتتتادة متتتن التتراتنج األكريلتتتي حتتتراري أو ذايت التصتتتلب
عتتتتادة متتتتن خالئتتتتط  ُتصتتتتنعالقاعتتتتدة املعدنيتتتتة فهتتتتي جتتتتزء متتتتن اهليكتتتتل املعتتتتدين لتتتتذلا فهتتتتي 

أو خالئتط التذهب متن التنمط الرابتع  cobalt- chromium alloysكوبال    -الكروم
Type IV gold alloys هأو خالئتتتتط التيتتتتتانيوم titanium-aluminum-

vanadium alloys   أو من التيتانيوم النقيpure titanium . 

أو أن تكتتتون  ه(ستتتنطمر  تتتمن األكريتتل) كتتن أن تكتتون القاعتتتدة املعدنيتتة مفر غتتتة 
 ( 4-6الشتتتتكل )تنطبتتتتق مباشتتتترة علتتتتى احلافتتتتة الستتتتنخية( ستتتترجاا مصتتتتمتاا )قاعتتتتدة مصتتتتمتة 

تشتتتمل مزايتتتا القواعتتتد . وتتتترتبط القاعتتتدة األكريليتتتة هبتتتا بواستتتطة نتتتتوءات أو كريتتتات معدنيتتتة
إال أن . املعدنيتتة املصتتمتة زيتتادة املقاومتتة و االنطبتتاق و إمكانيتتة التنظيتتف و الناقليتتة احلراريتتة

لتذلا فتان القواعتد املعدنيتة املصتمتة تستتعمل . مساوئها تتتلخص يف عتدم إمكانيتة تبطينهتا
ستتتتي علتتتتى احلتتتتواة الستتتتنخية التتتت  ُشتتتتفي  بشتتتتكل جيتتتتد و أختتتتذت شتتتتكلها بشتتتتكل أسا

 . املناسب و هذا ما يوجد عادة مع درد حمصور قصري
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 قاعدة معدنية مصمتة: 3-6الشكل 

 (Tooth Replacementsبدائل األسنان )األسنان االصطناعية 

أستتناناا متتن التتراتنج األكريلتتي و التت  تُتتربط عتتادة متتع  (كبتتدائل لألستتنان)ةتتتار عتتادة 
إال أن هلتذ  القاعتتدة العامتة بعتت  االستتثناءات حستتب . قاعتدة متن التتراتنج األكريلتي أيضتتاا 

 .حالة خاصة جتعل هذا االستعمال التقليدي صعباا 

 :Anterior tooth replacements    بدائل األسنان األمامية

 ية األكريلية على قاعدة من الراتنج األكريلياألسنان اخلزفية أو الراتنج -9

 Acrylic resin or porcelain teeth on an acrylic resin 

denture base: 

و هي األكثتر شتيوعااه يتطلتب استتعماهلا وجتود مستافة كافيتة إلعطتاء مقاومتة كافيتة 
 . و حيد من استعماهلا أهنا ال تستعمل يف حاالت التعوي  عن سن مفردة

 Reinforced acrylic ponticsالتتتدمى األكريليتتتة املقتتتتواة  -7

(RAPS) 
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تتتتألف الدميتتتة متتن ستتتن متتن التتتراتنج األكريلتتي التتت  تتترتبط باهليكتتتل املعتتدين بواستتتطة 
تتميتتتز مبقاومتهتتتا و تأمينهتتتا للناحيتتتة التجميليتتتةه و هتتتي . استتتتطالة تنتتتتأ متتتن اهليكتتتل املعتتتدين

 (. 3-6الشكل )تستعمل يف املناطق الصغرية 
 
 
 
 
 
 
 

 الدمى األكريلية املقواة: 4-6الشكل 

 

 :Posterior tooth replacementsبدائل األسنان اخللفية 

 : هناك أربع طرق أساسية للتعوي  عن األسنان اخللفية يف اجلهاز املتحرك اجلزئي

أو اخلتزة املترتبط بقاعتتدة أو التراتنج املركتب أستنان متن التراتنج األكريلتي  -9
 من الراتنج األكريلي 

        Acrylic resin, composite resin, or porcelain teeth on 

an acrylic resin denture base:  

إن االستتتعمال املديتتد ألستتنان التتراتنج األكريلتتي يتتبدي إ  انستتحاهلاه يتتا قتتد يتتنقص 
أمتتتتا استتتتتعمال . املا تتتتغة و البعتتتتد العمتتتتودي اإلطبتتتتاقي ويغتتتتري العالقتتتتات  اإلطباقيتتتتة فاعليتتتتةال

ان االصتتطناعية اخلزفيتتة فهتتو يتتبدي إ  ستتحل مقابلهتتا إذا كتتان مقابلهتتا متتن مينتتاء أو األستتن
عا  و قد تستحل أيضتاا مقابلهتا متن اخلتزة الفيلدستباري املستتعمل يف الرتميمتات املعدنيتة 



94 
 

لتتتتذلا تستتتتتعمل فقتتتتط إذا كتتتتان املقابتتتتل أستتتتناناا اصتتتتطناعية (. التيجتتتتان و اجلستتتتور)اخلزفيتتتتة 
 . خزفية

 : Tube teeth أسنان أنبوبية -7

تتألف من أسنان من الراتنج أو اخلزة حُتضر ،فر قنتاة عموديتة يف الستطد العنقتي 
يُو تتع أنبتتوب متتن الشتتمع أو البالستتتيا يف . للستتن االصتتطناعية وباجتتتا  الستتطد الطتتاحن

القنتتاة احملضتترة و تو تتع الستتن يف مكاهنتتا الستتتكمال تشتتميع هيكتتل اجلهتتاز حوهلتتاه   تُتتزال 
وب الشتتتتمعي متصتتتتالا باهليكتتتتل الشتتتتمعي   يُكستتتتى اهليكتتتتل الشتتتتتمعي الستتتتن ليبقتتتتى األنبتتتت

متتب أن .  بعتتد الصتبه تلصتتق الستن االصتتطناعية بتاألنبوب باستتتعمال اإل نت . ويصتب
أستنان يف درد  لى التعوي  عن سن واحتدة إ  ثتال يقتصر استعمال األسنان األنبوبية ع

 . حمصور
 

 :Braided post أوتاد جمدولة   -4

األستنان األنبوبيتة إال أهنتا تُتربط باهليكتل املعتدين طريقتَة األوتاد اجملدولتة طريقُة تشابف 
متتتاز األوتتاد اجملدولتة بأهنتا أستهل صتنعاا . باستعمال التراتنج احلتراري أو الكيميتائي التصتلب

لذلا فهي مفضلة متن   من األسنان األنبوبية و بتحقيقها للنواحي التجميلية بشكل يتاز
 (. 9-6شكل ال)قبل املمارس  

 

 :Metal ponticsدمى معدنية  -3

تستتتتتعمل التتتتتدمى املعدنيتتتتة يف األمتتتتتاكن الصتتتتغرية جتتتتتداا أو إذا أدى متتتتيالن األستتتتتنان 
 كتن و تع وجتف متن التراتنج األكريلتي أو . املتبقية إ  مسافة صغرية لو ع سن اصتطناعية

الطتاحن بصتفات  الراتنج املركب على الدمية املعدنية لتحقيق مزايا جتميلية و جلعتل الستطد
 (.6-6الشكل )ساحلة ياثلة للميناء أو العا  املقابل 
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 معدنية  دمية: 6-6الشكل                أوتاد جمدولة                : 5-6الشكل 
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 السابعالفصل 

 المبادئ الميكانيكية المرافقة 
 لألجهزة المتحركة الجزئية

Mechanical Principles Associated with RPDs 

ال بد لنا يف البداية قبل الكالم عن املبادئ امليكانيكية املرافقة لألجهزة اجلزئية من 
 . (9-7الشكل ) تذكر املستويات الثال  و احملاور الثال  املتعلقة بالرأس

 
 املتعلقة بالرأس ةو احملاور الثالث ةاملستويات الثالث: 1-7الشكل 

و احلركة يف هذا املستتوى  Sagittal planeاملستوى األول هو املستوى السهمي 
أمتتا  هmediolateral axisجتتتري حتتول حمتتور عمتتودي عليتتف هتتو احملتتور املتوستتط اجلتتان  

واحلركتتة يف هتتذا املستتتوى  Horizontal plane املستتتوى الثتتاين فهتتو املستتتوى األفقتتي 
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أما املستوى الثالث ه  vertical axis عليف هو احملور العمودي جتري حول حمور عمودي
و احلركتتتة يف هتتتذا املستتتتوى جتتتتري حتتتول حمتتتور  Frontal planeفهتتتو املستتتتوى اجلبهتتتي 

 كتن للع تَوا أن .  anterioposterior axisعمتودي عليتف هتو احملتور األمتامي اخللفتي
 .حول حمور عمودي عليف يدور يف أي مستو  

دعمف من الدعامات  املدعوم سنياا ر الثاب ه يستمد اجلهاز السين و كما يف اجلس
 .  (7-7الشكل ) و ينتقل احلمل اإلطباقي املطبق على طول احملور الطوف للدعامات

 
 احلمل اإلطباقي املطبق على طول احملور الطوف للدعامات املدعوم سنياا ينقل اجلهاز السين : 2-7الشكل 

أمتتتا عنتتتدما يكتتتون التتتدرد حتتتراا فتتتان متتتيالن الدعامتتتة قتتتد حيتتتد  عنتتتدما يقتتتع احلمتتتل 
حيتتد  انزيتتا  النهايتتتة احلتترة للجهتتاز و املستتتتندة علتتى نستتج رختتتوة . اإلطبتتاقي علتتى اجلهتتتاز

لتذلا فتان . انزيا  الدعامة املرتبطتة بتالعظم بواستطة ربتاط متا حتول الستن علىمبقدار يزيد 
متتل املطبتتق علتتى أي إن احل. ر متتن املهتتاميز اجملتتاورة للتتدردقاعتتدة اجلهتتاز تتتدور حتتول حمتتور  تت

قد تبدي إ  املتيالن   off-axis abutment loading السن  حمورنقطة ليس  على 
 (. 4-7الشكل )الوحشي للدعامة 
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 إن احلمل املطبق على نقطة خار  احملور قد تبدي إ  امليالن الوحشي للدعامة: 3-7الشكل 

 و مبدأ السطد املائل  (الرافعة)العتلة مبدأ 

Lever and Inclined Plane Actions 
املبتتتدأ : تنقتتتل األجهتتتزة اجلزئيتتتة اجلهتتتود إ  النستتتج الفمويتتتة متتتن ختتتالل مبتتتدأين اثنتتت 

نقطتتتتتة ارتكتتتتتتاز مرتكتتتتتز أو و يعتتتتتين وجتتتتتتود جستتتتتم لتتتتتف  هاألول هتتتتتو مبتتتتتدأ العتلتتتتتة أو الرافعتتتتتة
fulcrum (F)  ويتعتترا لقتتوة  هيتتدور حوهلتتا اجلستتمpower source (P)  حتتترك

 .يتحرك اجلسم باجتاهها resistance (R)ومقاومة  هالرافعة

و يعتتين أنتتف  The inclined planeفهتتو مبتتدأ الستتطد املائتتل  هأمتتا املبتتدأ الثتتاين
جستتتمان بستتتطد يصتتتنع زاويتتتة حتتتادة متتتع املستتتتوى األفقيهفتتتان تطبيتتتق قتتتوة  يشتتترتكعنتتتدما 
 (.3-7الشكل )يبدي إ  حترك اجلسم  باجتاه  متعاكس   (P)عمودية 

 
 مبدأ السطد املائل و مبدأ الرافعة: 4-7الشكل 
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ففتتي الصتتنف األول . األصتتناة الثالثتتة للروافتتع علتتى موقتتع عناصتترها التتثال تعتمتتد 
   هو يف الصتتنف الثتتاين تكتتون املقاومتتة يف الوستتط هيف الوستتط( املرتكتتز)تقتتع نقطتتة االرتكتتاز 

 (. 9-7الشكل )ويف الثالث تكون القوة يف الوسط 

 

 ةتعتمد األصناة الثالثة للروافع على موقع عناصرها الثالث: 5-7الشكل 

و ذلتتا  ه كتتن للجهتتاز أن يتتدور يف املستتتوى الستتهمي حتتول حمتتور  تتر متتن املهتتاميز
 (. 6-7الشكل)باجتا  احلافة السنخية الداعمة أو بعيداا عنها 

 

  كن للجهاز أن يدور يف املستوى السهمي باجتا  احلافة السنخية الداعمة أو بعيداا عنها: 6-7الشكل
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ويسري  هكما  كن للجهاز أن يدور يف املستوى اجلبهي حول حمور  ر من املهماز
 (.7-7الشكل )على قمة احلافة السنخية 

 
 على قمة احلافة السنخية  كن للجهاز أن يدور يف املستوى اجلبهي حول حمور يسري: 7-7الشكل 

وكذلا  كن للجهاز أن يدور يف املستوى األفقي حول حمور عمودي على هذا 
 .(3-7الشكل ) املستوى

 
  كن للجهاز أن يدور يف املستوى األفقي حول حمور عمودي على هذا املستوى:  8-7الشكل 
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 مقدار انتقال اجلهود إ  الدعامات يفالعوامل ال  تبثر 
Factors Influencing Magnitude of Stresses 

Transmitted to Abutment  Teeth 

 .Length of edentulous span طول املسافة الدرداء  -9

 .Quality of ridge support نوعية الدعم السنخي  -7

 .Clasp flexibilityمرونة الضامة  -4

 (.passivityحياديتها )   Clasp designتصميم الضامة  -3

 .Length of claspامة طول الض -9

: Material used in clasp constructionمادة الضامة  -6
 .فالضامات املصنوعة من خالئط الكروم تبدي  الا أكرب من  امات اخلالئط الذهبية

 

 و السيطرة على اجلهود اعتبارات التصميم
 Design Considerations (Controlling Stress)  : 

  Direct retention: التثبيتتتتتتتتت   املباشتتتتتتتتتر -9

 نتتع  كتتاة  متتب تصتتميم اجلهتتاز اجلزئتتي بشتتكل يستتتمد اجلهتتاز متتن األستتنان أقتتل تثبيتت   
 . انزيا  اجلهاز بعيداا عن النسج

 :Clasp positionمو ع الضامات  -2

يف الصنف الثالث والرابتع  Quadrilateral configurationالتصميم الرباعي 
 Bilateralيف الصنف الثاين و الثنائي  Tripodal distributionو التصميم الثالثي 

configuration  يف الصنف األول . 
 :Clasp designتصميم الضامة  -3

 The conventionalمتتب أال تستتتعمل الضتتامة احمليطيتتة املصتتبوبة التقليديتتة 

cast circumferential clasp  ال  تنشأ من املهماز اإلطباقي الطاحن لتشغل غبوراا
لضتتامة ذ  ان الثلتتث النهتتائي هلتتاالمتتتداد الوحشتتيه أل هتتاز اجلزئتتي ذياا دهليزيتتاا متتع اجلإنستتي
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ستتتيطبق قتتتوى إمالتتتة غتتتري حموريتتتة علتتتى الدعامتتتة عنتتتدما يقتتتع احلمتتتل اإلطبتتتاقي علتتتى اجلهتتتاز 
إن املالحظتتتة الستتتريرية طويلتتتة املتتتدى تشتتتري إ  أن هتتتذ  القتتتوى شتتتديدة التخريتتتب . اجلزئتتتي

 .(9-7الشكل )   احلاالتللدعامة ومب جتنبها يف هذ
 

 
 االمتداد الوحشي ذيمب أال تستعمل الضامة احمليطية املصبوبة التقليدية مع اجلهاز اجلزئي : 9-7الشكل 

 
الت  تنشتأ متن املهمتاز اإلطبتاقي  reverse circlet claspأما الضتامة املعكوستة 

اإلنستتي لتشتتغل غتتبوراا وحشتتتياا علتتى الستتطد التتدهليزي لدعامتتتة درد حتتر فانتتف متتن املمكتتتن 
و ذلتتتا ألن تطبيتتتق  تتتل إطبتتتاقي علتتتى قاعتتتدة اجلهتتتاز . استتتتعماهلا يف حتتتاالت التتتدرد احلتتتر

اإلنستتي  ستتُتطبق قتتوة باجتتتا  و بالتتتاف  احلتترة ستتيحرك النهايتتة احلتترة للضتتامة إ  غتتبور أكتترب
علتتتى الدعامتتتة التتت  ستتتيمنع أذاهتتتا وجتتتود متتتتاس صتتتميمي متتتع اجلتتتارة اإلنستتتية هلتتتذ  الدعامتتتة 

 (. 90-7الشكل )

 
 الضامة املعكوسة: 11-7الشكل 
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 a verticalأو الضتتتتتامة ذات النتتتتتتوء العمتتتتتودي ) أمتتتتتا الضتتتتتامة اإلصتتتتتبعية 

projection I-clasp)  فهتتتي تستتتتعمل متتتع مهمتتتاز إنستتتي يف األجهتتتزة ذات االمتتتتداد
و عندما يُطبق  ل إطباقي على قاعدة اجلهاز احلرة فتان هنايتة الضتامة ستتتحرك . الوحشي

 (.99-7الشكل )إنسياا و ذروياا 
 

 الضامة اإلصبعية:  11-7الشكل 
 

ذرا   و flexibleفتتتتتألف متتتن ذرا  دهليزيتتتة ستتتلكية مرنتتتة  هأمتتتا الضتتتامة املختلطتتتة
تتبمن . و مهماز إطبتاقي وحشتي و صتفيحة إرشتاد وحشتية cast  لسانية مكافحنة مصبوبة 
 (.97-7الشكل )فتحمي الدعامة من اجلهود املبذية  ههذ  الضامة مرونة مثالية

 
 الضامة املختلطة: 12-7الشكل 
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 Indirect retentionالتثبي  غري املباشر   -4
اجلهاز الذي يعاكس دوران اجلهاز و  نتع انزيتا  املثبتة غري املباشرة هي العنصر من 

لتتتذلا فهتتتي متتتب أن تو تتتع يف اجلهتتتة . النهايتتتة احلتتترة للجهتتتاز بعيتتتداا عتتتن النستتتج الداعمتتتة
 .األخرى من قاعدة اجلهاز نسبة حملور الدوران

إن املهمتتاز الوحشتتي علتتى الضتتاحكة األو  اليستتترى بعيتتد بشتتكل كتتاة عتتن حمتتتور 
 (.94-7الشكل )عالا ايا يبمن تثبيتاا غري مباشر ف  الدوران

 
 عالا ايبمن املهماز الوحشي على الضاحكة األو  اليسرى تثبيتاا غري مباشر ف: 13-7الشكل 

 
إن املهمتتتتاز الطتتتتاحن الوحشتتتتي علتتتتى الضتتتتاحكة الثانيتتتتة اليستتتترى قريتتتتب جتتتتداا حملتتتتور 

لتذلا فتان مهمتازاا إنستياا علتى الضتاحكة . عل كمثبتة غري مباشترةايا معلف غري ف  الدوران
-7الشتكل )األو  اليسرى سيكون مالئمتاا كمثبتتة غتري مباشترة لبعتدها عتن حمتور التدوران 

93.) 

 
 إن مهمازاا إنسياا على الضاحكة األو  اليسرى سيكون مالئماا كمثبتة غري مباشرة: 14-7الشكل 
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لتتتذلا (   فتتتأكثرمبقتتتدار ستتتن  )بعيتتتد  عتتتن حمتتتور التتتدوران  إن مهمتتتاز الضتتتامة األماميتتتة
 (.99-7الشكل )يقوم بعمل مثبتة غري مباشرة 

  

 
 يقوم مهماز الضامة األمامية عمل مثبتة غري مباشرة: 15-7الشكل 

 
لو تع )ه و عندما ال يكون هنتاك غتبور مثبت  (96-7الشكل )يف الصنف الثاين 

( كحركتتتة حتتتول حمتتتور التتتدوران)هتتتذا معتتتل احلالتتتة  فتتتان. علتتتى الرحتتتى الثالثتتتة( علتتتةا تتتامة ف
و هتتتذا متتتا يتتتتم متتتن ختتتالل و تتتع . كالصتتتنف األول أي أهنتتتا ،اجتتتة ملثبتتتتت  غتتتري مباشتتترت 

 .مهمازين على الضاحكة األو  من كل جهة
 

 
فان هذا معل . على الرحى الثالثة( علةالو ع  امة ف)عندما ال يكون هناك غبور مثب  : 16-7الشكل 

 كالصنف األول أي أهنا ،اجة ملثبتت  غري مباشرت ( كحركة حول حمور الدوران)احلالة 
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 Auxiliary rests  املهاميز املساعدة   -5

ه متب (97-7الشتكل )  كن إ افة مهاميز إلعطاء دعم إ ايف للوصلة الكتربى
إ تتافة مهمتتازين علتتى جتتان  الصتتفيحة اللستتانية مبكتتان ال يبعتتد للخلتتف أكثتتر متتن   دومتتاا 

 (.93-7الشكل )الوهدة اإلنسية للضاحكة األو  
 

       
   املهاميز املساعدة  : 18-7ه 17-7 ن الشكال

 : اإلطباق -6

مب أن يكون اإلطباق منسجماا مع حركات املفصل الصدغي الفكي و اجلهاز 
 . و ذلا إلنقا  احلمل على األسنان و النسج الرخوة  العضليالعص  

 Denture baseقاعدة اجلهاز السين   -7

تصل قاعدة . أن تصمم القاعدة لتغطي أوسع سطد يكن -بشكل عام-مب 
اجلهاز احلر إ  حدود اجلهاز الكامله أما يف السر  احملصور فتصل القاعدة إ  احمليط 

 (. 99-7الشكل )مم  9الكبري للحافة السنخية أو بعدها بت 

        
 قاعدة اجلهاز السين: 19-7الشكل 
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 :الوصالت الكربى -8
يف القتتتوس الستتتفليةه يستتتاعد استتتتعمال املهتتتاميز علتتتى توزيتتتع اجلهتتتود علتتتى األستتتنان 

و يف القتتوس العلويتتةه تستتاعد التغطيتتة الواستتعة لقبتتة احلنتتا . باإل تتافة إ  احلافتتة الستتنخية
  (.70-7الشكل )وتغطية األسنان لسانياا على توزيع أوسع للجهود يف القوس العلوية 

 
 

 
 كربىالوصالت ال: 21-7الشكل 

 
 :الوصالت الصغرى -9

حيد  أوسع متاس ب  الدعامة و اجلهاز يف منطقة متاس سطد اإلرشاد و الوصلة 
 .الصغرى املالصقة لف

 : املهاميز مقراتاملهاميز و   -11

املهتتاميز احملضترة بشتتكل مناستب علتتى الستيطرة علتتى اجلهتود املطبقتتة  مقتراتتستاعد 
إن الربتاط حتول الستن قتادر علتى . على الدعامة بتوجيف القوى حسب احملور الطتوف للستن

        و لكنتتتتف قتتتتد ُيصتتتتاب بالضتتتترر إذا متتتتا وقعتتتت  عليتتتتف قتتتتوى أفقيتتتتة  همقاومتتتتة القتتتتوى العموديتتتتة
 . مرة 9729من غري العمودية مبقدار  تتحمل السن قوى عمودية أكثر. دورانية أو

 
 
 



109 
 

 اعتبارات التصميم األساسية
Fundamental Design Considerations 

 
يستتتتمد اجلهتتتاز الستتتين اجلزئتتتي دعمتتتف متتتن األستتتنان املتبقيتتتة أو متتتن النستتتج أن  كتتتن 

بتتالعظم بواستتطة ربتتاط متتا حتتول الستتن  تتصتتل األستتنان. أو متتن كليهمتتا( الرختتوة و الصتتلبة)
متم فقتطه أمتا النستج الرختوة  027اجلهاز لوظيفتفه فتان األستنان الستليمة تنتزا  عند أداء و 

و بالنتيجتتتةه فهنتتتاك فتتترق مهتتتم يف التتتدعم بتتت  . متتتم أو أكثتتتر 9املغطيتتتة للعظتتتم فاهنتتتا تنتتتزا  
 .يةاألسنان و النسج املغطية للحافة السنخ

 
  Class I RPDsأجهزة الصنف األول  

. همتتتاا للطبيتتتب و املتتتري  علتتتى حتتتد ستتتواءتشتتتكل أجهتتتزة الصتتتنف األول  حتتتتدياا م
متتب أن يشتتمل . تشتتتق هتتذ   األجهتتزة دعمهتتا متتن األستتنان املتبقيتتة و احلافتتات الستتنخية

 :تصميم أجهزة حاالت الصنف األول
 distalقواعتتتد االمتتتتداد الوحشتتتي  )امتتتتداد أعظمتتتي لقواعتتتد التتتدرد احلتتتر ( 9) 

extension denture bases )( .79-7الشكل )هود يا يسمد بتوزيع أفضل للج 
 harmful تثبيت  مباشتر مترن يتا  نتع قتوى التتدوير املبذيتة للدعامتة      ( 7) 

torquing forces. 
 تتتترورة وجتتتتود تثبيتتتت  غتتتتري مباشتتتتر بو تتتتع مهمتتتتاز أبعتتتتد متتتتا  كتتتتن عتتتتن حمتتتتور ( 4) 
 . الدوران

  Class  III RPDsأجهزة الصنف الثالث  
 .ذكرها يف الصنف األولال حتتا  االعتبارات الثال  الوارد 
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 االمتداد األعظمي لقواعد الدرد احلر : 21-7الشكل 

 
  Class II RPDsأجهزة الصنف الثاين  

الثالثه فاجلهة ذات  أجهزة الصنف الصنف األول وأجهزة مع كالا من صفات جت
 .تعامل كالصنف الثالث نف األوله و اجلهة احملمولة سنياا االمتداد الوحشي تعامل كالص

 
  Class  IV  RPDsأجهزة الصنف الرابع  

إذا  ( ذات التدرد األمتامي احلتر)هذ  األجهتزة كتأجهزة الصتنف األول املعكوستة  تعد
متتتب أن تكتتتون القاعتتتدة منطبقتتتة وأن تصتتتمم الضتتتامات بعنايتتتة و أن . كتتتان التتتدرد طتتتويالا 

  .يو ع التثبي  غري املباشر

 
 
 
 
 
 



111 
 

 الثامنالفصل 
 خطوات صنع األجهزة المتحركة الجزئية 

Steps of making removable partial dentures 

 
 Diagnosis    التشخيص    -أولا 

عنتتتدما يقتتترر الطبيتتتب تزويتتتد املتتتري  جهتتتاز جزئتتتي ال بتتتد متتتن أن يتتتدرس موجتتتوداا  -
مهمتتاا جتتداا وهتتو األستتنان والتتذي معتتل متتن مرحلتتة التشتتخيص مرحلتتة مهمتتة و دقيقتتة وهتتذ  

متتا حتتول الستتن أو عليهتتا ترستتبات قلحيتتة اا فياألستتنان قتتد حتتتوي فيمتتا حتتتوي ةتتوراا أو أمرا تت
 .إخل....وقد تكون منفتلة أو متطاولة أو 

إن معظم األخطاء ال  تسبب فشل اجلهاز  :اآليت تتلخص أمهية التشخيص يف -
 .و إ  خطأ يف و ع خطة العال  أاجلزئي تعود إ  تسر  الطبيب يف التشخيص 

The importance of the diagnostic phase of treatment:  
Many failures in RPD treatment can traced to inadequate 

diagnosis and incomplete treatment planning . 

فيقتتتتوم ( صتتتنف أول)قتتتد يتتتأيت للعيتتتادة متتتري  لديتتتف فقتتتتد رحتتتوي ثنتتتائي اجلانتتتب  -
أن املر تى غالبتاا أعمتارهم بت   مبتاالطبيب بأخذ طبعة للفم ويباشر بصنع اجلهاز اجلزئتي و 

متتن املعتتتاد أن جنتتد لتتديهم العديتتد متتتن أمتتراا متتا حتتول الستتن و رغتتتم ...(  60 – 90)
أشتهر  6  همتا حركتة متن الصتنف الثالتث متثالا وبعتدذلا م ينتبف الطبيتب لوجتود ثنيتت  في

من تسليم الطبيب للجهتاز يراجتع املتري  طبيبتف يشتتكي متن تزايتد حتترك هتات  الثنيتت  أو 
فمتتا كتتان متتن الطبيتتب إال ( بستتبب استتتمرار املترا حتتول الستتن)انقالعهمتا بعتتد هتتذ  املتتدة 

طر لقلعهمتتا و صتتنع جهتتاز حلركتتة الستتن  و بأنتتف مضتت م ينتبتتفأنتتف اعتتتذر متتن املتتري  بأنتتف 
ألن   مثل هذا اخلطأ يسمى خطتأ تشتخيص. جديد لف يا سيثري غضب املري  و سخطف

 .بشكل جيد قبل بدء العمل( كامل الفم)الطبيب م يفحص الفم 
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طبيتب و تع مهمتازاا علتى ستن حتتوي حشتوة كبترية دون أن : خطأ خطة العال   -
نع اجلهتتاز اجلزئتتي يتتا أدى النكستتارها و متتا قبتتل صتتيعتتري انتباهتتاا لضتترورة تتتتويج هتتذ  الستتن 

ا الطبيتب قتتد أخطتتأ يف خطتتة العتتال  فهتتذيرافتق ذلتتا متتن صتتعوبة بالغتة يف إعتتادة ترميمهتتاه 
التت  متتب أن تو تتع بدقتتة لتتتبمن جنتتا  العتتال  و خاصتتة عنتتد تصتتميم جهتتاز معتتدين نظتتراا 

 .ازال  يتحملها املري  عندما يضع مثل هذا اجله للكلفة املادية العالية
               Organizing the diagnosticي   تنظيم الفحص التشخيص

 examination                                                                             

 :جلست لكي يتم التشخيص بشكل صحيد مب أن يتم على 
 فحتتص أوف و تقلتيد أوفإجتتراء أختتذ القصتتة الصتحية العامتتة و يتتم فيهتتا  -األو 

dental prophylaxis و أخذ الصور الشعاعية و الطبعات األولية. 
فيهتتا تركيتتب األمثلتتة األوليتتة علتتى مطبتتق نصتتف  تتبوط باستتتعمال  متتري -و الثانيتتة
و يكتتون املتتري  جتتاهزاا للفحتتص  هوتكتتون الصتتور الشتتعاعية قتتد أُظهتترت هالقتتوس التتوجهي

 .السريري والشعاعي الدقيق
 :هي ال  مب عموماا إجراءها للمري  همةالثالثة امل يةالتشخيص  الفحو  -
 .الفحص السريري .9

 .الفحص الشعاعي .7

 .الفحص على املطبق .4

  نضتتع خطتتة العتتال  و نقتتدم اخليتتارات العالجيتتة للمتتري  تبعتتاا حملاستتن و مستتاوئ 
 .وكلفة كل خيار عالجي
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 The first diagnostic appointment اجللسة التشخيصية األو  

   مقابلة املري : Patient interview  

ال يراجع املريُ  الطبيب عادة هبدة التعوي  عن درد ما و إمنتا بستبب أم يبرقتف  
ن مقابلتتتتة املتتتتري  وتتضتتتتم. يقتتتت  مضتتتتجعفه وعنتتتتدها نالحتتتت  الفقتتتتد و ننصتتتتحف مبعاجلتتتتتفو 

 :ةاآلتياجلوانب 
 .  Establishing rapport تأسيس عالقة مع املري    .9

 Gaining insight تأستيس متدخل إ  البنيتة النفستية للمتري     .7

into a patient’s psychological make up 

 Evaluating theتتتتأثري األمتتتراا اجلستتتدية علتتتى املعاجلتتتة  تقتتتوم  .4

effects of physical problems on dental treatment .  متع االنتبتا  إ  أن
 ".جسدي"و هي هنا مبعىن  "جسدي أو فيزيائي أو مادي" :تعين  Physicalكلمة 

 Evaluating the effects ofتتأثري األدويتة علتى املعاجلتة  تقتوم .3

drugs on dental treatment  . 

 Ascertaining a التأكتتد متتتن توقعتتتات املتتتري  جتتتتا  املعاجلتتة   .9

patient expectations of treatment 

 Keys to a successful interview ة الناجحة   مفاتيد املقابل .6

 .Structure of the interviewبنية املقابلة السنية باخلاصة     .7

 :و سنشر  كل واحدة من هذ  اجلوانب
 : تأسيس عالقة مع املري    -أوالا 

أبتتو التعويضتتات  وهتتو  Carl Boucherهتتو لتتت  :بقتتول  األول هنتتا و نستتتدل
 :املتحركة الكاملة

The first five minutes spent with a patient represent the 

most important period in the dentist – patient interaction. 
 



114 
 

ن الدقائق اخلمس األو  ال  يقضيها الطبيب مع املري  تشكل املدة األهم إأي 
 .يف بناء العالقة بينهما

 :قال  الذيMuller DeVan  فهو لت : أما القول الثاين 
We have to meet the mind of the patient before we meet 

the mouth  of the patient. 

 . أي مب أن نالقي و نقابل عقل املري  قبل أن نالقي فمف
 :تأسيس مدخل إ  البنية النفسية للمري   -ثانياا 

 :أقسام   3يقسم املر ى حسب بنيتهم النفسية لت  
 . إنذار املعاجلة جيد( Philosophical)مري  منطقي  -آ

 .إنذار املعاجلة جيد( Exacting)مري  مدقق  -ب

 .إنذار املعاجلة  عيف( Hysterical) مري  مد    - 

 .إنذار املعاجلة  عيف( Indifferent)مري  غري مهتم  -د

 :املعاجلة  يفاألمراا العامة و تأثريها  تقوم -ثالثاا 
 :املعاجلة التعويضية يفالعامة ال   كن أن تبثر  األمراا 
 : يتصف مريضف بأن لديف:  Diabetes  مرا السكري  - أ

 . ات فموية صغرية و متعددةاجَ رَ خُ  -9

 . توتر نسيجي  عيف -7

 . مقاومة منخفضة لإلنتانات -4

 . سيالن لعايب منخف  -3

كمتتتتا أن الستتتتيالن اللعتتتتايب   هشتتتتفاء اجلتتتترو  عنتتتتد مر تتتتى الستتتتكري بطتتتتيء و صتتتتعب
 .حهاجر و را النسج حدو  و يزيد  هيقلل ثبات اجلهاز املنخف  لدى هبالء املر ى
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و خاصة التهاب املفصل الصدغي Arthritis التهاب املفاصل  - ب
 : الفكي 

 : يسبب عادة 
 تغريات باإلطباق  -9

 .صعوبة يف تسجيل العالقة الفكية -7

 

 :Paget diseaseداء باج   - ت

يتا يستتدعي مراجعتات عنتد املتري  يتظاهر عادة بتضخم متكرر باحلدبات الفكية 
التعتتديل يشتتمل ستتحل اجلهتتاز مبتتا يتوافتتق متتع التغتتري و ال )دوريتتة لتعتتديل اجلهتتاز باستتتمرار 
 .(نضطر عادة لتغيري اجلهاز كامالا 

 :   Acromegaly خامة النهايات -  

 .للجهاز ةتعديالت متكرر يا يستدعي   بالفا السفلي يتميز بتضخم متتال  
 : تيتصف ب:  Parkinson disease داء باركنسون  -  

و قتتد يكتتون شتتديداا لدرجتتة أنتتف  هبالعضتتالت( رعتتاش)تقلصتتات متتتواترة  -9
لتتذلا متتن املهتتم اختبتتار   متتن الصتتعب علتتى املتتري  أن يضتتع اجلهتتاز بنفستتف دون مستتاعدة

و تتتتع  يف أثنتتتتاءوجتتتتدنا أن الصتتتتعوبات التتتت  تواجتتتتف هتتتتذا املتتتتري  و إذا متتتتا قدراتتتتتف العضتتتتلية 
 .يجب أن  اول قدر اإلمكان إماد بديل عالجي آخرفجهاز  كبرية 

 . سيالن لعايب زائد خلار  الفم -7

 : Pemphigus vulgarisالفقا  الشائع  -  

حيتس املتتري  . مترا جلتدي يبتدأ علتى شتكل فقاعتات يف الفتم   ينتشتر إ  اجللتد
تلتتتو اآلختتتر هبتتتدة تغيتتتري  الطبيتتتبَ  يراجتتتع املتتتري ُ . الفتتتم وحيتتتد  جفتتتاة الفتتتم بانزعتتتا  يف

اجلهتتاز يف حتت  أن احلتتل اجلتتذري ستتيكون مبعاجلتتة هتتذا الفقتتا  يتتا يتتبدي لتتزوال األم دون 
 .احلاجة لتغيري اجلهاز
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 :Epilepsy الصر   -  

ن لتديهم نوبتات حمتددة ومستيطر و هناك مر ى لديهم نوبات شديدة وحادة و آختر 
 .ألدويةاعليها بسبب تناوهلم 

فاألشتتتخا  التتتذين تتتتأتيهم نوبتتتات شتتتديدة وغتتتري مستتتيطر عليهتتتا يشتتتكلون مضتتتاد 
هتتذ   يف أثنتتاءألن املتتري  قتتد يعتت  علتتى اجلهتتاز   استتتطباب الستتتعمال األجهتتزة املتحركتتة

إ  الطريتتتتتتق )عتتتتتف أو ابتال( إ  الطريتتتتتتق التنفستتتتتي)النوبتتتتتة فيكستتتتتر  يتتتتتتا يتتتتتبدي الستنشتتتتتاقف 
أمتتتا املر تتتى التتتذين يشتتتعرون بالنوبتتتات قبتتتل أن تتتتأتيهم والتتتذين يصتتتابون بنوبتتتات ( اهلضتتتمي

 .مسيطر عليها فأولحنا  كن أن نعوا هلم بأجهزة جزئية متحركة
كمتتتا أن أجهتتتزة هتتتبالء املر تتتى متتتب أن حتتتتوي متتتواد ظليلتتتة شتتتعاعياا لتتتذلا نضتتتيف 

اريوم لنتتتتتتمكن متتتتتن مشتتتتتاهدتف  تتتتتمن الصتتتتتور لألكريتتتتتل املتمتتتتتاثر حراريتتتتتاا متتتتتادة أوكستتتتتيد البتتتتت
 .     الشعاعية إذا مت ابتالعف أو استنشاقف

 الصتتتتر  أهنتتتتم يتنتتتتاولون أدويتتتتة حتتتتتويو متتتتن املشتتتتكالت التتتت  تواجهنتتتتا متتتتع مر تتتتى 
التتذي يستتبب  تتخامة لثويتتة يتتا يستتتوجب علينتتا أن جنعتتل   phenytoin   الفينيتتتوئ  

اجلهتتاز ناعمتتاا أملتتس ألن أي ختتتري  متتن قبتتل اجلهتتاز علتتى النستتج ستتيبدي لضتتخامة لثويتتة 
 . مباشرة
 : Cardiovascular diseaseاألمراا القلبية الوعائية   - د

املتتتتابع حلالتتتتف الصتتتحية العامتتتة  أن نستشتتتري طبيبتتتف هتتتبالء املر تتتى لواجتتتب عنتتتد متتتن ا
وعتتادة يضتتطر الطبيتتب إ   .إجتتراء القلتتععنتتدما  تتتا  إلجتتراء عمتتل جراحتتي متتا أو كتابيتتاا 

قبتل البتدء و إيقافف وتغيري ييع الدم  antibioticsإعطاء هبالء املر ى مضادات حيوية  
 .بالعمل
  Cancer:  السرطان   - ذ

 : إ  يا يبدي  الشعاعية هبالء املر ى للمعاجلات الكيماوية و يتعرا
 .Xerostomia  و جفاة الفم هنقص إفراز اللعاب -9
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 . التهابات جرثومية و فطرية -7

 .ختري  نسيجي -4

        Transmissibleن بأمراا معدية و قابلة لالنتقال و املر ى املصاب   - ر

    diseases: 

ه االنفلتتتتتتتتتتتتتتتونزا tuberculosisالستتتتتتتتتتتتتتتل  هhepatitisمثتتتتتتتتتتتتتتل التهتتتتتتتتتتتتتتتاب الكبتتتتتتتتتتتتتتد 
influenza ُيتتتتتتتتتدز فَتتتتتتتتتريوسُ ) الَبَشتتتتتتتتتر ي   نتتتتتتتتتاع يِّ امل الَعتتتتتتتتتَوز   ه فَتتتتتتتتتريوس  human (اإل 

immunodeficiency (HIV) 

 وأو للفريتتتتق الستتتتين أمتتتتب أن  تتتتذر متتتتن انتقتتتتال العتتتتدوى هبتتتتذ  األمتتتتراا للطبيتتتتب 
الطبعتات و غريهتا قبتل  تطهتريلتذلا البتد متن   للفريتق التذي يعمتل يف املختترب للمر ى أو

 .إرساهلا للمخرب
 :املعاجلة التعويضية  يفتأثري األدوية  تقوم  -رابعاا 

 :املعاجلة هي  يفمن األدوية ال  تبثر 
 Anticoagulants.مضادات التخثر  -9

 .agents Antihypertensive مضادات فرط التوتر الشرياين  -7

 .Endocrine therapyاملعاجلة اهلرمونية  -4

 .Saliva-inhibiting drugsاألدوية ال  تثبط إفراز اللعاب  -3
 :التأكد من توقعات املري  حول املعاجلة التعويضية  -خامساا 

 متدةال بد أن نسأل املري  هل يتوقتع أن يتتأقلم متع اجلهتاز بسترعة أم أنتف يعلتم أن 
الصتحة الفمويتة وجدنا أن املري  غتري معت   باألو  معف ستكون مزعجة؟ و إذا ما التأقلم 

نتتتدرك أن اجلهتتتاز فاننتتتا متتتب أن وغتتري متعتتتاون وال يتتتدرك متتتدى صتتتعوبة التتتتأقلم متتتع اجلهتتتاز 
لتتذلا ال بتتد متتن توعيتتة املتتري  هلتتذ  األمتتور قبتتل  .مهتتدد بالفشتتل و فرصتتة جناحتتف حمتتدودة

 . الشرو  بتصميم اجلهاز و إال فان املري  لن يستعمل هذا اجلهاز
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 :الناجحة مفاتيد املقابلة  -سادساا 
و ملتتس  هو ملستف علتى الكرستي همتب أن يستتقبل الطبيتب املتري  بوجتتف بشتوش

 ينشتتتتغلكمتتتتا متتتتب أن يستتتتتمع ملتتتتا يقولتتتتف باهتمتتتتام دون أن   هو يوجتتتتف وجهتتتتف إليتتتتفمبستتتتتوا  
املري  با اءات رأسية تتدل علتى تعتاطف  مبشاهدة تلفاز أو أي شيء آخر وأن يتبع كالمَ 

 .الطبيب مع املري 
 

 :ملقابلة السنية باخلاصة ا -سابعاا 

 كيف قُلع  أسنانا ؟ : السبال األول الذي مب أن نوجهف للمري  
و ستقط  بيضتاء متن غتري ستوء  هإذ خيرب بع  املر ى بأن أسناهنم بدأت بالتحرك

 .بينما خيرب آخرون بأن أسنانف تكسرت حن ا طر لقلعها. أصاب بنيتها
  .آفات ما حول السنأو  النخورعادة هو إما  سبب  قلع األسنانإن  
إذا كتتان ستتتبب قلتتتع املتتتري  ألستتتنانف هتتتو النختتتور فيجتتتب أن نبكتتتد لتتتف علتتتى أمهيتتتة  *

خصوصتتتاا و أن اجلهتتتاز عنتتتدما سيو تتتع بتتتالفم سيشتتتكل مكانتتتاا   العنايتتتة بالصتتتحة الفمويتتتة
 .مناسباا بشكل كبري لرتاكم الفضالت الطعامية يا سيسبب ةوراا أكثر

فيجتتب أن نبكتتتد للمتتتري   هان أمتتراا متتتا حتتول الستتتنإذا كتتان ستتتبب قلتتع األستتتن *
و ذلتتا إلجتتراء صتتيانة متتا  هعلتتى أمهيتتة املتابعتتة العالجيتتة عنتتد الطبيتتب و الزيتتارات الدوريتتة

إلزالتة الرتستبات القلحيتة و إجتراء تستوية   Periodontal maintenanceحول الستن 
 . اجلذور

      Diet النظام الغذائيعن  : السبال الثاين  
ستتتيتدخل الطبيتتتب يف بعتتت  التفاصتتتيل الدقيقتتتة يف حيتتتاة املتتتري  فمتتتثالا لتتتو كانتتت  
املريضتتة موظفتتة و معتتتادة علتتى تنتتاول العديتتد متتن املشتتروبات الغنيتتة بالستتكر طتتوال النهتتار 

النختتتتتور و فشتتتتتل املعاجلتتتتتة فمثتتتتتل هتتتتتذ  العتتتتتادات الغذائيتتتتتة الستتتتتيحنة ستتتتتتكون ستتتتتبباا يف تزايتتتتتد 
 . ن أن ننصد املريضة بتغيري عاداهتا الغذائيةو يف هذ  احلالة البد مالتعويضيةه 
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صتتترير أو )حتتتا األستتتنان عتتتن العتتتادات الفمويتتتة الستتتيحنة مثتتتل :  الستتتبال الثالتتتث 
 :  (صريف األسنان

وهتتو كتتز ليلتتي علتتى األستتنان قتتد يكتتون ناجتتتاا عتتن   Bruxismاألستتنان حتتا - 
ال بتتد متتن و تتع و إذا م يتتتم الشتتفاء . لعالجتتف متتب معاجلتتة ستتوء اإلطبتتاق . ستتوء إطبتتاق 

  (. night guard)واقية ليلية 
يكتتون ستتببف حالتتة نفستتية عنتتد الشتتخص   Clenchingالكتتز علتتى األستتنان  -

يعتتا  .  اا يكتتون هناريتمتا و غالبتتاا ( ن ألستتنانف مستافة راحيتتة إطباقيتة شتخص عصتت  ال يتبمِّ )
 .باإلقنا  ومتارين االسرتخاء و بالتوعية 

  Tongue thrustingتوجد عادة أخرى هي عادة دفع اللسان بت  األستنان  -
 هن دعامتات زائتدة لتثبيت  اجلهتازلذلا مب أن نبمِّ   على اجلهاز زائدةا  اا يا يسبب جهود

 .ومنع نزعف من مكانف مع حماولة التخلص من هذ  العادة

  السيطرة على انتقال اإلنتانInfection control 
أصتتتبد  املر تتتى أكثتتتر وعيتتتاا لألخطتتتار املعر تتت   هلتتتا متتتن قبتتتل املتتتواد واألدوات غتتتري 
املعقمتتةه وأصتتبح  ثقتتتهم وتقتتبلهم العتتال  الستتين تتناستتب طتترداا متتع الصتتورة التت  يشتتاهد 

الشتتعر مرفتتو  عتتن الوجتتفه الوجتتف مغطتتى بالكمامتتةه احللتتي منتتزو  متتن )عليهتتا املتتري  طبيبتتف 
 (. ظافر مقصوصة ونظيفةه عدم و ع طالء األظافراليدين والساعدين والوجفه األ

 تعقيم السطو                                                                       

 :                                                                                   هناك طريقتان يف تعقيم السطو 

 .هاوتعقيمتنظيف السطو   امللوثة   -

ملتتز  بتت  منتتع تلتتو  الستتطو  عتتن طريتتق استتتخدام واقيتتات الستتطو  كمتتا  كتتن ا -
 .استعمال كلتا الطريقت 
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 ما مب فعلف ب  مري  وآخر يف العيادة؟

متتتب فتتترك الستتتطو  بشتتتكل جيتتتد . هاوبعتتتد إن غستتتل اليتتتدين إلزامتتتي قبتتتل املعاجلتتتة
ومتب  إعطتاء االهتمتام لكتل التجهيتزات و مقتاب   همبطهر السطو  ب  كل متري  آختر

الضوء واخلراطيم والسطو  وسطو  املكاتب ال  متن املمكتن أن تكتون قتد ُلمست  ختالل 
 هجلستتتتتة املعاجلتتتتتةه وطبعتتتتتاا ال بتتتتتد متتتتتن كتتتتتأس ومستتتتتندة رأس وشتتتتتانة جديتتتتتدة لكتتتتتل متتتتتري 

التتت  ( كتتتأس املتتتاء–شتتتانة املتتتري  )وتستتتتعمل األدوات وحيتتتدة االستتتتعمال عنتتتد اإلمكتتتان 
 كتن أن تغتري القفتازات عتدة مترات ختالل املعاجلتة ملنتع التلتو  متن  .ترمى بعد االستعمال

 .خالهلا أو إذا حصل خالهلا ثقب أو متزق

 أو)كتل األدوات الت  تغتادر العيتادة واملستتخدمة بشتكل مباشتر يف العنايتة بتتاملري  
والت  ال  كتن أن ختضتع لعمليتات التعقتيم تو تع يف حملتول  (تلمس ختالل العنايتة بتاملري 

تعقتتتتتم الطوابتتتتتع املعدنيتتتتتة بتتتتتاألوتوغالة قبتتتتتل . مطهتتتتتر فينتتتتتوف يف كتتتتتيس بالستتتتتتيكي خمتتتتتتوم
 .  الَعَر يتستعمل املواد الطابعة بكميات تكفي لشخص واحد ملنع التلو  . استعماهلا

أكستيد  وأمركب الطبع تطهر طبعات بوف فينيل سيلوكسان أو متعدد الكربي  أو 
 99ملتتتتدة % 9279الزنتتتتا واألوجينتتتتول بغستتتتلها باملتتتتاء اجلتتتتاري وغمرهتتتتا مبحلتتتتول الكلتتتتور 

يثتتتتر فتغستتتتل حتتتتت  املتتتتاء وتتتتترش مبحلتتتتول الكلتتتتور إأمتتتتا طبعتتتتات األجلينتتتتات والبتتتتوف . دقيقتتتتة
 . دقيقة على األقل99وتو ع يف كيس بالستيكي خمتوم ملدة % 9279

ب التعقتتتيم فتتترتش مبحلتتتول هيبتتتو كلوريتتت  الصتتتوديوم أمتتتا األمثلتتتة اجلبستتتية التتت  تتطلتتت
ألجهتتتتزة الكاملتتتتة التتتت  تغتتتتادر و بالنستتتتبة ل. دقيقتتتتة علتتتتى األقتتتتل 99وتتتتترتك ملتتتتدة  9279%
 أمتتا. دقيقتتة99وتتترتك ملتدة %9279تغمتر يف حملتتول هيبتتو كلوريت  الصتتوديوم فاهنتتا  املختترب
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% 7 غلوتارالدهيتتتتدألجهتتتتزة اجلزئيتتتتة املتحركتتتتة ذات القاعتتتتدة املعدنيتتتتة فهتتتتي تتتتترش مبحلتتتتول ا
 .     دقيقة99وتو ع يف كيس بالستيكي ملدة 

 : إذاا 
 . أخذ الطبعات يفضل استعمال طوابع معدنية مغلفة ومعقمة يف أثناء-
 .  مب تغطية كل سطد معرا للتلو  بدالا من تعقيمف بعد تلوثف -
 مب أن يضعها...( مشرط هإبرة )عندما يريد الطبيب التخلص من أداة حادة  -

 .يف أوعية غري قابلة للثقب ملنع انتقال العدوى لعامل النظافة
   الفحص األوفInitial Examination  

          Detection of  كشتف املشتاكل الت  تتطلتب تتدخالا فوريتاا  .9

problems requiring immediate attention  : أن حيدد املشكلة على الطبيب
املر تى يراجعتون العيتادة بستبب أم غتري حمتمتل فمتن  ال  تتطلب تدخالا سريعاا ألن معظتم

 .األو  أن نعا  األم قبل التعوي 

 Evaluation of     الصحة الفموية و مدى عناية املتري  هبتا تقوم .7

oral hygiene. 

 Evaluation of     مقتتتدار االستتتتعداد لإلصتتتابة بتتتالنخر تقتتوم .4

caries susceptibility .  

تتدل هنتا علتى إجتراء تقلتيد و : Oral prophylaxisالوقايتة الفمويتة  .3
أوف لتخفيتتتتتف االلتهابتتتتتات اللثويتتتتتة و إمكتتتتتان مشتتتتتاهدة الفتتتتتم يف اجللستتتتتة القادمتتتتتة بشتتتتتكل 

 . أفضل

حيث يطلتب الطبيتب عتدة أنتوا   : Radiographsالصور الشعاعية   .9
جمنحتتة   إ  جتتذره ذرويتتة ملعرفتتة نستتبة تتتا  نوراميتتة ملراقبتتة احلالتتة بشتتكل عتتامهبا) متتن الصتتور

 . (لكشف النخور املالصقة
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 Diagnostic impressions andالطبعات التشخيصية و األمثلة  .6

casts   . 

 الطبعات التشخيصية و األمثلة   و سنشر  بشكل مستفي  عن 

 Diagnostic impressions and castsالطبعات التشخيصية و األمثلة   

عنتتد دراستتتها متتب أن نراعتتي اخلتتوا  الفيزيائيتتة للمتتادة الطابعتتة املستتتخدمة و هتتي  
(  "املتواد الستنية"يف  مدروستةا ال  لن نفصل احلديث عن خواصها كوهن) عادة األجلينات 

 :مهمت ولكن سنذكر مالحظت  
بعتتتتد القيتتتتام بفتتتتتد كتتتتيس األجلينتتتتتات متتتتب أن  كتتتتم إغالقتتتتف بعتتتتد كتتتتتل  .9

ألن األجلينتتات متتتتص الرطوبتتة   كتتن إغالقهتتا بشتكل جيتتدهف يف علبتتة استتعمال أو أن نضتتع
يبتتدأ التغتتري يف اخلتتوا  بعتتد ثالثتتة أيتتام متتن فتتتد  )متتن اجلتتو احملتتيط يتتا يتتبدي لتغتتري خواصتتها 

 (. ويكون سريعاا جداا عند تعر ها لدرجة حرارة عالية أو رطوبة عالية هكيس األجلينات

ات نستتتعمل متتاء أدفتتأ أو أبتترد لتستتريع أو تبطتتيء تفاعتتل تصتتلب األجلينتت .7
ألن تغتتتري درجتتتة احلتتترارة مبقتتتدار درجتتتة واحتتتدة يغتتتري زمتتتن تصتتتلب األجلينتتتات  ال كثتتتريااه قلتتتيالا 

فمتتثالا لتتو كتتان لتتدينا أجلينتتات تتصتتلب ختتالل دقيقتتت  يف درجتتة احلتترارة  هثانيتتة 70مبقتتدار 
 4 * 70ستتصلب األجلينات ختالل دقيقتة واحتدة ألن  73و استعملنا ماء حرارتف  79
 . ثانية 60= 

 :الطوابع املستعملة معدنية أو بالستيكية و املعدنية أفضل لسبب   -
 .تانةأكثر صالبة و م -7قابليتها للتعقيم     -9 
ألننتا  ولكن بشرط استتعمال الصتق أجلينتاتالطوابع غري املثقبة أفضل من املثقبة  -

نضتتع فيتتف كميتتة حمتتددة متتن األجلينتتات فتتال تنستتاب متتن الثقتتوب و تصتتل للمكتتان املطلتتوب 
 .متاماا يف ح  أن املثقب نضع فيف كمية كبرية من األجلينات فتنساب من الثقوب

 :األولية مب أن ننتبف لعدة نوا   خالل حديثنا عن الطبعة  -
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 Checking tray for correctاختيار القياس املناسب للطابع  -9

size  . 

 Customizing a stock impression tray.تعديل الطابع  -7

 .  Control of gagging   السيطرة على منعكس اإلقياء -4

 . Control of salivaالسيطرة على اللعاب  -3

 . Position of patient and dentistو عية الطبيب و املري   -9

 . Mixing alginateمز  األجلينات  -6

 . Pouring the cast    املثالصب  -7

 :سنتكلم عن كل يا سبقو 
عنتتد اختيتتار الطتتابع متتب االنتبتتا  إ  أن يكتتون  :الطتتابع املناستتب قيتتاس اختيتتار  *

 . ملم 4 بت( أو السنخي)الطابع أكرب من القوس السين 

األقتتتتل )أو بالشتتتتمع األ تتتتر يتتتتتم تعتتتتديل الطتتتتابع مبركتتتتب الطبتتتتع  :تعتتتتديل الطتتتتابع  *
و قد يشتمل هتذا التعتديل احلتواة أو بتاطن الطتابع مثتل قبتة حنتا ( لكنف األسهل تفضيالا 

.  نقتوم بتعديلتف قصرية فاننا مب أنحواة الطابع ذا  كونما يوعند. عالية أو منطقة الدرد
بتتتأن نتتتأيت بشتتتريط متتتن الشتتتمع األ تتتر متتتم  9األ تتتر مبقتتتدار الشتتتمع ب تطويتتتل احلتتتواةيتتتتم 

ملتم  9ملتم منهتا داختل الطتابع و  9سم ونطويف ليكوِّن طبق  لع ،يتث نضتع  7عر ف 
 .     نلحم الشمع بالطابع بواسطة منحتة حمماة (من كل طبقة)خارجف 

 عتتتنعنتتتد الكتتتالم هتتتذا املتتتنعكس  علتتتىتكلمنتتتا  :الستتتيطرة علتتتى متتتنعكس اإلقيتتتاء *
التعويضتتتتات الكاملتتتتة و أشتتتترنا إ  أن أفضتتتتل طريقتتتتة للستتتتيطرة علتتتتى متتتتنعكس اإلقيتتتتاء هتتتتي 

 .تشتي  االنتبا 

و أفضتتتل الطتتترق أن نطلتتتب متتتن املتتتري  أن يتمضتتتم   :الستتتيطرة علتتتى اللعتتتاب  *
و بعتدها ( طعمهتا الذ  قلتيالا )  astringent mouthwashمبضتام  فمويتة قابضتة 

    .اللعاب ريثما ننتهي من أخذ الطبعةيتمضم  مباء بارد يا ينقص إفراز 
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 : عند أخذ طبعة علوية مب:و عية الطبيب و املري   *

 . الفا العلوي موازياا لألرا أي أن املري  متقدم  و األمامأن يكون  -9

 .     فوخلف الطبيب    املري أن يقف  -7

 . مستوى الفا العلوي على مستوى مرفق الطبيبأن يكون  -4
 :يجبفأما يف طبعة الفا السفلي 

 . الفا السفلي موازياا لألرا أيضاا أن يكون  -9

 .فوأمام الطبيب    املري أن يقف  -7

 . مستوى الفا السفلي عند مستوى كتفي الطبيب أن يكون -4

أو رمتز  3يتم املز  باستعمال املكاييل و ،ركات مشتاهبة للترقم :  مز  األجلينات *
ومب أن ينتهي املز  بتشكل كتلة من األجلينات ذات قوام مناسب ختر  معتف   ∞الهناية 

( نشتتكل بشتتكل كتترة ) نكتتو رجتتدران الكجتتة نظيفتتة و متتري اختبتتار القتتوام الصتتحيد بتتأن 
كتلتة متتن األجلينتتات علتتى راحتتة اليتتد أو علتتى ستتطد متتا بعتتد أن فتبقتتى حمافظتتة علتتى قوامهتتا 

 . دون أن تنسابمن وشكلها الكروي 

اهلتتواء و ظهتتور  علتتى شتتكل فقاعتتات علتتى  دختتولب متتز  األجلينتتات عتتادة يصتتاح
. سطد طبعتة األجلينتات بعتد أختذها وخصوصتاا عتن األمتاكن الدقيقتة املهمتة كمقتر املهمتاز

ولتجنتتتب هتتتذ  املشتتتكلة  كتتتن أن نضتتتع بعتتت  األجلينتتتات بواستتتطة اإلصتتتبع علتتتى ستتتطو  
 .السن   نقوم بأخذ الطبعةحول  syringeحمقنة األسنان أو أن نقوم ،قنها بواسطة 

 Sticking of alginateعلتتتى األستتتنان  أحيانتتتا تلتصتتتق طبعتتتة األجلينتتتات

impression وذلا بسبب  و ال ختر  كاملة مع الطبعة : 
  .قيام الطبيب باجراء تلميع لألسنان قبل أخذ الطبعة -9

 .تكرار أخذ الطبعات أو -7

بواستطة عتادة إذا كان  األسنان جافة ولذلا ال نقوم بتجفيف الفم أو  -4
 . الطبعة أخذوإمنا بواسطة قطعة شاش جنفف هبا سطو  األسنان قبل  هاهلواء
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يُتتتتتدخل الطتتتتتابع العلتتتتتوي احملمتتتتتل باألجلينتتتتتات متتتتتن الزاويتتتتتة اليمتتتتتىن لفتتتتتم املتتتتتري  أوالا 
فتتاتد فمتتف إ  أقصتتا ه تُبعتتد زاويتة الفتتم اليستترى و يُتتدخل الطتتابع إ  الفتتمه  غتتري هواملتري  

يُفضتتتل تطبيتتتق احلافتتتة اخللفيتتتة للطتتتابع العلتتتوي أوالا   يتتتتم رفتتتع القستتتم األمتتتامي متتتن الطتتتابع 
ختتر  متن األمتامه و بعتد و تع الطبعتة بتالفم  تر  علتى أن وهتي لألعلى حن تبدو املادة 

دقتائق   نقتوم باخراجهتا متن الفتم  4-7و تتماستا ملتدة نبقيها حن تتصلب بشتكل تتام 
هبتدة اإلنقتا   ستريعةبو ع اإلصبع عند حافة الطابع اليمىن و اليسرى و إخراجتف ،ركتة 

أما الطابع السفلي فيتم إدختال الطتابع ليصتبد موازيتاا للقتوس الستنية . تشوههاو  متزقهامن 
الطبعتتتة بشتتتكل عمتتتودي و نثبتتت   الستتتفلية   نطلتتتب متتتن املتتتري  أن يرفتتتع لستتتانف و ننتتتزل

 .الطابع حن تصلب الطبعة
و يف  .باملتتاء اجلتتاري الطبعتتة و نغستتل هاألجلينتتات الزائتتدة بعتتد إختترا  الطبعتتة نقتتص  

نترش علتى الطبعتة القليتل متن ذرات اجلتبس بالطبعتة بع  اللعاب اللتز  ملتصتقاا بقاء حال 
التتت  ستتتتقوم بامتصتتتا  هتتتذا اللعتتتاب اللتتتز    نقتتتوم بغستتتل ستتتطحها بواستتتطة املتتتاء اجلتتتاري 

 . وفرشاة ناعمة
حمللتول التجتاري بتمديتد ا)%  0299تطهر الطبعة بواسطة هيبوكلوري  الصتوديوم  

  يرش بواسطة خبا  على سطحها وترتك دون أن تلمس باليد وذلتا  (مرات عشر%  9
يف تُغطتتى ) عشتتر دقتتائقبامستتاك القبضتتة بتت  قضتتيب  معتتدني  أو در  مفتتتو  قلتتيالا متتدة 

 (. ها بقطعة نايلونأثناء
 97أو ختتتالل )صتتتب طبعتتتة األجلينتتتات مباشتتترة  بمتتت:  صتتتب الطبعتتتة بتتتاجلبس  *

ويتتم صتبها بو تع كتلتة . رنا لتتأخري املتري  التتافحن لتو ا تطر ( دقيقة من رفعها من الفم
متتتن اجلتتتبس بوستتتط الطبعتتتة وجعلهتتتا تنستتتاب تتتتدرمياا علتتتى املنتتتاطق اجملتتتاورة   نقتتتوم بتتتتأم  

ملتتتم ونشتتتذهبا باإل تتتافة إ  منطقتتتة حاميتتتة للميتتتزاب  90 ثخانتتتةقاعتتتدة هلتتتذ  الطبعتتتة ذات 
 . ملم يف كافة املناطق 4عر ها (  land areaرصيف جبسي )
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   ننتقل للحديث عن اجللسة لوهنا تنتهي اجللسة التشخيصية األو
 التشخيصية الثانية    

 الجلسة التشخيصية الثانية

       The second diagnostic appointment 

 : املفاهيمبع   أوالا بتذكرنبدأ 

هو التداخل احلديب التتام بت  األستنان املتقابلتة بغت  : التشابا احلديب األعظمي -
 .النظر عن موقع اللقمة

إذا كان ملري  الدرد اجلزئي تشابا حديب أعظمي وا د نسجل لتف العالقتة بت   -
نستتتتجل العالقتتتتة بو تتتتعية فلديتتتتف هتتتتذا التشتتتتابا  يوجتتتتدأمتتتتا إذا م  هالفكتتتت  هبتتتتذا التشتتتتابا

مشتاهبة متامتاَ للو تعية التت  نستجل هبتا العالقتتة ملتري  التدرد الكامتتل و هتي و تعية العالقتتة 
 .Centric Relation املركزية

إذا طلبنتتا متتن املتتري  إرجتتا  فكتتف إ  أقصتتى و تتع خلفتتي و قتتام بفتتتد فمتتف فتتان  -
( ملتتتم تستتتريها نقطتتتة متتتتاس الثنيتتتت  الستتتفليت  70-90وملستتتافة )احلركتتتة يف لقمتتتة املفصتتتل 

 .كة دورانية و انتقالية معاا ستكون دورانية فقط وعند متابعة الفتد تصبد احلر 

و متن   يعتود إ  و تعية التشتابا احلتديب  هو تع أمتامي ينتقتل الفتا إ  أقصتى -
ط احملتدد هلتذ  الو تعيات يستمى خمطتط و املخطَّت ه  إ  و عية العالقة املركزيةه األعظمي

 .Posselt’s Figure           بوسل

 :يف التعويضات السنية أنوا  املطابق املستخدمة -
ركتتتتات الفتتتتا املطتتتتابق يستتتتمد بتتتتاجراء ح أبستتتتطو هتتتتو : املطبتتتتق التتتترزي  -9

هتتذا النتتو  متتن  عملنستتت. دون أي حركتتات جانبيتتةمتتن الستتفلي يف اإلغتتالق والفتتتد فقتتط 
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يف  عمليستتت التيجتتان واجلستتور القصتترية و ال :مثتتل هاملطتتابق يف التعويضتتات الثابتتتة احملتتدودة
 .التعويضات املتحركة 

طتتالب  ستتتخدمفيهتتو املطبتتق التتذي (: البستتيطة)ذو احلركتتات املتوستتطة  املطبتتق -7
 .و  كننا من إجراء جمموعة أوسع من احلركات هيف املخرب طب األسنان

عمالف يف التعويضتتات املتحركتتة هتتو املطبتتق الواجتتب استتت: املطبتتق نصتتف الضتتبوط-4
و  كتتن متتن خاللتف تعتتديل التدليل القتتاطع و التتدليل  هيستمد بتتاجراء حركتات أكثتتر تعقيتداا و 

 . اللقمي

وط أن يكتتتون البعتتتد بتتت  املثتتتال متتتب عنتتتد تركيتتتب املثتتتال علتتتى مطبتتتق نصتتتف  تتتب -
 همتامتاا للبعتد بت  الفتا العلتوي عنتد املتري  و لقمت  املتري  العلوي و لقم  املطبق يتاثالا 

 .Facebowو هي القوس الوجهي  هو لكي  قق ذلا مب استخدام أداة مساعدة

 . قلم احلجا  قلم يسمى و ه مع القوس الوجهي شوكة تسمى شوكة الع -

تشتتتمل فقتتتداا ) يفتتترتا إذا كانتتت  احلالتتتة معقتتتدة يف اجللستتتة التشخيصتتتية الثانيتتتةه  -
نصتتتف مطبتتق نركتتتب املثتتال العلتتوي علتتتى أن ( هتتاو ا راف طتتويالا و تطتتاول األستتتنان املتبقيتتة

   (بالعالقتتة املركزيتتة)  نستتجل العالقتتة بتت  الفكتت  ( باستتتعمال القتتوس التتوجهي) تتبوط 
باستتتتتعمال تستتتتجيل العضتتتتة التتتتذي أجتتتتري يف اجللستتتتة التشخيصتتتتية ) نركتتتتب املثتتتتال الستتتتفلي

 .ه كل ذلا يف جلسة سريرية و بوجود املري (الثانية

 تركيب املثال العلوي باستعمال القوس الوجهي طريقة: 
 .   Preparation of bite fork جتهيز شوكة الع  -9

 و متع النقتاط املرجعيتة توجيتف أو ربتط القتوس التوجهي متع شتوكة العت  -7

Orientation of facebow to bite fork and reference points.. 
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    Orientation of facebow to ربط القوس الوجهي مع املطبق -4

  articulator.. 

 Attachment of maxillary   ربتط املثتال العلتوي متع املطبتق -3

cast to articulator.. 

نضتتتع علتتتى شتتتوكة العتتت  طبقتتتت  لعيتتتت  و نطلتتتب متتتن املتتتري  العتتت  عليهتتتا   -
 .فتظهر آثار انطباعات األسنان على شوكة الع 

 Arbitrary االعتباطي يور الرز احملتعي  احملور اللقمي االعتباطي الطبيعي أو   -

hinge axis  : بت  موقتع اللقمتة التقتري  اليمتىن و اليسترى و هتذا املوقتع هو حمور يقع و
علتتى  متتم  94 بتتتتت وتتتدة األذن أمتتام  التت  تقتتع  Beyron's pointبتتايرن هتتو عنتتد نقطتتة 

 outer canthus of  the بزاويتة العت  الوحشتية tragus ختط يصتل وتتدة األذن 

eye. 

 .نع  نقطة ثالثة أمامية عند الثلمة حت  احلجا   -

 .فرانكفورت األفقيب  النقاط السابقة مبا يسمى مستوى نصل   -

نسند القوس الوجهي إ  نقاط بايرن و نربط هبتا شتوكة العت  الت  يقتوم املتري    -
  . ذلتتا بشتتد عزقتتة خاصتتة تتتربط بتت  القتتوس التتوجهي و شتتوكة العتت و  هبتتالع  عليهتتا

 .ق نطلب من املري  فتد فمف ونأخذ القوس الوجهي مع الشوكة إ  املطب

نثب  املثال العلوي إ  الذرا  العلوية للمطبق حسب املوقع الذي حدد  القتوس   -
 .الوجهي باستعمال اجلبس األبي 

          Centric Relation Recordبعدها نسجل العضة بالعالقة املركزية  -
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  :العوامل ال  جب التحكم هبا لنجا  التسجيل بالعالقة املركزية -

              Factors must be controlled in order to 

succeed in determining CR 

ري  املتتتأي : Emotional stress  الستتيطرة علتتى اجلهتتود العاطفيتتة -9
 .غري متوتر

السيطرة على األم باملفصل الصدغي الفكي أو العضالت املتعلقة ،ركات  -7
 Pain in TMJ or the musculature concerned            الفا السفلي

with mandibular movement 

 .Muscle memory  لسيطرة على الذاكرة العضليةا -4

 كيف نقوم بتسجيل العالقة ب  الفك  بالعالقة املركزية؟  :س
 :ةاآلتينتبع اخلطوات :  
ملتتري  إ  التتوراء ،يتتث تصتتبد الزاويتتة بتت  الستتنادة و األرا  ظهتتر انرجتتع ستتنادة  -
 .درجة 60مقدارها 

متتن املتتري  فتتتد فمتتف إ  أقصتتا  ملتتدة دقيقتتة كاملتتة أو نطلتتب منتتف العتت   نطلتتب -
ملتدة ستتس دقتائق و اهلتتدة متن ذلتتا الستيطرة علتتى التتذاكرة  علتى لفتتافت  قطنيتت  كبريتتت 
نطلتب     deprogram the oral masculature  تالعضلية أو إزالة برجمة العضال

و كتتتتن )قصتتتتى قبتتتتة احلنتتتتا خلفيتتتتاا متتتتن املتتتتري  إغتتتتالق فمتتتتف بتتتتبطء وو تتتتع ذروة لستتتتانف بأ
و نقتوم بتدفع الفتا دفعتاا بستيطاا ( استخدام طريقة املربع الشمعي ملساعدة املري  يف ذلا

و عنتتد هتتتذا اإلغتتتالق البطتتتيء و التتتدفع نالحتتت  يف حلظتتتة متتتن اللحظتتتات رجتتتو  الفتتتا إ  
رك حتتنالح  فتبتبطء قلتيالا و الوراء و ح  نطلب من املتري  حينهتا أن يفتتد فمتف و يغلقتف 

 .الفا ،ركة دورانية 

نستتجل العالقتتة بتت  االرتفاعتتات الشتتمعية و أفضتتل املتتواد املستتتخدمة يف تستتجيل  -
 هأكستيد الزنتا و األوجينتول املستر  بقطترة متاء أو بتالكحوله اجلتبس املستر : العالقة هتي
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              ه مطتتتتتتتتاط بتتتتتتتتوف فينيتتتتتتتتل سيلوكستتتتتتتتانه لتتتتتتتتع مشتتتتتتتتبع بتتتتتتتتذرات معدنيتتتتتتتتة مطتتتتتتتتاط بتتتتتتتتوف إيتتتتتتتترت
 . Alu-Wax)لع )

يف اجللستتة التشخيصتتتية الثانيتتتة بعتتد تستتتجيل العضتتة بتتت  الفكتتت  بالعالقتتة املركزيتتتة  -
نثبتتتت  املثتتتتال الستتتتفلي علتتتتى املطبتتتتق و ذلتتتتا إلجتتتتراء الفحتتتتص يف العيتتتتادة املتتتتري  جتتتتود و بو 

 .الفموي النهائي أو الشامل

 :Definitive Oral examination    :النهائيالفحص الفموي 

 : اآليتويشمل 
:  Evaluation of diagnostic dataالتشخيصتية املعطيتات تقتوم .9

 . كالصور الشعاعية واألمثلة املركبة على املطبق و األمثلة املخططة

 Evaluation of اآلفتتات النخريتتتة و الرتميمتتات املوجتتودة تقتتوم .7

carious lesion and existing restoration  

يعتتتتين أن نستتتتتبقي كتتتتل ستتتتن قابلتتتتة  إن طتتتتب األستتتتنان احملتتتتاف  ملتتتتري  درد جزئتتتتي ال
عنتدما تكتون هتذ  الستن مشتتكوك بانتذارها و ذات قيمتة  تحنيلة يف تصتميم اجلهتتاز )للبقتاء 
 (اجلزئي

Preventive dentistry for a partially edentulous patient 

does not mean the retention of every retainable tooth. 
 

 Evaluation of sensitivity toاحلساستتتية للقتتتر  تقتتتوم .4

percussion   

  Evaluation tooth mobilityحركة األسنان تقوم .3

حركتتة كتتل ستتن متتن األستتنان  مقتتدارجتتداا حيتتث متتب معرفتتة  مهمتتةهتتذ  اخلطتتوة  *
املتترآة بيتتد و اإلصتتبع  مبستتا الستتن وحتريكهتتا باستتتعمالودرجتتة هتتذ  احلركتتة و يتتتم الفحتتص 

 :اآليتباليد األخرى أما درجات احلركة فهي ك
 ملم 029 – 0209( : حركة طبيعية) الدرجة صفر  - أ
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متتم باالجتتتا  التتدهليزي اللستتاين  9حركتتة مبقتتدار أقتتل متتن : الدرجتتة األو  - ب
 .ثلث العظم العنقي احمليط باجلذرقد يصل مقدار  إ  وفيها حيد  امتصا  

متم باالجتتا  التدهليزي اللستاين وفيهتا  7-9حركتة مبقتدار : الدرجة الثانية - ت
 .احمليط باجلذر العظمالثلث األوسط من حن حيد  امتصا  

متتم أو ستتن قابتتل لالنضتتغاط  7حركتتة مبقتتدار أكثتتر متتن : الدرجتتة الثالثتتة -  
 تتتمن الستتتنخ و فيهتتتا حيتتتد  امتصتتتا  للعظتتتم كلتتتف تقريبتتتاا و يبقتتتى جتتتزء ذروي فقتتتط متتتن 

 .العظم احمليط باجلذر

 :أسباب احلركة *

زيتتون  املتوقع على بتذرة اإلطباق غريالذي حيد  عند  مثل الراِّ : إطباقي  را   - أ
متتتثالا و احلتتتل هنتتتا هتتتو أن ةفتتتف للمتتتري  متتتن اإلطبتتتاق حتتتن ال يتتتتأم كلمتتتا قتتتام بتتتالع  

 .الرا اإلطباقي عكوسةسبب احلركة بو 

إذا زال ) عكوستتةقتتد تكتتون : حتتول الستتنيف الربتتاط متتا تغتتريات التهابيتتة  - ب
 .عكوسةأو غري ( االلتهاب حول السن

 .عكوسةغري  ركة بسببهااحلو : امتصا  العظم حول السن - ت

اجملتتتتاورة األستتتتنان أي وخصوصتتتتاَ التتتتدعامات )األستتتتنان ايتتتتع حركتتتتة دراستتتتة  متتتتب *
حيتتث يتتتم التصتترة متتع األستتنان بنتتاء علتتى الفحتتص الستتريري و الشتتعاعي باحتتدى ( لتتدردل

 :ةاآلتيالتصرفات 

و ذلتا حستب الصتورة ) crown-root ratioإذا كان  نسبة التا  إ  اجلتذر  -
التتتا  أقتتل أو يستتاوي طتتول اجلتتذر  واحتتد فهتتذا يعتتين أن طتتولالأقتتل أو تستتاوي ( الشتتعاعية

 .هنا  كن استخدام هذ  السن كدعامةو 

أكتتترب متتتن واحتتتد إ   crown-root ratio إذا كانتتت  نستتتبة التتتتا  إ  اجلتتتذر -
هتتذ   عمالال  كتتن استتتفتتأي أن التتتا  الشتتعاعي أكتترب متتن اجلتتذر الشتتعاعي   (1:1)واحتتد

 .األسنان اجملاورة تقومو يف هذ   احلالة مب  .السن كدعامة



132 
 

 متتثالا بتتومهمتتا معتتاا )متتع جماورهتتتا القويتتة  Splinting كتتن جتبتتري الستتن الضتتعيفة  -
و لكتن يشترتط إلجتراء ذلتا أال تكتون هتذ  الستن  تعيفة جتداا أي ( بتاج  قطعة واحتدة

ال فتتان الستتن متتب أن يكتتون نصتتف جتتذر الستتن الضتتعيفة علتتى األقتتل  حماطتتاا بتتالعظم و إ
 .الضعيفة ستضعف جارهتا القوية بدالا من أن تقوي السن القوية جارهتا الضعيفة

 .إذا كان جذر السن مدعوماا بأقل من ثلثف بالعظم مب قلع هذ  السن -

يف بعتتت  احلتتتاالت  كتتتن قتتتص تتتتا  الستتتن إذا كتتتان طولتتتف أكتتترب متتتن طتتتول اجلتتتذر  -
 عمالوعنتدها  كتن استت GICs حيتث نستأصتل اللتب و نستد متدخل القنتاة بتأملغم أو 

أجهتتزة  متتعالستتن كدعامتتة تتترتك حتتت  اجلهتتاز ولكتتن للتتدعم فقتتط و لتتيس للتثبيتت  و ذلتتا 
 .   Partial Overdenture األجهزة الفوقية اجلزئية تسمى

   Evaluation of oral mucosaالغشاء املخاطي الفموي   تقوم .9

 Evaluating of hard tissueشتذوذات النستج الصتلبة  تقتوم .6

abnormalities  

 Evaluating of soft tissueشتتذوذات النستتج الرختتوة  تقتتوم .7

abnormalities  تتتتتنقص دعتتتتم ( متتتتم أو أكثتتتتر 4)فالنستتتتج اللثويتتتتة ذات احلركتتتتة الزائتتتتدة
 . اجلهاز املتحرك و مب التفكري يف فوائد و مضار استحنصاهلا

 Evaluation of quantity and تتفو نوعيكميتة اللعتاب   تقتوم .3

quality of saliva 

 Evaluation ofاملستتتافة املتبقيتتتة للوصتتتلة الكتتتربى الستتتفلية  تقتتتوم .9

space for mandibulare major connector  

 Evaluation of radiographicاملعاجلتتتة الشتتتعاعية  تقتتتوم .90

survey  

 Evaluation of prospectiveشتعاعي للتدعامات املرتقبتة  تقتوم .99

abutment teeth  

 Evaluation ofمثلتتتة التشخيصتتتية املركبتتتة علتتتى املطبتتتق األ تقتتتوم .97

mounted diagnostic casts  
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و ذلتتتتا بستتتتحل  همتتتب تصتتتتحيد مستتتتتوى اإلطبتتتتاق علتتتتى املطبتتتق قبتتتتل التعتتتتوي  -
 تتتتمن حتتتتدود ) أو أقتتتتل ملتتتتم  7إذا كنتتتتا سنستتتتحل متتتتن الستتتتن  :اآليتاألستتتتنان و نالحتتتت  

ل متن أمتا إذا كنتا سنستح .املطتاطفيكفي سحل السن و من   تلميعها باستتخدام ( امليناء
 .فنقوم بالسحل و من   نتو  السن( إ  العا  وصوالا ) ملم  7السن أكثر من 

أو بالعالقتتتتة املركزيتتتتة  اختتتتتاذ القتتتترار باملعاجلتتتتة بالتشتتتتابا احلتتتتديب األعظمتتتتي .94
The decision to treat at CR or MIC position  بالتشتابا نستجل العالقتة

عنتتتد املتتتري  تشتتتابا حتتتديب أعظمتتتي متتتريد أي إذا كتتتان هنتتتاك  احلتتتديب األعظمتتتي إذا كتتتان
 .عند املري ( بدون أعراا)إطباق ثاب  و مريد 

 Diagnosis wax upالتشميع التشخيصي  .93

 Consultation استشتتتارة أطبتتتاء أو أطبتتتاء أستتتنان اختصاصتتتي  .99

requests   

 :  Development of treatment planو تتع خطتتة عتتال  .96
 :يتوتتدر  اخلطوات حسب اآل

a)  Surgery اجلراحة و نبدأ هبا لرتك وق  كاة  اللتحنام اجلرو. 

b) Operative & Endo-  املداواة الرتميمية و اللبية. 

c) Perio-  ماحول السننسج معاجلة. 

d) Ortho- التقوم. 

e) Fixed التعويضات الثابتة. 

f) Removable التعويضات املتحركة. 

g) Maintenance الصيانة. 
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 الفصل التاسع
 

 Design    التصميمو   Survey التخطيط
 

هتتو جهتاز تتواز  يستتتعمل يف صتنع العتوا الستتين لكتي حيتتدد  (:املخطتاط) املخطِّتط
 .(9-9الشكل ) املرافقةويرسم الشكل و األو ا  النسبية لألسنان الداعمة و البىن 

Surveyor : a paralleling instrument used in construction 

of a dental prosthesis to locate and delineate the contours and 

relative positions of abutment teeth and associated structures. 
 

 
 املخطط: 1-9الشكل 

 : Dental Surveyorأجزاء املخطط  السين 

 : يتألف املخطط من
 .  a surveying platform   قاعدة ثابتة -9
 .a vertical column  ساق عمودية ثابتة -7
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 .a horizontal armذرا  أفقية متحركة  -4

حامتل لترؤوس يف هنايتهتا  a surveying armستاق عموديتة متحركتة  -3
 .a mandrel التخطيط  

يثبتتت  عليهتتتا املثتتتال  a surveying tableطاولتتتة أفقيتتتة متحركتتتة  -9
 تت   -أمتتام خلتتف) وتكتتون مثبتتتة بداغصتتة  كتتن إمالتهتتا باالجتاهتتات املختلفتتة  هاجلبستتي

 (.يسار

 ".اا ذراع"و أي جزء أفقي " اا ساق"يف املخطط نسمي أي جزء عمودي : مالحظة

تتت كتتتن أن يُ  ب علتتتى الستتتاق العموديتتتة املتحركتتتة رؤوس خمتلفتتتة و التتترأس األساستتتي ركَّ
ستيحدد علتى الدعامتة متن  ستطواين بستيطأو هتو وتتد الذي يركب عليها هو وتتد اإلرشتاد 

كمتا  كتن أن يركتب عليهتا . أسفلها مثب  و أعالهتا غتري مثبت  خالل متاسف معها منطقةا 
مقتاييس و a survey line لكبتري للستن أو ختط التخطتيط  لرستم احملتيط ا وتتد الفحتم

 (.تقيس مقدار التثبي  و عمقف يف منطقة ما)  تثبي 

ذروي )يقستتم ختتُط التخطتتيط الدعامتتَة إ  منطقتتة مثبتتتة حتتت  احملتتيط الكبتتري للستتن 
 (.  إطباقي احمليط الكبري للسن)و منطقة غري مثبتة فوقف ( احمليط الكبري للسن
احملتيط الكبتري للستن وتتد الفحتم رستم ين املثتال اجلبستي يف و تعية أفقيتة عندما يكو 

 للسن يف هتذ  الو تعية أي اا آخركبري   اا حميطخطاا ثانياا  ثل وتد الفحم رسم يوبامالة املثال 
 (. 7-9الشكل ) أحدمها على اآلخر ال ينطبق  أن اخلط

 (.  حمور اإلدخال و اإلخرا أي باجتا)يتأثر احمليط الكبري للسن بو ع املثال :  إذاا 
ينتتزل نصتتفها أن تكتتون الضتتامة بكاملهتتا حتتت  احملتتيط الكبتتري للستتن حيتتث  ال متتوز 

سبب نتزول و  .ذا كان  مصبوبةإذا كان  سلكية و ينزل ثلثها إحت  احمليط الكبري للسن 
جتتزء أكتترب متتن الضتتامة الستتلكية حتتت  احملتتيط الكبتتري للستتن هتتو أن مرونتهتتا أكتترب و بالتتتاف 

 .املرونة تقلل الثباتزيادة ألن  هللحصول على ثبات جيدمب نزول قسم كبري منها 
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 خيتلف احمليط الكبري للسن باختالة ميالن املثال: 2-9الشكل 

 
ستتين اجلزئتتي التخطيط هتتو و تتع اجلهتتاز الالتصتتميم فتتمتتب التمييتتز بتت  التخطتتيط و 

هتو رستم التصتميم النهتائي للجهتاز علتى املثتال فالتصتميم ه أمتا على جهاز يسمى املخطط
 .األوف و على املثال النهائي و على املثال املنسو 

 : املخطط عمالفوائد است
ة الطبيعيتتحيصتتر بينتتف و بتت  األستتنان يف الفتتم عنتتدما ينتتزل اجلهتتاز مكانتتف  -9

يكتن بينتتف و بتت  األستنان ملنتتع ا صتتار  حي تتزو لكتتي  صتر أقتتل . فراغتات مثلثيتتة عنتد اللثتتة
 .فضالت الطعام فاننا نبحث عن أفضل خط إدخال و إخرا  للجهاز

على الدعامات فان م تكتن موجتودة مناطق التثبي  املوجودة  ندرسأن  -7
 .......إخلفاننا نوجدها بتغيري شكل الدعامات أو تتومها أو 

 .جتنب مناطق الغبورات غري املرغوب فيها -4

 .احلصول على ناحية جتميلية يتازة -3

امالتتتة بو هتتتذا متتتا متتتري هتتتذ  الفوائتتتد متتتن ختتتالل تغيتتتري حمتتتور إدختتتال اجلهتتتاز قتتتق  
 .درجات و ليس أكثر 90و ذلا ،دود للمخطط تحركة املفقية األطاولة بسيطة لل
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املخطط هي تعي  أفضل ختط إدختال للجهتاز إذاا الغاية األساسية من استخدام 
 .وبالتاف أفضل إمالة للمثال

The purpose of using dental surveyor:  Identifying the 

most favorable tilt  
 

 :الرؤوس ال  تركب على املخطط
 : analyzing rodوتد اإلرشاد   -9

هتتو رأس معتتدين أستتطواين بستتيط  تتس الستتن يف أكتترب حتتتدب هلتتا أو عنتتد متتا يستتمى 
يستتتمى املثلتتتث الضتتتوئي و هتتتذا املثلتتتث  تتتر متتتن  حي تتتزاا وينحصتتتر حتتتتتف . احملتتتيط الكبتتتري للستتتن

مقتتدار التثبيتت  علتتى الستتن فكلمتتا كتتان املثلتتث الضتتوئي تتناستتب و خاللتتف كميتتة متتن الضتتوء 
على السطو  املالصتقة فيحتدد مقتدار التتوازي بت  و يو ع أيضاا  هأكرب كان التثبي  أكرب

 .خط اإلدخال و اإلخرا  الذي يتمثل بالتوازي ب  وتد اإلرشاد و سطو  اإلرشاد

 : undercut gauges مقاييس التثبي  -7

شكل املقياس كشتكل املستمار يف هنايتتف يوجتد قتر  و حستب املستافة بت  جتذ   
 .التثبي  مقياس التثبي  و هناية القر  يتحدد مقدار

 :carbon markerوتد الفحم  -4

 .السنخية احلافاتيستعمل لرسم احمليط الكبري للسن أو 

 : wax knifeسك  تشذيب الشمع  -3
        تشتتتتتتتتذب الشتتتتتتتتمع مبتتتتتتتتا يتتتتتتتتتالءم متتتتتتتتع متتتتتتتتيالن املثتتتتتتتتال و اختيارنتتتتتتتتا خلتتتتتتتتط اإلدختتتتتتتتال

 (.4-9  الشكل)
 :Path of insertionتعريف خط اإلدخال 

يستتتلكف اجلهتتتاز بتتتدءاا متتتن حلظتتتة متاستتتف متتتع األستتتنان أو هتتتو اخلتتتط أو املستتتار التتتذي 
 .احلافات السنخية حن حلظة استقرار  النهائي يف الفم
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 :الرؤوس ال  تركب على املخطط: 3-9الشكل 

 
عتادةا ختط  ثلهمتا و  اإلدختال ختطَ  path of removalاإلخترا   يعتاكس ختطُ 

 .واحد
 إدخال ألجهزة الصنف األول عادةا أكثر من حمور. 
  أو كتان اجلهتاز لتدرد حمصتور فعنتدها ( منطقتة فقتد إ تافية) أما عند وجود تعديل

 .يكون هناك خط إدخال وحيد
 هناك أربعة عوامل حتدد كيفية انتقاء أفضل خط إدخال و إخرا  هي: 
 .Guiding planesسطو  اإلرشاد  -9
 .Retentive undercutsمناطق التثبي   -7

 . Interferencesالتداخالت أو مناطق الغبور غري املستحبة  -4

 .Estheticsالناحية التجميلية  -3
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 :و سنبدأ بشر  كل منها
 :Guiding planesسطو  اإلرشاد  .1

وتكتون موازيتة الطبيعيتة سطو  اإلرشاد هتي الستطو  املالصتقة و اللستانية لألستنان 
فه و إخراجتتبعضتتها لتتبع  واألهتتم متتن ذلتتا أهنتتا تكتتون موازيتتة خلتتط إدختتال اجلهتتاز اجلزئتتي 

متن ختالل متتاس اجلهتاز هلتا  و ي  بذلا ألهنا ترشد اجلهتاز للوصتول إ  مكانتف الصتحيد
 .نزولف يف أثناء

 
Guiding planes are surfaces on proximal or lingual 

surfaces of teeth that are parallel to each other and, more 

importantly, to the path of insertion and removal of a 

removable partial denture.  
 

 : مثال
 هثالثتة يسترى فقتط لدينا مري  لديتف ست  أستنان أماميتة و رحتى ثالثتة  تىن و رحتى

أمتا  هعمتوديالط اخلتكان  هذ  األسنان عموديتة فأفضتل ختط إدختال للجهتاز هتو ما فاذا 
رفعتتف متتن )مائلتتة لألمتتامه فعنتتدها سنضتتطر إ  إمالتتة املثتتال ايعهتتا األستتنان هتتذ  إذا كانتت  

اجلهتاز ستيرتك حيتزاا ان و ذلا ليصبد وتد اإلرشتاد موازيتاا لستطو  اإلرشتاد و إال فت (األمام
 .بينف و ب  الرحى الثالثة تنحشر فيف فضالت الطعام

فاإلمالتتة األماميتتة اخللفيتتة للجهتتاز حتقتتق توازيتتاا بتت  وتتتد اإلرشتتاد و ستتطو  اإلرشتتاد 
و كمتتا نعلتم فانتتف ال  هولكتن وتتتد اإلرشتاد مستتتقيم وستطحف مستتتو  وستطو  األستتنان حمدبتة
مكتتن متتا أ قيتتق التتتوازييوجتتد تتتواز  مطلتتق  متتا بتت  ستتطد مستتتو  و آختتر حمتتدب فنقتتوم بتح

للستن فتاذا حتقتق ذلتا قلنتا أن هنتاك  املتوستطخالل التماس ما ب  وتد اإلرشتاد و الثلتث 
يستعمل املخطط لتعي  السطو  ال  تتوازي ختط اإلدختال أو الت   كتن أن توازيتف . اا توازي

 .بعد السحل
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 Retentive undercutsمناطق التثبي   .2

هتتتتي أن القاعتتتتدة األو  التتتت  متتتتب أن نتتتتتذكرها عنتتتتد ختطتتتتيط األمثلتتتتة التشخيصتتتتية 
كتتان يقتال ستتابقاا لقتد  .  الغتبورات املثبتتة متتب أن تكتون موجتودة عنتتدما يكتون املثتتال أفقيتاا 

بأن تغيري ميالن املثال يبدي للحصول على تثبي  متساو  للجهاز على الدعاماته ولكتن 
وهتتتو ختتتط )يطبتتتق داختتتل الفتتتم ألن ختتتط إختتترا  اجلهتتتاز هتتتذا الكتتتالم غتتتري صتتتحيد عنتتتدما 

لتذلا فحتن لتو غرينتا متيالن املثتال . ثابت  ال يتغتري يف الفتم( عمودي على سطد اإلطبتاق
لنحصتتل علتتى هتتذا التثبيتت  علتتتى املخطتتط فهتتذا التثبيتت  لتتتن يكتتون لتتف قيمتتة يف الفتتتم ألن 

عنتتد و تتع إلطبتتاق و عموديتتة دائمتتاا علتتى ستتطد ا تبقتتىالقتتوى التت  خُتتتر  اجلهتتاز متتن مكانتتف 
اجلهتتاز الستتفلي  و (بفعتتل اجلاذبيتتة األر تتية)اجلهتتاز العلتتوي سيستتقط  اجلهتتاز يف الفتتم فتتان
 (. الالصقةبفعل األطعمة )سيخر  من مكانف 

 : فالنتيجة
Changing the tilt to produce undercuts is illusion. 

 "مضللتغيري إمالة املثال إلحدا  مناطق تثبي  هو أمر زائف أو "

ومن املمكن أن ترد هتذ  الفكترة يف ستبال امتحتاين و لكتن متب االنتبتا  إ  صتيغة 
 :السبال

 (.الة خاطحنة) تغيري إمالة املثال أمر مضلل 
 (.الة صحيحة)تغيري إمالة املثال إلحدا  مناطق تثبي  أمر مضلل 

متترى فحتتص وجتتود أو عتتدم وجتتود تثبيتت  علتتى التتدعامات بو تتع وتتتد اإلرشتتاد يف 
املخطط و جعلف  س السطد الدهليزي للتدعامات و مراقبتة املثلتث الضتوئي حتتتف و التذي 

فتتتاذا م يكتتتن الغتتتبور املثبتتت  . يتناستتتب اتستتتاعف متتتع مقتتتدار التثبيتتت  املوجتتتود علتتتى الدعامتتتة
 .بتشكيل سطو  امليناء أو بالتتويج تأمينفموجوداا يف الفم فيجب 
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 1.11)متتم  4/1الضتتامة مقتتدار  نبحتتث عتتن غتتبور مثبتت  لتثبيتت  هنايتتة : مثاليتتاا 
ويكون يف الثلث اللثوي على الزاوية اإلنسية الدهليزية أو الوحشية الدهليزية أو يف ( إن 

إن و تتع النهايتتة املثبتتتة للضتتامة يف الثلتتث اللثتتوي . منتصتتف الستتطد التتدهليزي للدعامتتة
 . امةاملنتقلة للدع torquing forcesسبعطي نتائج جتميلية و سينقص قوى التدوير 

  Interferencesالتداخالت أو مناطق الغبور غري املستحبة  .3
إمالتة املثتال عتادة  تاول  و ةهمتطعاألفيهتا  ستتتجمعنستيجية أو ستنية هتي غتبورات 

يف بعتتتت  احلتتتتاالته  كتتتتن إجتتتتراء تتتتتداخل . لتجنتتتتب مثتتتتل هتتتتذ  الغتتتتبورات قتتتتدر اإلمكتتتتان
املمتارس هتو جتنتب التتداخالت و رغتم أن هتدة . جراحي لتصحيد الربوزات غري املرغوبتة

 .اجلراحية فان ذلا مب أال يكون على حساب جنا  املعاجلة التعويضية

 (:3-9الشكل )هذ  التداخالت  كن أن تكون 
 (.9-9الشكل )عرن عظمي للفا السفلي  -9
 .ميالن احلافة السنخية السفلية لسانياا  -7

 .ميالن األسنان السفلية لسانياا  -4

          واحا و األنيتتتتتتتتتتتتتتتاب الستتتتتتتتتتتتتتتفلية نتتتتتتتتتتتتتتتتوءات عظميتتتتتتتتتتتتتتتة دهليتتتتتتتتتتتتتتتزي الضتتتتتتتتتتتتتتت -3
 (. 6-9الشكل )

 .exostoses نتوءات عظمية عند دهليزي احلدبة الفكية  -9

العظمتتتتتي للمنتتتتتاطق التتتتتدرداء األماميتتتتتة للفتتتتتا العلتتتتتوي بعتتتتتد القلتتتتتع التتتتربوز  -6
Anterior edentulous areas 

هتتتو ستتتبب : Facial Tipping متتتيالن األستتتنان العلويتتتة دهليزيتتتاا   -7
 .مضاد استطباب الستعمال  امة روتت  يُعدما و هذا  هنسج الرخوةحلدو  غبور يف ال
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 التداخالت أو مناطق الغبور غري املستحبة: 4-9الشكل 

و بالتتتاف فتتان   املثتتال متتن األمتتام( رفتتع) كتتن التتتخلص متتن الغتتبور األمتتامي بامالتتة 
إ  امليتتزاب هنايتتة وتتتد اإلرشتتاد ستصتتل امليتتزاب التتدهليزي و ستصتتل حافتتة اجلنتتا  التتدهليزي 

 .ةالسنخي احلافةفراغاا بينف و ب  اجلنا  دون أن يرتك من الدهليزي 
 

 
تشكل األعران العظمية السفلية عائقاا يف صنع اجلهاز اجلزئي لذلا فان إزالتها جراحياا : 5-9الشكل 

 .لصنع جهاز متحرك ناجدتشكل أساساا 
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 نتوءات عظمية دهليزي الضواحا و األنياب السفلية: 6-9الشكل 

 
نشتتتتاهد أحيانتتتتاا نتتتتتوءات  عظميتتتتةا عنتتتتد الستتتتطو  الدهليزيتتتتة لألنيتتتتاب و الضتتتتواحا 

قتتتد يزيتتتل تغيتتتري . متنتتتع هتتتذ  النتتتتوءات عتتتادة متتتن استتتتعمال الضتتتامة الواصتتتلة لثويتتتاا . الستتتفلية
 . ميالن املثال هذا التداخل

 Estheticsالناحية التجميلية  .4
متن ختالل تغيتري إمالتة املثتال و بالتتاف )للحصول علتى أفضتل ناحيتة جتميليتة  تاول 

إخفتاء األجتزاء املعدنيتةه كمتا (  تغيري مكان احمليط الكبري لألستنان و موقتع هنايتة الضتامات
 . اول انتقاء األسنان وتشكيلها و تنضيدها بالشكل املناسب

و ذلتتتا   أن نضتتتع ذرا  الضتتتامة املثبتتت  يف الثلتتتث اللثتتتوي متتتن الستتتن تتتاول دائمتتتاا 
 وكتذلا هالضتامات أقتل ظهتوراا هنايتة تكتون ففتي هتذا املكتان  ألستباب جتميليتة وميكانيكيتة

 .السن أقل و بالتاف أقرب إ  مركز السن فيكون را   هتكون أقرب إ  اجلذر
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 7-9الشكل 

اجملتاورة باجتاههتا فتصتغر املستافة املتتوفرة للتعتوي  عند فقد ثنية علوية متيتل األستنان 
لتتذلا نستتحل متتن الستتطو  املالصتتقة لتتتأم  مستتافة لستتن ياثلتتة يف عر تتها لعتترا . عنهتتا

 (.7-9الشكل )الثنية املوجودة 
 

     
 كن إنقا  الغبور ب  وتد اإلرشاد و سطد السن برفع املثال على طاولة املخطط من : 8-9الشكل 

 األمام
 

ستتتوداء و غتتتري )ستتتطد الستتتن هتتي مستتتافة ستتتتبقى فارغتتتة لغتتبور بتتت  وتتتتد اإلرشتتتاد و ا
و  كتن إنقاصتها برفتع املثتال علتى طاولتة . ب  السن االصتطناعية والستن الطبيعيتة( جتميلية

 . املخطط من األمام أو بتشكيل السطو  املالصقة لألسنان الطبيعية
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عنتتتد تغيتتتري إمالتتتة املثتتتال لتحقيتتتق أحتتتد هتتتذ  العوامتتتل األربعتتتة الستتتابقة فتتتان ذلتتتا قتتتد 
هتو التذي ( حستب أمهيتة كتل عامتل) العوامتلو لذلا فان التتوازن بت  . يسيء لعامل آخر

 .سيحدد اإلمالة النهائية للمثال
و يتتتدعى املستتتار التتتذي . فو إخراجتتت حتتتتدد إمالتتتة املثتتتال اجتتتتا  إدختتتال اجلهتتتاز اجلزئتتتي

 . path of insertion خط اإلدخالف اجلهاز يسلك
يف الصتتتتنف األول هنتتتتاك عتتتتدد كبتتتتري متتتتن خطتتتتوط اإلدختتتتاله أمتتتتا إذا كانتتتت  هنتتتتاك 

 (.9-9الشكل )منطقة تعديل فان هذ  املنطقة هي ال  حتدد خط إدخال اجلهاز 

     
 اجلهازإذا كان  هناك منطقة تعديل فان هذ  املنطقة هي ال  حتدد خط إدخال : 9-9الشكل 

 
 

 من الفوائد األخرى للمخطط: 

ختتط الداللتتة الستتين ) رستتم احملتتيط الكبتتري لألستتنان أو لالرتفتتا  الستتنخي -9
متترى الرستم الصتتحيد باستتتعمال حتترة . و يتتتم ذلتتا متتن ختالل قلتتم الفحتتم ( والنستيجي

  .قلم الفحم و ليس هنايتف(   side سطدجانب أو )
التثبيتت  و نستتتعمل مقيتتاس معرفتتة عمتتق املنتتاطق املثبتتتة بواستتطة مقتتاييس  -7

التثبيتت  ،يتتث  تتس جتتذُ  مقيتتاس التثبيتت  احملتتيَط الكبتتري للستتن عنتتد احملتتيط الكبتتري للستتن 
 .هذ  النقطة هي مكان هناية الضامة. و س قرُصف نقطةا حت  احمليط الكبري للسن
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  هي( 90-9الشكل )مقاييس التثبي  املرفقة عادة مع املخطط: 

(  إنتتت  0209أي  0209يستتتمى مقيتتتاس )متتتم  0279مقيتتتاس تثبيتتت   -9
 .للضامات املصبوبة

( إنتتتتت  0207أي  0207يستتتتتمى مقيتتتتتاس )متتتتتم  029مقيتتتتتاس تثبيتتتتت   -7
 .للضامات السلكية

 02099أي  02099يستتتتتتمى مقيتتتتتتاس )متتتتتتم  0.47مقيتتتتتتاس تثبيتتتتتت   -4
 .للضامات املصبوبة مبعادن ذهبية( إن 

     
 كيفية حتديد التثبي  باستعمال مقياس التثبي  املرفق عادة مع املخطط : 11-9الشكل 

 
 تثليث املثال :Tripoding the cast 

التت  وصتتلنا إليهتتا فاننتتا  هانفستتو تتعية اإلمالتتة بدنتتا أن نعيتتد املثتتال إ  املخطتتط إذا أر 
 Tripodingنقوم بتحديد عالقة املثال مع املستوى األفقي بعملية تستمى تثليتث املثتال 

the cast. 
ط علتتى املثتتال تتميتتز بأهنتتا يف مستتتو  أفقتتي واحتتد و  صتتل انقتتوم بتحديتتد ثتتال  نقتت

اس عليهتتا متتن ختتالل تثبيتت  الو تتعية العموديتتة للستتاق العموديتتة املتحركتتة و نصتتل هبتتا مقيتت
تغتري مكتان قتر  مقيتاس التثبيت  يف كتون تثبي  ونقوم بتحريتا التذرا  األفقيتة املتحركتة في

يمس فيتتف املثتتال اجلبستتي يف ثتتال  نقتتاط متباعتتدة تقتتع يف مستتتو  و ستتمستتتوى أفقتتي واحتتد 
 .  لالستفادة منها فيما بعد+ نعل م هذ  النقاط باشارة . أفقي واحد
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علتى الطاولتة املتحركتة و نغتري إمالتهتا نضتعف هاه نفستباإلمالة املثال  و إلعادة تركيب
فنحصتتتتل علتتتتى التتتت  ستتتتبق تعليمهتتتتا  مقيتتتتاس التثبيتتتت  النقتتتتاط التتتتثال  قتتتتر  تتتتس بشتتتتكل 

 (.99-9الشكل ) تثليث املثالهذ  العملية تدعى  و  الو عية ال  كان عليها
 

 
  و رسم  تثبي  الو عية العمودية للساق العمودية املتحركة: 11-9الشكل 

 تثليث املثال ل ثال  نقاط متباعدة
 

 لدينا يف التعويضات املتحركة ثالثة أنوا  من األمثلة: 
ملعرفتتة التحضتتريات يُو تتع علتتى املخطتتط (: Study Cast)مثتتال أوف  -9

 .يُرسم عليف التصميمو  الالزمة
يُو تتتع علتتتى و  يرستتتم عليتتتف التصتتتميم(: Master Cast)مثتتتال رئتتتيس  -7
 .حتديد هناية الضاماتملعرفة الريليفات و املخطط 

مثتتال مقتتاوم يتحمتتل درجتتات (  Refractory Cast)مثتتال منستتو   -4
 .حرارة عالية يرسم عليف التصميم إلجراء التشميع و ال داعي لو عف على املخطط

 مثال الدراسة  : ختطيط املثال األوف: 

نقتتتترر :  تتتتال أماميتتتتاا خلفيتتتتاا لتحقيتتتتق أفضتتتتل تتتتتواز  متتتتع ستتتتطو  اإلرشتتتتاد  -9
 .و نعلمها باللون األ ر املخطط( أو التتويج) هي ،اجة للسحل  السطو  ال 
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 .نقرر  رورة السحل أو اإل افة أو التتويج:  ال جانبياا  -7

 .نقرر  رورة السحل أو اجلراحة:  ال لتجنب مناطق الغبور -4

 . ال إلعطاء أفضل ناحية جتميلية -3

حلتل املناستب للحصتول إذا كان  األسنان املتبقية  من الفا كلها غري مثبتة فان ا
علتتى التثبيتت  املطلتتوب هتتو بتتتتويج األستتنان قبتتل و تتع اجلهتتاز و لكتتن متتب إعتتالم املتتري  
بتتتذلا منتتتذ البدايتتتة وإعالمتتتف بالكلفتتتة املرتتبتتتة علتتتى ذلتتتا  تتتمن مقتضتتتيات خطتتتة العتتتال  

 .الصحيحة

  (:املثال الرئيس) ختطيط املثال النهائي 
 .سطو  اإلرشاد   ال أمامياا خلفياا لتحقيق أفضل تواز  مع -9
 .لدراسة التثبي  و حتديد مكان هناية الضامة:  ال جانبياا  -7

 . ال لتجنب مناطق الغبورات غري املرغوبة -4

 . ال إلعطاء أفضل ناحية جتميلية -3

 .نتأكد ثانية من التوازي مع سطو  اإلرشاد -9

 هل نقدم اإلمالة إلعطتاء أفضتل ناحيتة جتميليتة أم نقتدم اإلمالتة لتحقيتق أفضتل: س
 توازي مع سطو  اإلرشاد؟

 هفتتاذا كتتان اجلهتتاز أماميتتاا نقتتدم الناحيتتة التجميليتتة هيكتتون ذلتتا حستتب احلالتتة:   
أمتتتا إذا كتتتان خلفيتتتاا نقتتتدم حتقيتتتق أفضتتتل تتتتواز  متتتع ستتتطو  اإلرشتتتاد ملنتتتع ا شتتتار فضتتتالت 

 .الطعام
  املثال املنسو: 
 :Refractory cast( املثال املقاوم) 

 .التصميم و يشمع ال خُيطط و إمنا يرسم عليف
 



150 
 

 مبادئ تصميم اجلهاز: 
 أعلتتتتمالطبيتتتب هتتتو متتتن متتتب أن يصتتتمم اجلهتتتاز و لتتتيس املختتتربي ألنتتتف  -9

 .تصميم اجلهازال  تبثر يف بالعوامل امليكانيكية و احليوية 
شتامل وتشتخيص  تقتوممب أن تتم املعاجلة و تصميم اجلهاز بناءا على  -7

 .بنفس الطريقة كل احلاالت حلالة كل فرد بدقة فال تعا َ 

الطبيتتتب هتتتو متتتن يضتتتع خطتتتة العتتتال  املناستتتبة و هتتتو وحتتتد  متتتن  كنتتتف  -4
 .التعديل  من الفم

متتب أن نصتتل باجلهتتاز املتحتترك اجلزئتتي إ  الشتتكل و الوظيفتتة املطلتتوب   -3
جهتتتاز الصتتتنف األول نضتتتع لتتتف  تتتامت  : دون را لألنستتتجة الفمويتتتة املتبقيتتتة فمتتتثالا متتتن 

 .ال نثب  على حساب األسنان واألنسجة الداعمة وليس أربع  امات لتثبي  أكرب أي

اجلهتتاز املتحتترك اجلزئتتي هتتو خطتتوة متتن خطتتوات العتتال  و لتتيس اخلطتتوة  -9
 .النهائية

 :األلوان املستخدمة عند رسم التصميم على األمثلة

 .املهاميز مقرات: أ ر -9
 (. على املثال األوف)أماكن مب سحلها : أ ر خمطط -7

 .احلدود األكريلية: أزرق -4

 .حدود اهليكل املعدين و الضامات السلكية: بين -3

 (.97-9الشكل )رسم احمليط الكبري للسن و احلافة السنخية : أسود -9

      
 األلوان املستعملة يف رسم تصميم اجلهاز: 12-9الشكل 
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 األجهزة المتحركة الجزئيةتصميم 

Designing Removable Partial Dentures  

أن يصتتمم اجلهتتاز اجلزئتتي ألنتتف هتتو ( و لتتيس املختتربي)ينبغتتي علتتى طبيتتب األستتنان 
 . األعلم باحلالة السريرية و بالعوامل البيولوجية وامليكانيكية اخلاصة بكل حالة على حدة  

و أجهزة الدرد احملصور ( مثال 1صنف )الفروق ب  تصميم أجهزة الدرد احلر *
 :الدرد احلر تتطلب وجودأن أجهزة تتلخص يف ( مثال 3صنف )

يسمد بدوران القاعدة احلرة باجتا  النسج الداعمة أي : تثبي  مباشر مرن -9
 .  حول حمور  ر من املهماز بدون إيذاء الدِّعامة

 . رورة وجود تثبي  غري مباشر -7
 . امتداد القاعدة الواسع الذي متتد فيف القاعدة احلرة إ  حدود اجلهاز الكامل -4

 :اجلهاز اجلزئيتصميم 
 خطوات التصميم: 

 الدعم -9

 املثبتات املباشرة -7

 املثبتات غري املباشرة -4

 الوصلة الكربى -3

 الدعم   -أوالا 
 .سنتكلم يف سياقف عن السرو  املعدنية و املهاميز و صفائد اإلرشاد

 :  saddlesالسرو   - أ

 حتتتدودها اللستتتانية عنتتتد لستتتاين األستتتنان املقلوعتتتة يتتترتبط معهتتتا األكريتتتل : مصتتتمتة
 (.أو بطرق أخرى) موجودة على سطد السر  beadsبفضل كريات معدنية صغرية 
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 ملم وهي نوعان7حدودها اللسانية أسفل لساين األسنان املقلوعة بت : : مفرغة : 

 mesh constructionشبكية  -

 open constructionذات عوارا  -

كامتتل يف اجلهتتاز العلتتوي  يغطتتي الستتر  املعتتدين  :لستتر  املعتتدينالوحشتتية ل دوداحلتت -
للستتر  يف الفتتا العلتتوي هتتي امليزابتتة ( اخللفيتتة)طتتول مستتافة التتدرد أي أن احلتتدود الوحشتتية 

أمتتا يف اجلهتتاز الستتفلي فاحلتتدود الوحشتتية للستتر  املعتتدين ( خلتتف احلدبتتة الفكيتتة)الكالبيتتة 
  رحتتاء و وحشتتي الدعامتتة االنتهائيتتةبتت  املثلتتث خلتتف األ( 7/4)ي املستتافة هتتي عنتتد ثلثتت

  .وذلا علماا أن القاعدة األكريلية ستمتد و تغطي املثلث خلف األرحاء

احلتتدود الدهليزيتتة للستترو  بنوعيهتتا فهتتي ختتط يقتتع إ  التتدهليزي متتن قمتتة احلافتتة  -
ملتم قتد يعيتق تنضتيد الستن  7من ملمه إن االمتداد الزائد للسر  أكثر  7السنخية مبسافة 

 . االصطناعية يف املكان أو الطول املناسب
 :Guiding platesو صفائد اإلرشاد   restsاملهاميز  - ب
ه (متتا م تكتتن ستتناا قاطعتتة) متتب أن يُو تتع مهمتتاز علتتى كتتل دعامتتة جمتتاورة للتتدرد  

عتن التدرد إذا كتتان  علتى أن يكتون هتذا املهمتاز جتوار التدرد إذا كتتان التدرد حمصتوراا و بعيتداا 
متع االنتبتا  إ  أن النتاب ستن أماميتة و لكنتف لتيس ستناا قاطعتة لتذلا  كتن أن  .الدرد حراا 

 .نضع عليف مهمازاا 

( الستتتطد املالصتتتق للدعامتتتة)متتتب أن نضتتتع صتتتفيحة إرشتتتاد علتتتى ستتتطد اإلرشتتتاد 
 .جوار كل دعامة حن لو كان  سناا قاطعة

 
 ( : claspsالضامات)   Direct retainer املثبتات املباشرة  -ثانياا 

ثبات اجلهاز هو اهلتدة األهتم للطبيتب بتل اهلتدة الترئيس هتو تترميم  يُعدمب أال 
و رغتتتم أن الضتتتامات هتتتي .  الوظيفتتتة و املظهتتتر متتتع احملافظتتتة علتتتى النستتتج الفمويتتتة املتبقيتتتة
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عتتن الثبتتاته فتتان هتتذا الثبتتات يدعمتتف عتتادة انطبتتاق اهليكتتل املعتتدين علتتى  ةالرئيستت ةاملستتبول
متتتب . االمتتتتداد الصتتتحيد و انطبتتتاق القاعتتتدة األكريليتتتةو  ستتتطو  إرشتتتاد األستتتنان املتبقيتتتة

استتتتعمال أبستتتط  تتتامة يكنتتتة و متتتب أن تبقتتتى الضتتتامة حياديتتتة و أال تنقتتتل قتتتوى  تتتارة 
 . للدعامة

 
 :عدد الضامات . أ  
اك وإذا كتتتان هنتتتت تتتتامت ه  نستتتتعملمتتتب أن  C Iول الصتتتنف األ أجهتتتزة يف  *
ألننتا نعلتم أنتف كلمتا كتان هنتاك  هفلن  تتا  أكثتر متن  تامت ( منطقة فقد إ افية)تعديل 

و بالتتتتاف حمتتتتاور خروجتتتف و ابتعتتتاد  عتتتتن )ستتتتنقص حمتتتتاور إدختتتال اجلهتتتاز فمنتتتاطق تعتتتديل 
 . من حماور متعددة إ  حمور إدخال وحيد وبالتاف لن  تا  تثبيتاا أكثر ( النسج

 تتامة جتتوار التتدرد و  تتامت  : الثتتاين  تتن ،اجتتة إ  ثتتال   تتاماتيف الصتتنف  *
أماميتتة أكثتتر متتتا  منهمتتتا اخللفيتتة منهمتتتا خلفيتتة أكثتتر متتتا  كتتن و األماميتتة هباجلهتتة األختترى

 :كما هو احلال عنديف بع  احلاالت  ف و كن إرجا  الضامة األمامية للخل . كن

i.  وجود منطقة تعديل مثالا فقد بالرحى األو  عندها أ ع الضامت  اخللفية منهمتا
 . على الرحى الثانية واألمامية على الضاحكة الثانية

ii. أو إذا كان  السن ال  مب أن أ ع الضامة عليها ال حتوي منطقة مثبتة . 

iii.  لة ظهور الضامة عند الكالم كما يف حا  هأو ألسباب جتميلية. 

 .ويف الصنف الثالث و الرابع نضع أربع  امات* 
 

    :؟  كيف أختار نو  الضامات 

 : آليتةتار نو  الضامة وفقاا ل
 مكان منطقة التثبي  على السن -4نو  الدرد    -7البساطة     -9
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.  اول دوماا اختيار الضامة األبستط و ذلتا بتحضتري ستطد الستن: البساطة -9 
فكمتتا هتتو معتتروةه تستتري الضتتامة متتن إطبتتاقي إ  لثتتوي احملتتيط الكبتتري للستتنه فتتاذا  

و و تتعنا ذرا  ( قريبتتاا جتتداا متتن الستتطد اإلطبتتاقي)احملتتيط الكبتتري للستتن عاليتتاا كتتان 
لتذلا متب أن  ضتر  هاإلطبتاق إ  اإلطباقي منف فستيتداخل متعيف بدايتف الضامة 

إ  يف بدايتتتتف ذرا  الضتتتامة و يصتتتبد و تتتع  الستتتن جلعتتتل احملتتتيط الكبتتتري أقتتترب للثتتتة
 كتتن أن نستتحل متتن األستتنان يف ستتبيل أن أ تتع الضتتامة : إذاا . يكنتتاا  اإلطبتتاقي منتتف

 .بالو ع و الشكل املناسب بدالا من اختيار  امة معقدة

 
 (:حر أو حمصور)نو  الدرد  -7
أن نتذكر  رورة استعمال  تثبي  مباشتر مترن يستمد بتدوران القاعتدة احلترة  مب  

باجتا  النسج الداعمة حول حمور  ر متن املهمتاز بتدون إيتذاء الدِّعامتة و ذلتا متع الصتنف 
 conventionalأال نستتتعمل أبتتداا  تتامة إيكتترز العاديتتة  لتتذلا متتب . األول أو الثتاين

cast circumferential clasp)  أو(Simple circlet clasp   املبلفة من مهماز
أي ) وحشتتي تنطلتتق منتتف ذراعتتان مثبتتتة مصتتبوبة و مكافحنتتة مصتتبوبة متتع أجهتتزة التتدرد احلتتر 

بتل متتب تغيتري متتادة (  distal extension RPD االمتتداد الوحشتتي ذات األجهتزة
 (. نقل املهماز لإلنسي)أو تصميمها ( استعمال ذرا  مثبتة سلكية)الضامة 

أن األستتنان  مبتاو  .(ستتنخياا )التدعم يف الصتتنف األول و الثتاين ستتنياا نستيجياا يكتون 
ملتم فتان النهايتة احلترة  9ال تنضغط  من أسناخها أما األغشية املخاطية فتنضغط مبقدار 

ملتتم كلمتتا عتت  املتتري  علتتى اجلهتتازه فتتاذا كتتان االرتبتتاط  9ستضتتغط علتتى النستتج مبقتتدار 
جتتداا بواستتطة ذرا  مثبتتتة مصتتبوبة ومهمتتاز وحشتتي جانتتب التتدرد بتت  الضتتامة واجلهتتاز متينتتاا 

احلتتر فلتتن تنتقتتل القتتوى املا تتغة وفتتق احملتتور الطتتوف للستتن بتتل ستتتحد  قتتوى تتتدوير للستتن 
torquing forces   يا يشكل  غطاا كبرياا على الدعامة ويبدي يف النهاية لقلعها . 
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ن انتقتاء أي  تامة حستب أما مع الدرد احملصتور فلتيس هنتاك دوران للجهتاز و  كت
 .مكان التثبي  على الدعامة

 :حسب مكان التثبي  على الدعامة  -4
إذا و تتعنا املثتتال علتتى املخطتتط و وجتتدنا أن لتتدينا منطقتتة واستتعة باالجتتتا  اللثتتوي  

عند الزاوية الدهليزية اإلنسية متثالا فيجتب أن ب  اللثة و ب  احمليط الكبري للسن اإلطباقي 
و إمكتتتان و تتتع  الضتتتامة يف هتتذ  املنطقتتتة بستتتبب اتستتا  املستتتاحة لثويتتتاا إطباقيتتاا أ تتع هنايتتتة 

أي وحشتتي )و نفتترق عتتادة بتت  مكتتان تثبيتت  جمتتاور للتتدرد . هنايتتة الضتتامة يف هتتذا املستتاحة
 .(أي إنسي إذا كان الدرد وحشيا)و بعيد عن الدرد ( إذا كان الدرد وحشيا

 :إذاا 
إذا م ( املعدلتتةT أو   T)مة روتتت   نستتتعمل  تتا: التثبيتت  وحشتتياا عنتتدما يكتتون 

إذا كتتتان هنتتتاك )و ذلتتتا علتتتى الضتتتواحا عتتتادة أو معكوستتتة  يكتتتن هنتتتاك غتتتبور  نستتتيجي
 (.غبور نسيجي و ذلا على األرحاء عادة

 .سلكية امة : التثبي  إنسياا عندما يكون 

 : مكان الضامات -
 امكاهنعدد الضامات و  الصنف

C. I  جوار الدرداثنتان تو عان. 

C. II  واحدة جوار الدرد: ثال   
األماميتة أماميتة أكثتتر ه اثنتتان يف اجلهتة األخترى

و اخللفيتتتة خلفيتتتة أكثتتتر متتتا (  تتتاحكة أو )متتتا  كتتتن 
و  كتتن تعتتديل مكتتان الضتتامات (. رحتتى ثانيتتة) كتتن 

     :حستتتتتتب(أي إرجتتتتتتا  الضتتتتتتامة األماميتتتتتتة إ  اخللتتتتتتف)
الناحيتة -ب(.  منطقة فقتد إ تافية)وجود تعديل   -أ
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عتتتتتتتدم وجتتتتتتتود منطقتتتتتتتة مثبتتتتتتتتة علتتتتتتتى  - . التجميليتتتتتتتة
 األسنان

C. III اثنتتتتتتان جتتتتتوار التتتتدرد و اثنتتتتتتان يف اجلهتتتتتة : أربتتتتع
 .األخرى

C. IV اثنتتتتتتان جتتتتتوار التتتتتدرد و اثنتتتتتتان خلفيتتتتتتان : أربتتتتتع
 .أكثر ما  كن

  

  : امات خاصة

كمتتا يف ) لستتانياا  تستتتعمل إذا كتتان التثبيتت  علتتى األستتنان إنستتياا  :لقيتتةالضتتامة احل -
 (األرحاء السفلية املائلة إنسياا  لسانياا 

 RPI كتن استتعمال نظتام تثبيت  يستمى  هيف الصنف األول و الثاين متن التدرد -

system  ( 94-9الشتكل ) مهمتاز إنستي  -9: و هتو مكتون متنest RMesial        
   I  تامة  -late PProximal guiding    4صتفيحة إرشتاد وحشتية مالصتقة  -7
  .إذا أردنا  امة تنقل اجلهود بشكل عمودي على الدعامة  I-bar  أو 

و هتتتو  RPIنالحتتت  أن هنتتتاك عنصتتتراا متتتن عناصتتتر الضتتتامة غتتتري موجتتتود يف نظتتتام 
الذرا  املكافحنتة و ذلتا ألن التذرا  املكافحنتة تستبب ر تاا زائتداا عنتد حركتة اجلهتاز و الضتامة 

،تذة التذرا  املكافحنتة وأوجتدوا متا  النظتاممقرتحو هذا لذلا قام  .الدعامة يا يبدي لرا  
للمهمتاز اإلنستي ومتن  الوصلة الصتغرىيعوا عن هذ  الذرا  و حيقق التكافب من خالل 

فميزة هذا النظام أنتف لتو حتد  . الوحشية لسانياا  لصفيحة اإلرشادخالل االمتداد البسيط 
ستتنزل يف أمتاكن    Iو الضتامة  مضغ فان أجزاء الضامة و هي صفيحة اإلرشاد الوحشتية 
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و لن تتبدي إ   تغط ( امناطق عميقة لن متس فيها السن و بالتاف لن تبذيه)مثبتة أكثر 
هتتتو متتتن ختتتالل الدِّعامتتتة تتعرا لتتتف ستتتالضتتتغط الوحيتتتد التتتذي ه و ستتتيكون علتتتى الدعامتتتة

 .و بالتاف لن حُيد   رراا و لكنف سينتقل وفق احملور الطوف للسن  هاملهماز اإلنسي

متتتا هتتتو نظتتتام التثبيتتت  التتتذي ينقتتتل القتتتوى حستتتب احملتتتور الطتتتوف : امتحتتتاينستتتبال  -
 ه أي يطبق أقل قوى تدوير على السن؟للسن

A clasp design that minimized torquing forces and 

directed occlusal loads parallel to the long axes of abutments?  

    RPIهو نظام الت: اجلواب  

 
  RPIنظام : 13-9الشكل 

الضامة عادة مبلفة من ذرا  مثبتة و مهماز و ذرا  مكافحنة و ممتع هتذ  األجتزاء  -
. الوصتتلة الكتتربى  الثالثتتة متتعتصتتل هتتذ  األجتتزاء التت  صتتغرى الوصتتلة الجستتم الضتتامة أو 

حتتت  احملتتيط أي متتن )لثويتتاا إمتتا لستتن علتتى ا لضتتامة إ  املنطقتتة املثبتتتةالتتذرا  املثبتتتة لتصتتل 
احمليط الكبري  أي من فوق) أو أن تصل إليف إطباقياا   infrabulge clasp (الكبري للسن

وعنتد صتنع (. يعتين التحتدب الكبتري  bulgeكلمتة )  clasp   suprabulge(للستن
و نقصتد بالنهايتة  ههي ال  تنزل حت  احمليط الكبتري للستنفقط الضاماته  فالنهاية املثبتة 

إذا  ( 9/7)ا كانتتت  التتتذرا  املثبتتتتة مصتتتبوبة و نصتتتفها التتتذرا  املثبتتتتة إذ( 9/4)املثبتتتتة ثلتتتث 
 . كان كان  سلكية
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  Indirect retainersاملثبتات غري املباشرة  -ثالثاا 
 .الغاية منها هي منع ابتعاد النهاية احلرة للجهاز عن النسج الداعمة

ه يقتوم هتذا مهمتازاا أمتام حمتور التدورانيف جهاز خلفتي حتر مبدأ استعماهلا أن نضع 
عتتتن بعيتتتداا النهايتتتة احلتتترة للجهتتاز دوران املهمتتاز بفضتتتل استتتتناد  علتتى ستتتن طبيعيتتتة أن  نتتع 

تو تتع املثبتتات املباشتترة أبعتد متتا  كتن عتتن حمتور التتدوران لكنهتا ال تو تتع . النستج الداعمتة
 تتتعيفة و ستتتتطوحها  القواطتتتتع ألن( أي ال تو تتتع علتتتتى القواطتتتع)أبعتتتد متتتتن النتتتاب أماميتتتتاا 

متتب أن توجتتتف املثبتتتات غتتتري املباشتترة القتتتوة علتتى األستتتنان املستتتندة عليهتتتا . ائلتتتةماللستتانية 
 .باجتا  احملور الطوف للسن
 تتتتتتا  دائمتتتتاا إ  مثبتتتتتتت  غتتتتري مباشتتتتترت  فتتتتاذا كانتتتتت  الدعامتتتتتة  يف الصتتتتنف األول

 احكة ثانية نضع املثبتة غري املباشرة على الناب أو الضاحكة األو  وإذا كانت  الدعامتة 
 . حكة أو  نضع املثبتة غري املباشرة على الناب ا

ارة عتتن ختتط  تتر متتن مهمتتازي نرستتم حمتتور التتدوران التتذي هتتو عبتت يف الصتتنف الثتتاين
  نضتع مهمتازاا أمتام حمتور التدوران  (ة يف كل جهةمباشر تة مثبآخر )مثبتت  مباشرت  آخر 

  .لجهاز عن النسجالنهاية احلرة لملنع ابتعاد 
ماميتتتة يبعتتتد عتتتن األضتتتامة ال مهمتتتازمتتتا كتتتان اذا نضتتتع  تتتامت  فتتتيف جهتتتة األستتتنانه 

فسيقوم هتذا املهمتاز بعمتل املثبتتة غتري املباشترة  أو أكثرمهماز الضامة اخللفية مبقدار سن  
 .و ال داعي ملثبتة غري مباشرة خاصة

ثبتتتات  تتامات و ال  تتتا  إ  م 3 تتتا  فيتتف كمتتا ذكرنتتا ستتابقاا لتتت  الصتتنف الثالتتث
غتتري مباشتترة لعتتدم وجتتود هنايتتة حتترةه و لكتتنه إذا متتا كانتت  الدعامتتة رحتتى ثالثتتة غتتري بازغتتة 
بشتكل جيتد أي ال تثبيت  فيهتا فتان احلالتة تصتبد وكتأن لتدينا هنايتة حترةه فعنتدها متب أن 

 . نضع مثبتة غري مباشرة 
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فقتد أكثتر أي ال)ال حيتا  إ  مثبتات غري مباشرة إال إذا كتان طتويالا  الصنف الرابع
عنتدها يستمى درداا حتراا أماميتاا أي ذا هنايتة حترة أماميتة  كتن أن تبتعتد عتن ( أستنان 6من 

 . النسج و ملنع هذا االبتعاد نضع مثبتة غري مباشرة خلفية
أستتنان ستتتتغري احلالتتة متتن  6وبالتتتاف جنتتد أنتتف بستتبب كتتون الصتتنف الرابتتع أكتترب متتن 

 :ناحيت  
  مباشرة سأ طر إ  و ع مثبتة غري. 
  املهتتاميز األوليتتة علتتى التتدعامات اجملتتاورة للتتدرد سنضتتعها بعيتتداا عتتن التتدرد و لتتيس

 .جوار  كما يف الدرد احلر متاماا 

 :ملخص

   عتدد املثبتتات غتري املباشترة يف C  I  ه اثنتتان  C  II هة واحتد  C  III صتفر 
 .مع الرابع الطويل اثنتانمع الرابع التقليدي و  صفر C  IV   ه

 علتتى النتتاب إذا كانتت  الدعامتتة  تتاحكة أو  و علتتى :  املكتتان يف الصتتنف األول
 .الضاحكة األو  إذا كان  الدعامة  احكة ثانية

  ( أستنان 6 >الفقتد ) يعامل الصنف الرابع معاملة درد حر أمامي إذا كان طويالا
 .أو يف احلاجة لتثبي  غري مباشر( املثبتة املباشرة)سواء يف مو ع املهماز 

بعتتد ذلتتاه يتتتم رستتم الوصتتالت الصتتغرى و التت  متتب أن تكتتون صتتلبة وأن تستتاعد 
 .يف تعزيز راحة املري  و تنظيف الفم و تنضيد األسنان االصطناعية

 :الوصالت الرئيسة -رابعاا 
يف الفتتتا العلتتتويه تستتتتمد الوصتتتلة الكتتتربى دعمهتتتا متتتن امتتتتدادها الواستتتع علتتتى قبتتتة 

ى الستتتتطو  اللستتتتانية لألستتتتنان املتبقيتتتتة قتتتتد يزيتتتتد إن امتتتتتداد الوصتتتتلة الكتتتتربى علتتتت. احلنتتتتا
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صتتتالبتها و يتتتوز  اجلهتتتود اجلانبيتتتة وحيستتتن التثبيتتت  غتتتري املباشتتتر و يتتتنقص احتمتتتال تتتتراكم 
 .الطعام

 الصتنف األوليف : العلتوي C I حنكتي  نستتعمل وصتلة كتربى عبتارة عتن قتوس ه
 أوامتصتا  ستنخي  كتان هنتاك أوأمامي خلفي إال إذا كان  الدعامات متوستطة التدعم 

وذلتتتا   الصتتتفيحة احلنكيتتتة الكاملتتتةفعنتتتدها نلجتتتأ إ  أو أقتتتل أستتتنان أماميتتتة بقيتتت  ستتت  
 .او ثباهت لالستفادة من دعم قبة احلنا

o CII   (غالباا )قوس 

o CIII  ( غالباا )شريط حنكي 
o CIV  (غالباا )نعل فرس 
   قوس لساين إال إذا :السفلي: 

        أوملتم 3واللثتة احلترة أقتل متن ( الوظيفي)املتحرك كان  املسافة ب  قا  الفم   -9 
 أو      يف الضواحا لسانياا  بسيطكان هناك ميالن   -7
  أو        كان هناك عرن عظمي  -4
  أو    تبقى س  أسنان أو أقل     -3
                        . سنان أمامية متحركة ،اجة لتجبريعند وجود أ -9

ويشرتط هلا دائماا وجود مهاميز هلا على جانبيها   صفيحة لسانيةفعندها نستعمل 
 .يف أماكن ال تبعد إ  اخللف أكثر من إنسي الضاحكة األو 

 :مهمةمالحظات 
املهماز طتاحن علتى األستنان اخللفيتة وقتاطع علتى األنيتاب الستفلية وحنكتي علتى  -

 .األنياب العلوية
الوصتتلة الكتتربى بشتتكل تعتترب فيتتف اللثتتة تستتري الوصتتالت الصتتغرى متتن املهتتاميز إ   -

 .احلرة بشكل عمودي
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 علتتى األقتتلملتتم  6مبقتتدار ( عنتتدما تبتعتتد)تبتعتتد الوصتتالت الكتتربى عتتن األستتنان  -
 .يف السفلي وتكون يف هذا االبتعاد موازية للثة احلرة على األقلملم  4يف العلوي و 

الطبيعيتتة املتبقيتتة متتب تتتأم  إطبتتاق صتتحيد تقتتود  يف حركاتتتف الالمركزيتتة األستتنان  -
أو أ تتيق باالجتتتا  / كتتن اختيتتار أستتنان أقتتل و. أو يكتتون هنتتاك انستتجام متتع هتتذ  األستتنان

. تنضتتد األستتنان علتى قمتتة االرتفتتا  الستتنخي عنتدما يكتتون ذلتتا يكنتتاا . التدهليزي اللستتاين
 sharpتكتتتتون األستتتتنان ذات حتتتتواة قاطعتتتتة و ميازيتتتتب وا تتتتحة لتصتتتتريف األطعمتتتتة 

cutting edges and ample escapeways. 

لتتبمن تغطيتة واستعة يتا يتنقص تركتز  Denture baseتصمم القاعدة األكريليتة  -
متتتب أال تتعتتتارا احلتتتواة متتتع احلركتتتات الوظيفيتتتة . اجلهتتتود علتتتى منتتتاطق نستتتيجية صتتتغرية

 Selective pressureو ينصتتتتد بطبعتتتتات الضتتتتغط االنتقتتتتائي . للنستتتتج اجملتتتتاورة

impressions  متب أن يصتمم . صتنف األول و الثتاين لكنيتديلألقتواس الستنية متن ال
للقاعدة األكريلية بشتكل  حيقتق  external (ie, cameo) surfaceالسطد اخلارجي 

 .سيطرة عصبية عضلية قصوى

مبتتتا أن أجهتتتزة الصتتتنف الثالتتتث حممولتتتة ستتتنياا بالكامتتتله لتتتذلا فتتتان القتتتوى املبذيتتتة  -
متب اختيتار أبستط الضتامات املمكنتة .  السنخية تكون قليلة جتداا  احلافاتللدعامات أو 

 .و يف معظم األحيان ةتار الضامة البسيطة هلذ  احلاالت

ه مب أن حيقق تنضيد األسنان يف الصنف الرابع املتطلبتات التجميليتة والتصتويتية -
جلهتتاز عنتتد و هتتذا متتا قتتد يتتبدي إ  تتتدوير ا. يتتا معلهتتا عتتادة أمتتام قمتتة االرتفتتا  الستتنخي

بتتتذل كتتتل اجلهتتتود  متتتبو إلنقتتتا  ذلتتتا . القطتتتع و تطبيتتتق قتتتوى دورانيتتتة علتتتى التتتدعامات
للحفاظ على النسج الصلبة و الرختوة للحافتة الستنخية األماميتةه و إذا متا أمكتن تترك ستن 
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 يُعتده و القيتام بتذلافيجتب  overdenture abutmentأكثر كدعامة حتت  اجلهتاز  أو
و ألستباب ميكانيكيتة تو تع الضتامات األماميتة أماميتتة ثاليتاا التصتميم الربتاعي للضتامات م

 .أكثر ما  كن و اخللفية خلفية أكثر ما  كن

 مع اجلهاز املتحرك؟( أو غرس األسنان)من نستعمل اجلسر الثاب  : س

 :نستعمل اجلسر الثاب  مع املتحرك يف إحدى احلالت :  
ملفضتتل  تتم الفقتتد  وجتتود فقتتد متعتتدد أمتتامي و خلفتتي فعنتتدها متتن غتتري ا -9

كلتتف يف جهتتاز متحتترك واحتتد بتتل نقتتوم بفصتتل التتدرد األمتتامي عتتن التتدرد اخللفتتي و نعتتوا 
رد اخللفتي جهتاز متحترك عن الدرد األمامي إما بغرسة أو جسر ثاب  بينما نعوا عتن التد

 :حيقق ما هذا و 
  يبقتتتى  تتتا  اجلهتتتاز أو ُكستتتر فجتتتأة فعنتتتد ذاك ناحيتتتة جتميليتتتة أفضتتتل وخاصتتتةا إذا

 .ألسنان األماميةحيف  منظر اوجود جسر ثاب  بسبب املنظر التجميلي مقبوالا 

  ناحيتتتة ميكانيكيتتتة أفضتتتل فزيتتتادة عتتتدد األستتتنان يف اجلهتتتاز الواحتتتد تستتتبب زيتتتادة
حماور دورانف و بالتاف تزيد احتمالية حركة اجلهاز كلما عت  املتري  علتى إحتدى األستنان 

 .االصطناعية

ألماميتتتتتتة و الضتتتتتتاحكة الثانيتتتتتتة و عتتتتتتدم وجتتتتتتود بقتتتتتتاء األستتتتتتنان الستتتتتت  ا -7
و احلتتل   فاجلهتتاز املتحتترك ستتيقلع هتتذ  الستتن غالبتتاا بعتتد فتترتة متتن التتزمن  الضتتاحكة األو 

ستين هنا هو إما و ع مهماز على هذ  السن بدون  امة مثبتة أو  م هذ  الستن جهتاز 
 . مع الناب( جسر)ثاب  
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 الفصل العاشر
 النهائيةتحضير الفم و أخذ الطبعة 

 Mouth preparation and Master cast 
اعتمتاد التصتميم املناستبه جرى سة احلالة دراسة تشخيصية وافية و بعد أن مت  درا

متتتب علتتتى الطبيتتتب أن حيتتتدد التحضتتتريات التتت  متتتب أن مريهتتتا يف فتتتم املتتتري  قبتتتل أختتتذ 
 . الطبعة النهائية للحصول عل املثال النهائي

 : Treatment planningخطوات خطة العال  
هتتو  Relief of pain and infectionإراحتتة املتتري  متتن األم  -9

  .اخلطوة األو 

 Completion of requiredإمتتام اإلجتراءات اجلراحيتة املطلوبتة    -7

surgical procedures  حيتا  شتفاء اجلترو  الت  :  لتحقيق فرتة مناسبة لتمام الشفاء
أيتام بينمتتا متتتتد متدة شتتفاء اجلتترو  الت  تتضتتمن التتتداخل  90 – 7تتضتمن النستتج الرختتوة 

  .أسبوع  إ  ثالثة أسابيع منعلى العظم 

 Correction of occlusalتصتحيد شتذوذات مستتوى اإلطبتاق  -4

plane discrepancies  ستعمال التقوم أو السحل أو التيجانخصوصاا با . 

 Correction of malalignmentتصتتحيد ستتوء االرتصتتاة      -3
تمكن متن إمالتة املثتال ليكتون وتتد نتى مائلتة جمتاورة ملنطقتة درد و م فمثالا لو كان لدينا رح

املخطتط موازيتتاا لستتطد اإلرشتاد اخلتتا  هبتتذ  الرحتىه فاننتتا نضتتطر إ  أن نستحل متتن هتتذ  
ال نتجتاوز املينتاء و أن نلمتع مكتان الستحل بواستطة يتناسب مع حاجتنتا بشترط أ سن مباال

رؤوس مطتتتاط مشتتتبعة بالكاربورانتتتدوم أمتتتا إذا وصتتتل التحضتتتري إ  العتتتا  فيجتتتب أن نتتتتو  
 .السن

 Provision ofإعطتتاء التتدعم لألستتنان الضتتعيفة فيمتتا حتتول الستتن  -9

support for periodontally weakened teeth   و نقصتد بتذلا جتبتري الستن
حماطتتتاا نصتتتف جتتتذر الستتتن الضتتتعيفة  علتتتى األقتتتل الضتتتعيفة متتتع جارهتتتتاه بشتتترط أن يكتتتون 
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بتتالعظم وإال فتتان هتتذ  الستتن الضتتعيفة ستضتتعف جارهتتتا القويتتة بتتدالا متتن أن تقتتوي الستتتن 
 .  القوية جارهتا الضعيفة

 Reestablishment of archتتتأم  استتتمرارية للقتتوس الستتنية  -6

continuity   : إذا كتتان لتتدينا فقتتد يف الضتتاحكة أو  متتع األرحتتاء و كانتت  الضتتاحكة
الثانيتتة موجتتودة فيفضتتل أن نعتتوا عتتن الضتتاحكة األو  جستتر  أو بغرستتة ستتنية بتتدالا متتن 

و قلعهتتتا ( الضتتتاحكة الثانيتتتة)الدعامتتتة  و ذلتتتا لتجنتتتب راِّ   أن نضتتتمها للجهتتتاز املتحتتترك
           (. 9-90الشكل )السريع 

                
 يفضل أن نعوا عن الضاحكة األو  جسر أو بغرسة سنية : 1-11الشكل 

 بدالا من أن نضمها للجهاز املتحرك
:  و ذلتتا متتن ختتالل  Reshaping teethإعتتادة تشتتكيل األستتنان  -7

 أو حتضتتتتتتتتتتري ستتتتتتتتتتطد مريتتتتتتتتتتة موجتتتتتتتتتتودة Enameloplastyتستتتتتتتتتتوية أو تصتتتتتتتتتتنيع املينتتتتتتتتتتاء 
preparation the surface of an existing restoration   أو صنع الرتميمات

 Complete- and partial- coverage          املغطيتة بشتكل كامتل أو جزئتي

restoration  . 

 

   تسوية أو تصنيع امليناءEnameloplasty : 

و متترى عنتتدما نتتتداخل علتتى الستتن  تتمن حتتدود املينتتاء فقتتط متتع التلميتتع بتترؤوس 
-carborundum     و املركبة على قبضة ذات سرعة بطيحنتةاملطاط املشبع بالكربوراندم 

impregnated rubber point should be placed in a low-speed 

handpiece  .أمتتا إذا جتاوزنتتا  .يتتتم التلميتتع بضتتربات متقطعتتة لتجنتتب توليتتد حتترارة عاليتتة
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مغطيتتة بشتتكل  املينتتاء ووصتتلنا للعتتا  فتتال بتتد لنتتا عنتتدها متتن اللجتتوء إ  تتترميم الستتن مبريتتة 
 .كامل أو جزئي

أي أن جنعتل  )أي الستطو  املالصتقة و اللستانية ) مب حتضري سطو  اإلرشتاد  -
و ذلتتتا ستتتطو  اإلرشتتتاد مستتتتوية و متوازيتتتة وموازيتتتة حملتتتور اإلدختتتال بتتتدالا متتتن كوهنتتتا حمدبتتتة 

 .نقا  عدد حماور اإلدخال و اإلخرا  للجهاز فتصبد احلاجة لتثبي  الضامات أقلإل
ملتم يف حتال كتان التدرد حمصتتوراا  3 – 7حتضتري ستطد اإلرشتاد مبستتافة   يكتون - 

ملتتم وستتبب كتتون  7 – 929 املستتافة كتتونفتالتتدرد احلتتر حالتتة أمتتا يف  (.7-90الشتتكل )
مستتاحة ستتطد اإلرشتتاد يف التتدرد احلتتر أصتتغر هتتو الستتما  ،ريتتة أكتترب حلركتتة النهايتتة احلتترة 

انضتتغاط النهايتتة احلتترة علتتى النستتج أمتتر  نإزائتتد عليهتتا إذ  بتتدون تعتتري  الدعامتتة ألي را  
البد منف فلو كان سطد اإلرشاد واسعاا لتحمل  الدعامة  غطاا أكترب عنتد دوران القاعتدة 

 .يا لو كان السطد أقل مساحة
  

         
 مم 4-2يتم حتضري سطو  اإلرشاد جوار الدرد احملصور مبقدار : 2-11الشكل 

 
ملتتم هبتتدة إنتتزال احملتتيط  3 – 7أيضتتاا مبقتتدار الستتطد اللستتاين لألستتنان حيضتتر  -

متتتس التتذرا  املكافحنتتة الستتن قبتتل أن متستتف التتذرا  املثبتتتة و ذلتتا لكتتي   الكبتتري للستتن لثويتتاا 
 (.4-90الشكل )
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 حيضر السطد اللساين لألسنان هبدة إنزال احمليط الكبري للسن لثوياا : 3-11الشكل 

  
ألستنان األماميتتة الستطو  املالصتقة ل نقتوم بتحضتريمتن أشتكال تستوية املينتاء أن  -

د الستن حتت  احملتيط الكبتري هبدة إنقا  املثلث الضوئي املتشكل ب  وتد اإلرشاد وستط
 ستتيظهر يف الفتتم كمثلتتث أستتود بتت  األستتنان االصتتطناعية و الطبيعيتتة اجملتتاورة التتذي للستتن و 

 . غري جتميلي و يوفر مكاناا لرتاكم الطعامالذي سيكون و 
 الرتميمات املغطية بشتكل كامتل أو جزئتي Complete- and partial-       

 coverage restoration : 
 إذا قررنتتتا أن نضتتتع مهمتتتازاا علتتتى ستتتن ستتتنتوُِّجهاه فاننتتتا متتتب أن  ضتتتر متتتن الستتتن

كافية للمعتدن يف   ثخانةإلعطاء  و ذلا بشكل زائد قليالا يف مكان و ع املهماز الطبيعية
 .مكان املهماز

قررنتتتا و تتتع تتتتا  مصتتتبوب كامتتتل علتتتى الستتتن فسنصتتتنع تاجتتتاا لعيتتتاا يف البدايتتتة ا إذ
لكن وتد الفحم ال يستتطيع أن يرستم خطتاا ه وسنحدد لف احمليط الكبري باستعمال املخطط

 powderedلتتذلا نتترش التتتا  الشتتمعي ببتتودرة الشتتمع   وا تتحاا علتتى التتتا  الشتتمعي

wax   بتتتري علتتتى التتتتا  الشتتتمعي وبالتتتتاف عنتتتدها ستتتيتمكن الوتتتتد متتتن رستتتم احملتتتيط الكو
أو ( لثتتتوي باجتتتا )حيتتتا  خفضتتاا ستتنتمكن متتن معرفتتة متتا إذا كتتان احملتتتيط الكبتتري مناستتباا أم 

ف لتعديل مساحة ستطد اإلرشتاد هلتذا سحلو ذلا با افة الشمع أو  (باجتا  إطباقي)رفعاا 
وم بتحضتتري نقتمنطقتة التثبيتت    الستن مبتا يتناستتب متع نتو  التتدرد كمتا  كتن تعتتديل عمتق 
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قوم بصب التا  الشمعي لنحصتل علتى تتا  جتاهز للتثبيت  نمكان املهماز على الشمع و 
 .على السن
أي طبقتة معدنيتة و عليهتا )إذا كان لتدينا تتا  ختزة كامتل أو تتا  معتدين ختزيف  -

 .ال يتحمتل قتوى الشتد ففان اخلزة يتحمتل قتوى الضتغط بشتكل كبتري ولكنت( طبقة خزفية
املهمتتاز هتي قتتوى شتتد  مقتربقهتا املهمتتاز املعتدين يف اجلهتتاز املتحترك علتتى القتوى التت  يطإن 

عنتد  لتذلا(. 3-90الشتكل )بسبب كون اجلهاز معر اا ملقدار صغري من احلركة اجلانبية 
و ع مهماز عليف ألن اخلتزة ال يتحمتل قتوى  كامل لن نستطيعتا  خزيف   وجود أو صنع

أي طبقتة معدنيتة و عليهتا )أما إذا كان التا  الذي سنصنعف للمتري  معتدنياا خزفيتاا  هالشد
ملتم   9فيسمد و ع مهماز عليف بشرط أن يكون مكان املهماز و ملستافة (  طبقة خزفية

الشتتتكل )حتتتول مكتتتان املهمتتتاز علتتتى األقتتتل و بكتتتل االجتاهتتتات معتتتدنياا فقتتتط دون ختتتزة 
 . فيجب أن تكون معدنية أيضاا وكذلا األمر لسطو  اإلرشاد ه (90-9

 

    
 ال يتحمل اخلزة قوى الشد و يتحمل قوى الضغط: 4-11الشكل 

 

 
ملم حول مكان املهماز على األقل و بكل   1مب أن يكون مكان املهماز و ملسافة : 5-11الشكل 

 االجتاهات معدنياا فقط دون خزة 
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ة خزة لتغيري احمليط الكبري للستن و و تع  تامة صتحيحة علتى الستطد عند إ اف
ألنتتف متتن الصتتعب إزالتتة التتدهليزيه نستتتعمل املخطتتط لكننتتا ال نستتتعمل معتتف وتتتد الفحتتم  

 .wax pencil  بقلم لعيتعليم خط الداللة  و إمنا مري اخلزة عنآثار قلم الفحم 
 :   Rest Seat Preparationsاملهماز   مقرحتضري  -8
 Posterior Teethعلى األسنان اخللفية  - أ

 : ةاآلتييقوم املهماز بالوظائف 
  .توجيف قوى املضغ بشكل مواز للمحور الطوف للسن الداعمة .9

 . منع انزيا  اجلهاز السين لثوياا  .7

 . احملافظة على العالقة املطلوبة ب  الضامة و السن الداعمة .4

 .  كن للمهماز أن يستعمل كمثبتة غري مباشرة .3

 .   كن أن يستعمل املهماز إلغالق املسافات ب  األسنان .9

 .  كن أن يستعمل يف تأسيس مستوى إطباق أفضل .6
إن . حمضتتتر بشتتتكل مناستتتب مقتتترلتحقيتتق هتتتذ  املتطلبتتتاته متتتب و تتتع املهمتتتاز يف 

 . مب أن حيضر قبل أخذ الطبعة النهائية  rest seatاملهماز  مقر
 : اآليتفية طاحناا ويشرتط فيف املهماز على األسنان اخلل مقريكون 

 . أن يكون  بشكل امللعقة و أن يكون  من امليناء .9
عر تتتتف التتتتدهليزي اللستتتتاين يستتتتاوي نصتتتتف املستتتتافة بتتتت  قمتتتت  احلتتتتدبت   .7

 . الدهليزية و اللسانية

نصتتف الطتتول اإلنستتي الوحشتتي  البعتتد اإلنستتي الوحشتتي متتن ثلتتث  إ   .4
 . للتا 

األكترب للمهمتاز هتي عنتد االرتفتا   ثخانتةملم و ال 929 – 9عمقف من  .3
 . إن التحضري غري الكايف سيبدي إ  انكسار املهماز. احلفايف
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درجتتتة متتتع الستتتطد املالصتتتق أي متتتع  90قاعدتتتتف تصتتتنع زاويتتتة أقتتتل متتتن  .9
 .اإلرشادسطد 

 .مدورة منعاا النكسارها هاايعاملهماز  مقرحواة  .6

 .حيضر عادة بسنبلة خمروطية قصرية أو كروية 
املهمتتاز باألبعتتاد الصتتحيحة نتتأيت بقطعتتة لتتع أ تتر    مقتترن أننتتا حضتترنا للتأكتتد متت

  ةرجهتتا متتن الفتتم و نتأكتتد متتن ( ثتتوان 9)نلينهتتا و نطلتتب متتن املتتري  أن يعتت  عليهتتا 
 . وأبعاد املهماز احملضر مقرشكل 

إذا كتتتان لتتتدينا متتتري  لديتتتف ستتتابقاا تتتتا  مصتتتبوب معتتتدين كامتتتل موجتتتود علتتتى : س 
هتل متن املمكتن أن  ضتر ستطد إرشتاد ومقتر  .درد مثالا و جوارها يوجدرحى أو  سفلية 

 ؟  على التا  املعدين الكامل املوجودمهماز 
أقتل اجلتدار اجلتان  للتتا   ثخانتة كن حتضتري ستطد اإلرشتاد ألننتا  ضتر متن :    

أكتتترب متتتن ذلتتتا فتتتال يضتتتر  حتضتتتري  بثخانتتتةيكتتتون عتتتادة  و التتتتا  املعتتتدينمتتتم عتتتادة 9متتتن 
 مقترالسطد الطاحن فان حتضتري على  مقر املهماز بالنسبة لتحضري  أما. رشادسطد اإل9

ملتتتتتم قتتتتتد يتتتتتبدي إ  ثقتتتتتب التتتتتتا  و ا تتتتتالل اإل نتتتتت  الالصتتتتتق  929 -9املهمتتتتاز بعمتتتتتق 
 يف أثنتتتاءبامكانيتتتة ثقتتتب التتتتا   ةتتترب املتتتري لتتتذلا متتتن الواجتتتب علينتتتا أن   وحتتتدو  ةتتتر

واحتمتال       Patients must be informed of this possibilityالتحضتري 
علماا أننتا  تاول . مهماز صحيد يستند عليف اجلهاز مقرا طرارنا إلعادتف يف سبيل تأم  

عادة جتنب الوقو  يف هذ  املشكلة من خالل سحل التا  بأقل متا  كتن متع الستحل متن 
 .جيدة للمهماز  ثخانةاحلدبة املقابلة لتأم  

هتل  MOD  أو    DOأو     MOوة أملغتم إذا كتان لتدينا تتا  عليتف حشت: س 
 ؟ى احلشوةموز و ع مهماز عل

نضتتتتع بتتتتدل لتتتتذلا إمتتتتا أن  هال متتتتوز ذلتتتتا ألن هتتتتذا سيستتتتبب كستتتتر احلشتتتتوة:   
أو أن نضتع املهمتاز علتى اجلهتة ( جزئيتة أو كاملتة التغطيتة)مصتبوبة  احلشوة األملغمية مريتةا 
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ع املهمتتتاز علتتتى ستتتن أختتترى أن نضتتتأو ( وحشتتتيةاجلهتتتة النستتتية ه اجلهتتتة اإل)األختتترى للستتتن 
كانتت  احلشتتوة طاحنتتة فقتتط فتتيمكن و تتع املهمتتاز عليهتتا ألهنتتا لتتن تنكستتر   إذاأمتتا . جمتتاورة

 .بسبب استناد املهماز على جزء من السن و جزء من احلشوة
الت  تتدخل بت  (  Embrasure clasp  ) مضتاعفةإذا أردنتا صتنع  تامة :  س 

الستتتن  لتعطتتتي  تتتامة باجتتتتا  األمتتتام و أختتترى للخلتتتف كيتتتف نستتتتطيع أن نتأكتتتد متتتن أننتتتا 
 حضرنا هلا بشكل جيد ؟ 

و نطلتب متن املتري  ( لكتل منهمتا)ملتم  9نأيت بسلك  من الضامات بقطر :   
فتتاذا متتر الستتلكان ،ريتتة فهتتذا يعتتين أننتتا . عليهمتتا متجتتاورين يف منطقتتة التحضتتريأن يعتت  

 .حضرنا بشكل جيد و إال فيجب التحضري بشكل أكرب 
  : على األسنان األمامية - ب
األماميتة لكوهنتا األستنان املهاميز على األسنان اخللفية أفضل متن املهتاميز علتى  تعد

كتذلا فتان املهمتاز اللستتاين . أوستع وألهنتا تنقتل القتوى اإلطباقيتتة وفتق احملتور الطتوف للستتن
لتتذلا ( اجلتتذر )ألنتتف جتميلتتي أكثتتر و أقتترب ملركتتز دوران الستتن   أفضتتل متتن املهمتتاز القتتاطع

 .  و هو أقل عر ة لالنكسار أقل للسن tipping action فعل إمالة فهو يسبب

مهمتتتتاز )األستتتتنان األماميتتتتة التتتت  يو تتتتع عليهتتتتا مهمتتتتاز عتتتتادة هتتتتي النتتتتاب العلتتتتوي 
 عليتتفا نضتتع وإذا أردنتتا تتتتويج نتتاب ستتفلي فاننتت( مهمتتاز قتتاطع)و النتتاب الستتفلي ( حنكتتي

 . مهمازاا لسانياا ال قاطعاا 
يكون منظر املهمتاز اللستاين علتى النتاب العلتوي متن اللستاين بشتكل هتالل مقطعتف 

 43رقتتتتتتتتتم املهمتتتتتتتتتاز بستتتتتتتتتنبلة  مقتتتتتتتتترينجتتتتتتتتتز حتضتتتتتتتتتري (. 6-90الشتتتتتتتتتكل ( )V)بشتتتتتتتتتكل 
يُنهتى التحضتري باستتعمال . مركبة على قبضة ذات سرعة عاليتة( inverted coneقمعية)

ب على قبضة ذات سرعة بطيحنة بينما يتم الصتقل باستتعمال رأس مطتاط حجر أخضر مرك
 . مشبع بالكربوراندم
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 منظر املهماز اللساين على الناب العلوي: 6-11الشكل 

 Incisal rest املهماز القاطع 
عن حمور دوران الدعامةه  كن أن يستعمل املهماز  اا رغم كونف غري جتميلي و بعيد
يو ع املهماز القاطع عادة على الناب السفلي .  مقر القاطع بنجا  إذا ما أُحسن حتضري 

 (.7-90الشكل )و من املمكن و عف على القواطع السفلية أيضاا 

         
 املهماز القاطع: 7-11الشكل 

 
ملتتتم عتتتن الزاويتتتة  7 – 929املهمتتتاز القتتتاطع هتتتو بشتتتكل ثلمتتتة تبعتتتد مستتتافة   مقتتتر

ملتتتتتم وحيضتتتتتر لتتتتتف بستتتتتنبلة ماستتتتتية بشتتتتتكل هلتتتتتب الشتتتتتمعة  7 – 929القاطعتتتتتة و عمقهتتتتتا 
flame-shaped . أمتتتا علتتتى الستتتطد اللستتتاين  .متتتتتد الثلمتتتة احملضتتترة إ  التتتدهليزي قلتتتيالا

يف إخفتتاء حجتتم الوصتتلة الصتتغرى التت  تصتتل  تستتهمفنحضتتر قنتتاة  تتحلة تصتتل إ  الثلمتتة 
 .الوصلة الكربى باملهماز
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   الطبعة النهائيةFinal impression  : 
 :سندرسها من عدة نوا     
  Trayالطابع  .9
  Materialاملادة الطابعة  .7

أو وظيفيتتتتتتة   staticإمتتتتتتا ستتتتتتاكنة    Techniqueالطريقتتتتتتة   .4
functional  

  الطابع  -أوالا: 

للحصتول  اا إفراديت اا عمال طابع جاهز أم أننا متب أن نصتنع طابعتهل موز است: س 
 على طبعة دقيقة؟

 كن أن نستعمل طابعتاا جتاهزاا و لكتن بشترط أن نعدلتف باستتعمال الشتمع أو :   
أو عنتتد ( كقبتة حنتتا عاليتتة)مركتب الطبتتع يف األمتتاكن الت  نالحتت  أهنتتا بعيتدة عتتن النستتج 

 . احلواة القصرية
  املادة الطابعة  -ثانياا: 
هل موز أخذ طبعة مبادة طابعة غالية التثمن دقيقتة النتتائج مثتل البتوف إيثتر أو : س 

البتتتوف ستتتلفايد أو البتتتوف سيلوكستتتان أم  كتتتن أن نأختتتذ طبعتتتة بواستتتطة املتتتادة األكثتتتر تتتتوفراا 
 ؟ ( األجلينات)وسهولة و رخصاا للطبيب 

لكتتن بشتترط صتتبها مباشتترة أو ختتالل متتوز أختتذ الطبعتتة بواستتطة األجلينتتات و :   
 .دقيقة ألن هذ  املادة تفقد ماءها بسرعة و تتغري أبعادها  97

  الطريقة  -ثالثاا : 
يف األجهزة  املدعومة ستنياا فقتط ال تتبدي القتوى اإلطباقيتة املطبقتة علتى اجلهتاز إ  

ون بستتتبب كتتت( يبقتتتى شتتتكل االرتفتتتا  الستتتنخي تشتتترحيياا )تغتتتري يف شتتتكل االرتفتتتا  الستتتنخي 
 .القوى اإلطباقية تنقل إ  الدعامات اجملاورة ملنطقة الدرد بواسطة املهاميز
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ن النهايتتتة احلتتترة إأي   أمتتتا يف التتتدرد احلتتتر تكتتتون األجهتتتزة مدعومتتتة ستتتنياا و نستتتيجياا 
لتتتذلا ال بتتتد متتتن تستتتجيل الطبعتتتة بتقنيتتتة . ملتتتم 9للجهتتتاز ستنضتتتغط علتتتى النستتتج مبقتتتدار 

أي تسجيل طبعة األسنان بالو تع   dual impression techniqueالطبعة املزدوجة 
 (. 3-90الشكل )التشرحيي بينما تسجل طبعة النسج الرخوة بالشكل الوظيفي 

 

 
 تكون األجهزة يف الدرد احلر مدعومة سنياا و نسيجياا : 8-11الشكل 

 
 

أمتا يف التدرد احلتر    staticلتذلا تبختذ الطبعتة يف حتاالت التدرد احملصتور ستاكنة 
 .functionalفتبخذ الطبعة وظيفية 

و يف احلقيقتتةه فتتان انزيتتا  النستتج الرختتوة بستتيط جتتداا يف بعتت  احلتتاالت يتتا معتتل 
الطبعة الوظيفية و الساكنة متشاهبت  و هذ  هي حال طبعة الفا العلتوي ذي التدرد احلتر 

 .  جداا الذي يستند جهاز  على قبة احلنا لذلا يكون انزياحف قليالا 
أمتتتا التتتدرد احلتتتر  ه إذاا تستتتتطب الطبعتتتة الوظيفيتتتة يف حتتتاالت التتتدرد احلتتتر الستتتفلي

ساكنة ألن الوصلة الكربى هلتذا التدرد متتر علتى قبتة احلنتا واخلتط  ةطبعفنسجل لف العلوي 
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و هتتذ  املنتتاطق غتتري قابلتتة لالنضتتغاط لتتذلا وبشتتكل عتتام ال حتتتد    midlineاملتوستط 
 . حركة للجهاز العلوي

أمتتتا يف التتدرد احلتتتر العلتتتوي  هالطبعتتة وظيفيتتتة يف التتدرد احلتتتر الستتفليتكتتتون :لنتيجتتة ا
 (. طبعة مبرحلة واحدة)واحملصور العلوي و السفلي فتكون الطبعة ساكنة 

 Mclean physiologicأستتتتهل الطتتتترق ألختتتتذ الطبعتتتتة الوظيفيتتتتة هتتتتي 

impression  : 
نصتتتتتتنع طابعتتتتتتاا إفراديتتتتتتاا ملنطقتتتتتتة التتتتتتدرد دون منطقتتتتتتة علتتتتتتى املثتتتتتتال األوفه  .9
 . األسنان

 . نأخذ الطبعة بواسطة الطابع اإلفرادي السابق .7

ل منهمتتتتا بتتتتدخول ستتتتبابة نتتتتأيت بطتتتتابع جتتتتاهز و نثقبتتتتف ثقبتتتتت  تستتتتمد كتتتت .4
 . االطبيب عربه

نرجتتتتع الطتتتتابع اإلفتتتترادي التتتتذي صتتتتنعنا  للتتتتدرد احلتتتتر إ  مكانتتتتف   منتتتتز   .3
ونضتتتعف بتتتالفم متتتع إدختتتال الطبيتتتب لستتتبابتيف  هطتتتابع اجلتتتاهزاألجلينتتتات و نضتتتعها  تتتمن ال

 تمن الفتحتت  و استتمرار  بالضتغط علتى الطتتابع اإلفترادي عنتدها نكتون قتد أختذنا طبعتتة 
 . األسنان بالو ع التشرحيي و النسج الرخوة مضغوطة

طريقتتة الطبعتتة استتم تعتتد هتتذ  الطريقتتة أبستتط الطتترق ألختتذ طبعتتة وظيفيتتة و تستتمى ب
الطبعتتتتتة الوظيفيتتتتتة أو طريقتتتتتة   Dual impression techniqueاملضتتتتتاعفة 

physiologic impression    أوfunction impression  . 
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 الفصل احلادي عشر

 اإلجراءات المخبرية لصنع الهيكل المعدني

Laboratory procedures 

for Framework construction 

                                               :العالقة ب  املخربي وطبيب األسنان

Dentist-Laboratory relationship  

 (عالقتتتتة اقتصتتتتادية)إن العالقتتتتة بتتتت  طبيتتتتب األستتتتنان و املختتتتربي هتتتتي عالقتتتتة عمتتتتل 
 :ةاآلتيلألسباب 

ال  تلتتتتتا املختتتتتربي  رغتتتتتم ستتتتتنوات خربتتتتتتف الطويلتتتتتة يف صتتتتتنع اهليكتتتتتل املعتتتتتدينه -9
مواصتتتفات بشتتتكل علمتتتي حستتتب اهليكتتتل املعتتتدين  لتصتتتميمالكتتتافيت   و اخلتتتربةَ  املعلومتتتات  

كل حالة تصميمها اخلتا  هبتا و ال متوز لفه دون توجيف الطبيبمن بذاهتا احلالة السريرية 
 هانفستتبالطريقتتة  هتتاكلأن يكتتون التصتتميم عشتتوائياا فمتتثالا ال تصتتمم أجهتتزة الصتتنف األول  

 .اخلاصةصمم لكل مري  جهاز يناسب حالتف بل يُ 

جتتراءات طالتتب طتتب األستتنان ال يشتتمل عتتادة دراستتة عمليتتة لإلن متتا يدرستتف إ -7
فالطبيتتب غتتري قتتادر علتتى القيتتام بعمتتل املختتربي ألن طالتتب  .املخربيتتة لصتتنع اهليكتتل املعتتدين

  .املخربيخربة علم و طب األسنان ال يتعلم صنع اهليكل املعدين خمربياا و هو ،اجة إ  

ة لصتتتنع اهليكتتتل املعتتتدين هتتتي أجهتتتزة غاليتتتة التتتثمن و معقتتتدة إن األجهتتتزة الالزمتتت -4
 .وجود خمرب يتعامل مع عدة أطباء و لذلا فاألجدى اقتصادياا   جداا 
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هنتتاك أستتباب كثتترية تتتدفع الطبيتتب لالستتتعانة بتتاملخربي يف صتتنع اجلهتتاز  : إذاا 
 .ولكن ليس يف تصميم اجلهاز

                                                  التتحكم يف انتقتال العتدوى يف املخترب
infection control in dental laboratory  

 :اآليتمب التأكيد على مو و  مكافحة اإلنتان و نشر هذ  الثقافة ك

نطقتتة تستتمى مبأي متتادة متتا تتتأيت متتن طبيتتب أستتنان متتا إ  خمتترب متتا متتب أن متتتر 
receiving area  ي منطقتتة تعقتتيم و تطهتتري و ذلتتا مهمتتا  وهتت االستتتالمأي منطقتتة

......( هياكتتتل معدنيتتتة ه أجهتتتزةه ارتفاعتتتات لعيتتتةه طبعتتتات) كانتتت  املتتتادة الداخلتتتة 
و ذلتتا عتتن %  0.99حيتتث تطهتتر مبتتادة مطهتترة و هتتي هيبوكلوريتت  الصتتوديوم برتكيتتز

متتاء )الصتتوديوم التجتتاري  لتتى هتتذ  املتتادة عتتن طريتتق هيبوكلوريتت عطريتتق خبتتا  و  صتتل 
عشتتتتر متتتترات و يتتتترتك ملتتتتدة دقيقتتتتت  لكتتتتي و ذلتتتتا بتمديتتتتد  % 9الرتكيتتتتز  يذ( جافيتتتتل

 . صل على التطهري املطلوب

 Production areaو باملقابتل متب أن يعتتين املختربي  تمن منطقتة اإلنتتا  
 .باحملافظة على طهارة املواد املستخدمة والتخلص من األدوات النبوذة بعد العمل

 Laboratory Proceduresاإلجراءات املخربية 

لصتتنع هيكتتل  متتا هتتي األشتتياء التت  متتب علتتى طبيتتب األستتنان إرستتاهلا إ  املختتربي
 ؟معدين
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وقتتد رستتم عليتتف طبيتتب  :study cast( مثتتال الدراستتة) املثتتال األوف  -9
 .بعد أن درسف على املخطط (تصميم اهليكل املعدين)األسنان تصميم اجلهاز 

 الطبيتتتتتب يف الفتتتتتمبعتتتتتد أن أجنتتتتتز :  Master Castاملثتتتتتال التتتتترئيس  -7
 .التحضريات املطلوبة مثل سطو  اإلرشاد ومكان املهاميز

عليهتتتتا   تبتتتتكُ   مطبوعتتتتة:  work authorizationالعمتتتتل ورقتتتتة  -4
 . مواصفات اجلهاز املطلوب

 :و يكتب على هذ  الورقة
   .اسم املري ( 9 

  .رسم اهليكل املعدين( 7
  .أماكن الضامات و الغبورات املثبتة و مقدارها( 4
    .األسنان املستعملة من حيث املادة والشكل املطلوب( 3
 .مالحظات( 9

 علتتى املثتتتال)+( إشتتارات بشتتكل يالحتت  املختتربي علتتى املثتتال األوف وجتتتود ثتتال  
حيتتث تتتدل هتتذ  التتنقط علتتى تثليتتث املثتتال مستتبقاا متتن قبتتل الطبيتتب وبالتتتاف يقتتوم املختتربي 

 :اآليتب

 :Retripoding the Master castإعادة تثليث املثال الرئيس 
علتى  يضتعفو  هاملخربي مب أن يعيتد تعلتيم هتذ  النقتاط علتى املثتال الترئيس نإأي 

 .املخطط بنفس اإلمالة املطلوبة من قبل الطبيب
 :Heights of contourرسم احمليط الكبري للسن أو خط الداللة 

ألن   بنهايتتة القلتتم و يتتتم ذلتتا متتن ختتالل قلتتم الفحتتم متتع االنتبتتا  إ  عتتدم الرستتم
عنتتد أو  مكتتان علتتى ستتطد الستتنهتتذ  النهايتتة  كتتن أن ترستتم احملتتيط الكبتتري للستتن يف أي 
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احملتيط الكبتري للستن هتي الت  ترستم هتذ  احلافتة ألن و لكن نرستم ،افتتف فوق حميطف الكبري 
  .(9-99الشكل )يف و عية اإلمالة املعينة  فعالا عند أكرب حتدب للسن

متتا استتدار حتول الشتيءه مثتل ك فتتاة ه و هتو الك َفتاةتعتين  contour: الحظتةم
 . أك ف ة(   . ) حواشيف وأطرافف: وت من الثوب. األذن

 

 
 رسم احمليط الكبري للسن أو خط الداللة: 1-11الشكل 

 

و ذلا حسب التصتميم  :إ  املثال الرئيس Design transferنقل التصميم  
و يفضتتل أن يرستتم . ورقتتة العمتتلباالستتتعانة بو املرستتوم متتن قبتتل الطبيتتب علتتى املثتتال األوف 

لكل خمربي طريقتتف على املثال األوف فقط دون املثال الرئيس والسبب أن التصميم الطبيب 
الشتتتكل )اخلاصتتتة يف تعيتتت  خطتتتوط اإلهنتتتاء و امتتتتداد الستتتر  املعتتتدين و أو تتتا  الضتتتامات 

99-7). 

ستد الغتبورات هتو و تع : relief and Blockoutستد الغتبورات  الريليتف و
لع يف أماكن الغبورات غري املرغوبة علتى املثتال الترئيس و الت  ستتمنع اهليكتل املعتدين متن 

 .اندخل يف هذ  الغبوراتإذا ما يف الفم النزول مكانف 

 



179 
 

 
 إ  املثال الرئيسنقل التصميم  : 2-11الشكل 

إن ستتد الغتتبورات و الريليتتف كلمتتتان متتتداخلتانه و جتتترى هتتذ  العمليتتة علتتى املثتتال 
 : للنسخ غايتانهكذا يكون و . للحرارة مقاومللحصول على مثال منسو   الرئيس حتضرياا 

 .بشكل يناسب درجة حرارة صب املعدن احلصول على مثال مقاوم للحرارة - أ
إذ أننتتتا  هعتتتن املثتتال التترئيس بتتتبع  التعتتديالت قلتتيالاحلصتتول علتتى مثتتتال خمتلتتف  - ب
 ى النستتتتج  يفو تتتاغطاا علتتتتيف بعتتت  املنتتتتاطق مبتعتتتتداا عتتتن النستتتتج  أن يكتتتونلجهتتتتاز نريتتتد ل

 .بالريليفات ذ  التعديالتهنسمي . مناطق أخرى

  positive reliefفتتالريليف اإلمتتايب  .تقستتم الريليفتتات إ  إمابيتتة و ستتلبية
ليكتتون  أي احلفتتر علتتى املثتتال التترئيس bead lineأو   beading التخريتتز يستتمى

فهتتي الريليفتات الستلبية أمتا  .اجلهتاز  تاغطاا علتى النستج يف األمتاكن الت  جترى حفرهتا
 ريليتتف وقتتائي: هلتتا أربعتتة أنتتوا زيتتادة لعيتتة مبقتتتة يف منتتاطق معينتتة متتن ستتطد املثتتال و 

 .ريليف منطمرو  ريليف صنعو  ريليف إدخالو 

 :اآليتكهي  فات عمل الريلي خطواتو 
 .Cast Preparationحتضري املثال  -9

 . Block out techniqueطريقة سد الغبورات  -7
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 .Contouring the block out waxتشكيل لع سد الغبورات  -4

 .Arbitrary block outسد الغبورات العشوائي  -3

 .reliefالريليفات  -9

 :و سنبدأ بشر  كل منها
 .Cast Preparationحتضري املثال  -9

و يتتم ذلتا باستتخدام ستنبلة أو منحتتة    Beadingو هتو متا يستمى التخريتز أو 
متتتتتتم عنتتتتتد احلتتتتتتدود األماميتتتتتتة و احلتتتتتتدود اخللفيتتتتتتة  029  ميزابتتتتتتة عر تتتتتتها وعمقهتتتتتتا للتشتتتتتكي

الشتتتكل )تصتتتبد أقتتتل و تتتوحاا عنتتتد االقتتترتاب متتتن احلافتتتة اللثويتتتة  للوصتتتالت الكتتتربى العلويتتتة
ن نستتتتج الفتتتتا الستتتتفلي ال تتحمتتتتل أي يف الفتتتتا الستتتتفلي أل التخريتتتتز متتتترىال (. 99-4

مبتعتتداا اجلهتتاز بقتتى  تتتا  يف الفتتا الستتفلي إ  ريليتتف ستتل  لكتتي ي إذبتتالعكس  بتتل تغط 
  عتتتن النستتتج ألن اجلهتتتاز عنتتتدما يتعتتترا لقتتتوى مضتتتغ فستتتوة يضتتتغط علتتتى النستتتجقلتتتيالا 

و ذلتتتا باستتتتخدام ريليتتتف وقتتتائي  همستتتبقاا  تهتتتا ايو النستتتج االبتعتتتاد عتتتن لتتتذلا ال بتتتد متتتن 
 .مم  029-027مقدار  
 

 
 Beadingالتخريز : 3-11الشكل 
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 Block out techniqueطريقة سد الغبورات  -7

أو شتتتتبف ستتتتائل   كتتتن للمختتتتربي استتتتخدام مذوبتتتتة متتتثالا يكتتتتون فيهتتتا الشتتتتمع ستتتائالا 
معينتتة و يضتتعف عنتتد األمتتاكن املطلتتوب و تتع ريليتتف  أداةويأختتذ متتن هتتذا الشتتمع بواستتطة 

  .إدخال فيها وهي السطو  املالصقة للدعامات
 Contouring the block out waxتشكيل لع سد الغبورات  -4

نستتخدم ستك  الشتمع املوصتولة ه  insertion relief ريليتف اإلدختال لتشتكيل
كمتا نقتوم  . و إزالتة الزائتد منتفاملخطط لتشذيب هذا الشمع مبا يتوافق متع حمتور اإلدختال ب

على املثال الترئيس و عمتل رة لعتي ستيتم تحديد أماكن هناية الضامات يف هذ  املرحلة ب
. نستتخف للمثتتال املنستتو  يتتا يزيتتتل احلاجتتة لو تتع املثتتال املنستتتو  علتتى املخطتتط متتن جديتتتد

نتأيت مبقيتاس التثبيت  ذو القطتتر   بو تع الشتمع علتى الستطو  الدهليزيتة مترى هتذا األمتر و 
إنتتت  و نبحتتتث عتتتن عمتتتق التثبيتتت  املناستتتب هلتتتذا املقيتتتاس   0209ملتتتم متتتثالا أي  0279

حيتتث ستتيمثل هتتذا التترة ( 3-99الشتتكل )و تتدد  ونشتتكل متتا يستتمى بتتالرة الشتتمعي 
ledge     متا يكتون وا تحاا متامتاا علتى املثتال املنستو  وهتذا و فيما بعد مكان هناية الضامة

 .لينا عملية إعادة املثال املنسو  إ  املخطط لتحديد مكان هناية الضامةيوفر ع
 

 
 الرة الشمعي: 4-11الشكل 
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 :Arbitrary block outسد الغبورات العشوائي  -3

و يتتتتم مبتتتادة  هاملخطط فيمتتتا بعتتتدبتتت هتتتو أي ستتتد لغتتتبورات ال خيضتتتع لعمليتتتة تشتتتكيل
 .الريليف الوقائيو هو ينطبق على ريليف الصنع و الشمع أو الغضاره 
ملتم  4عنتد وجتود غتبور مقتدار  أكثتر متن :  fabrication relief ريليف الصتنع

عنتد  هتاأو متزقيفضل سد  بواستطة الشتمع أو الغضتار و ذلتا ستيوفر تشتو  املتادة الناستخة 
كمتتا هتتو احلتتال يف الزيتتادة الشتتمعية التت  تو تتع يف منطقتتة التثبيتت  اللستتاين   نستتخ هتتذا املثتتال

 .ل اخلط املنحرة الباطن يف الفا السفلياملوجود أسف
و  كتتن و تتع ريليتتف الصتتنع يف أي مكتتان ال يصتتل إليتتف اهليكتتل املعتتدين و لتتو كتتان 

 .سيصل إليف فيما بعد اجلهاز األكريلي
يو تتتع عتتتادةا حتتتت  القتتتوس اللستتتاين أو : preventive relief الريليتتتف الوقتتتائي

الشتكل )الصفيحة اللسانية أو عند اللثة احلرة أو الغبورات العميقة ب  التجعيدات احلنكية 
 .و ذلا لرتك فراغ ب  اجلهاز و نسج تلا املناطق( 99-9

 
 الريليف الوقائي ب  التجعيدات احلنكية : 5-11الشكل 

 

 .reliefالريليفات  -9

  wax spacerيعين و تع طبقتة لعيتة : embedding relief املنطمرالريليف 
ملتتم  9مقتتدار  و الغايتتة متتن هتتذا الريليتتف تشتتكيل فتتراغ علتتى املثتتال التترئيس ملتتم  9 اكتهتتا 
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 . التتتتذي ستتتتيجري تشتتتتميعف علتتتتى املثتتتتال املنستتتتو الستتتتر  املعتتتتدين و بتتتت  املثتتتتال التتتترئيس بتتتت  
لتتتذلا . كن متتن التبطتتت  الحقتتاا عنتتد احلاجتتةمأل هتتذا الفتتراغ فيمتتا بعتتتد باألكريتتل لنتتتموستتيُ 

يصتبد الستتر  املعتدين منطمتراا بالكامتل باألكريتتل يستمى هتذا الريليتف بتتاملنطمر ألنتف بفضتلف 
 .من فوقف و حتتف
يف منطقتتتة متتتن لتتتع الريليتتتف املنطمتتتر متتتم  7×7إزالتتتة مربتتتع لعتتتي ال ننستتتى متتتب أ

بتارز يف اهليكتل املعتدين يتدعى  النهاية الوحشية للسر  املعدين وذلا لكي يكون هناك نتتوء
متتع املثتتال  اهليكتتل املعتتدين و هتتذ  الصتتادمة تتتبمن متتتاس Cast stop  الصتتادمة النستتيجيةب

منتتع التتتتواء الستتر  املعتتتدين عنتتد  تتتغط فت تتغط األكريتتتل  يف أثنتتتاء يف هتتتذ  املنطقتتة اجلبستتي
 . من البوتقة فوقف األكريل

 Sprue guide placementو ع دليل للَمصب 
و يصتتل املعتتدن املنصتتهر إ  احليتتز . صتتب اهليكتتل املعتتدين علتتى املثتتال املنستتو ُمتترى 

جمتترى صتتب يستتيل  تتمنف املعتتدن املتتذاب ليعطتتي اهليكتتل التتذي يرتكتتف اهليكتتل الشتتمعي عتترب 
قبتل )يقوم املخربي منتذ البدايتة و لذلا  .Sprueه يُدعى هذا اجملرى باسم املصب املعدين

الشتتكل )  Sprue guide placement صتتببو تتع دليتتل للم( نستتخ املثتتال التترئيس
و هو عبارة عن أسطوانة معدنيتة مستتدقة يشتكل مكاهنتا فيمتا على املثال الرئيس ( 99-6
 .جمرى الصببعد 

 
 Sprue guide placement و ع دليل للمصب: 6-11الشكل 
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 Duplicationالنسخ 
 :و هي تشمل  Duplicationو بعدها نقوم بعملية النسخ 

 .غار آ –غار باآل Impressionملثال الرئيس اطبعة  -9

املتادة الناستخة عتادةا هتي اآلغتار آغتار  .يو ع املثال الرئيس  تمن بوتقتة النستخ
يصتتتب  تتتمن  .أوالا ليتحتتتول إ  ستتتائل آغتتتار -اآلغتتتار ُيستتتخن (.الغروانيتتتات التتتردودة) 

 هد البوتقتتةتتربَّ  .النستخ الت  و تع علتتى قاعتدهتا املثتال الترئيس بعتتد و تع الريليفتات بوتقتة
و ةتر  املثتال  هنفتتد البوتقتة متن قاعتدهتا (.جيالتت ) فيتحول السائل إ  مادة هالمية 
 املتتتتتادة و نصتتتتتب يف هتتتتتذ  الفجتتتتتوة  (7-99الشتتتتتكل ) التتتتترئيس فيتشتتتتتكل لتتتتتدينا فجتتتتتوة

 .(الناجتة عن مز  املسحوق الكاسي بالسائل املناسب)ة الكاسي

 

 ةالكاسي ادةو نصب يف هذ  الفجوة امل املتشكلة عن نسخ املثال الرئيس فجوةال: 7-11الشكل 

 

 ( املثتتتتتتتال املقتتتتتتتاوم) املثتتتتتتتال املنستتتتتتتو  النتتتتتتتاتج عتتتتتتتن صتتتتتتتب الطبعتتتتتتتةصتتتتتتتب  -7
Refractory cast : 

  refractory material أو املتتواد املقاومتتة  investments متتواد الكستتو
 :نوعان
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a) متتواد الكستتو ذات الرابطتتة اجلبستتية          Gypsum-bonded 

refractory material 
b) متتتواد الكستتتو ذات الرابطتتتة الفوستتتفاتية Phosphate bonded 

refractory material 

تستتتتتعمل متتتتواد الكستتتتو ذات الرابطتتتتة اجلبستتتتية يف صتتتتب خالئتتتتط التتتتذهب و  كتتتتن 
أمتتتتا ذات الرابطتتتتة الفوستتتتفاتية فاهنتتتتا . محنويتتتتة 703تستتتتخينها إ  درجتتتتة حتتتترارة تصتتتتل حتتتتن 

تستتتعمل لصتتب خالئتتتط و ( أو أعلتتى درجتتتة محنويتتة 9047)تتحمتتل درجتتات حتترارة أعلتتى 
 .التيتانيوم و الفيتاليوم 

ة متتن متتادة الفيتتتاليوم و الفيتتتاليوم خليطتتة معدنيتتة مكونتتة أكثتتر اهلياكتتل املعدنيتتتصتتنع 
 بعتد حتواف نصتف ستاعةهاملنستو  يتصتلب املثتال (. موليبيتدين –كوبالت    –كروم )الت من 

 اا درجتتة محنويتتة ملتتدة ستتاعة وعنتتدها يتتتخلص متتن املتتاء ويصتتبد قاستتي 94جنففتتف بدرجتتة حتترارة 
 .وغري قابل للكسر

 تغطيس بشمع النحل الBeeswax dip 
اكتستاب املتادة احلصول على سطد نتاعم أملتس و هي بالشمع الغاية من التغطيس 

 يتتم بدرجتة .لتاف بشكل أفضتلا على إلصاق الشمعزيادة القدرة مقاومة للكسر و  الكاسية
وبعتد إخراجتف  تال املثتال  .ثانيتة 99يغطس املثال ملتدة و  محنويةدرجة  939-943حرارة 

 .تغطي املثال دون زوائدمنف تبقى طبقة رقيقة جداا تو الزائد ليسيل لع النحل 

بعتتدها نرستتم التصتتميم علتتى املثتتال املنستتو  و نالحتت  يف املثتتال املنستتو  مكتتتان 
و هتتتو مكتتتان هنايتتتة الضتتتامة فنضتتتع هنايتتتة الضتتتامة يف ( 3-99الشتتتكل )التتترة الشتتتمعي 

  .و ع املثال املنسو  أيضاا على املخططلدون حاجة من ن مباشرةا اهذا املك
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 املثال املنسو  و هو مكان هناية الضامة علىمكان الرة الشمعي : 8-11الشكل 

 

 Waxing the frameworkتشميع اهليكل 
نستتتتع  يف إلصتتتاق الشتتتمع  .بعتتتدها نتتتأيت بالشتتتمع اجلتتتاهز و نطبقتتتف علتتتى املثتتتال

 التت   لهتتامتتن بقايتتا الشتتمع  نصتتنعهامتتادة صتتمغية  وهتتو tacky liquidبستتائل لتتز  
نضتع عليهتا الشتمع اجلتاهز سباألسيتون فنحصل على سائل لز  ندهن بف األماكن الت  

ختلفتتتتتة امل شتتتتتكالذي األ الشتتتتتمع إللصتتتتتاقأكثتتتتتر قابليتتتتتة املثتتتتتال صتتتتتبد يفويُتتتتترتك ليجتتتتتف 
بعتدها نتأيت بتاألجزاء الشتمعية اجلتاهزة ونضتغطها يف  ......(.سرو  معدنيتة  ه امات)

بشتمع ملت  و نصتل اهليكتل الشتمعي ع بعضها مو نصلها مكاهنا باستعمال قلم يحاة 
 .الرئيس باستعمال جماري صب فرعيةمبجرى الصب الناتج 

 Investing the refractory castكسو املثال املقاوم 
التتذي ستتيجري و اهليكتتل املشتتمع لتتدينا املثتتال املنستتو  و عليتتف  بالتتتاف يصتتبدو 

حيتث نبتدأ  :علتى مترحلت  الستليمة جتتري طريقتة الكستوو  .و تعف يف بوتقتة اإلكستاء
 واسطة فرشاة حن ال تتشكل فقاعتات وبالتتافبمن املادة الكاسية ونطبقها  ز  قليل  مب

ز  منتت متتن  و  هبالتصتتلبملتتزيج بتتدأ اوننتظتتر عتتدة دقتتائق حتتن ي هفراغتات  تتمن املعتتدن
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ضتعف  تمن بوتقتة اإلكستاء و نغطتس املثتال مبتا حيتوي متن متادة إكستاء نآخر و  اا مزم
 .(9-99الشكل ) مع ما برز منف من وتد الصب  من بوتقة اإلكساءأو  و 

 Waxبعد تصلب مادة اإلكساءه نضع البوتقة يف الفرن لكي يتبختر الشتمع 

elimination or burnout  متهيداا لبدء عملية الصب. 

        
 اإلكساءنغطس املثال  من بوتقة ه فرشاةاملادة الكاسية بال نطبقبعد أن : 9-11الشكل 

 
  Castingالصب  

بعدها نضع البوتقة يف جهاز الصتب التذي يعتمتد علتى مبتدأ القتوة النابتذة أي نضتع 
و يتتتوز   هاملصتهورفينقتذة املعتتدن بسترعة الفت التتة  تتدورو يف حلظتتة معينتة   و نصتهر  اا معتدن

درجتة ب تنصتهر خليطتة الفيتتاليومو عتادةا  .شتمعياهليكتل الالفراغ الذي خل فف يف كافة أ اء 
 .محنوية 9479حرارة 

 Inductionجهتتتاز للصتتتب باحلتتتث الكهربتتتائي و جهتتتاز الصتتتب احلتتتديث هتتتو 

casting machine  إ  درجتتتتة اخلليطتتتتة املعدنيتتتتة وهتتتتو حيتتتتس بوصتتتتول درجتتتتة احلتتتترارة
شتتتتعة حتتتتت  يتتتتتأثر باأل)لكتتتترتوين إو ذلتتتتا متتتتن ختتتتالل حستتتتاس بصتتتتري  هطلوبتتتتةنصتتتتهار املاال

لتتتدور الفتالتتة يف  متامتتاا  انصتتهريكتتون املعتتدن قتتد  عنتتدما(  املنبعثتتة متتن املعتتدن املتتذاب احلمتتراء
 .دقيقة/دورة  600 إ  عدد الدورات يصل  .هذ  اللحظة

املستتتتحوق  ريكستتته   معينتتتة لكتتتي يتصتتتتلب املعتتتدن متتتدةبعتتتد الصتتتب نتتترتك البوتقتتتتة 
وينظتتف متتن األجتتزاء الكبتترية متتن املستتحوق  هو يستتتخر  اهليكتتل املعتتدين هالكاستتي باملطرقتتة
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   .و بعتتدها نقتتص وتتتد الصتتب بوستتاطة القتتر  الفاصتتل( ترميتتل)بعمليتتة تستتمى الكاستتي 
 :تنقوم ب

  اخلشتتن اإلهنتتاء و التشتتكيلRough Finishing and shaping  : يتتتم
 .مطاط وهو يدعى التنعيم األوفكاربوراندوم و برؤوس  

  بدايتتتتة التلميتتتتع بوستتتتاطةElectropolishing  تلميتتتتع الالتلميتتتتع الكهربتتتتائي أي
   )القطتتتب املوجتتتبب (anode عد صمَ تالتتتباهليكتتتل املعتتتدين نتتتربط  :بالتشتتتريد الكهربتتتائي 
بستتتتتائل هتتتتتو  تتتتت   اجتتتتتوار  ونغمرمهتتتتت( cathodeستتتتتالب قطتتتتتب )ط ويكتتتتتون هنتتتتتاك مهتتتتتب  

شتدتف  اا كهربائي  اا و منرر تيار درجة محنوية  60 – 39 من ةرار احلدرجة ذو  % 39الفوسفور 
ط تتذهب إ  املهتب   ةَشحن ز العندها فان كل النوات  املعدنية  هدقائق 6أمبري  ر ملدة  6وسطياا 

 .لب و صل على سطد ملمع بشكل أوفأي ننتقل من القطب املوجب إ  القطب السا
 جنتتترب انطبتتتاق اهليكتتتل املعتتتدين علتتتى املثتتتال التتترئيس قبتتتل متابعتتتة عمليتتتات الصتتتقل 

Fitting the Framework  و يتتم ذلتا علتى املثتال متن ختالل املهتاميز فتاذا نزلت  يف
ذا م يتحقق االنطباق املطلوب نقتوم بتبخ املثتال مبتادة ه فاحمققاا متاماا يكون االنطباق  مقراهتا

يظهتر فيتف يشتف فيتف الشتمع و فاملكان التذي  هلعية و بعدها ننزل اهليكل املعدين يف مكانف
 .(90-99الشكل ) ملعدينمن اهليكل ا مقابلف سحلجلبس نقوم با

 

          
 اجلبس خاللف يظهرالذي املعدن يف املكان  سحل و نقوم ببخ املثال مبادة لعية: 11-11الشكل 
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 Rubber wheeling and final polishing  أي تنعتيم بالعجلتة املطاطيتة
الشتتكل ) ملمعتتةإن الصتتقل النهتتائي دائمتتاا يتتتم بعجلتتة لباديتتة متتع متتادة : و الصتتقل النهتتائي 

99-99.) 

 
 الصقل النهائي بعجلة لبادية مع مادة ملمعةيتم : 11-11الشكل 
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 الثاين عشرالفصل 
 

 التأكد من انطباق الهيكل المعدني
Fitting the framework 

علتى الطبيتب أن يتحقتق متن انطبتتاق  هعنتدما يصتل اجلهتاز متن املخترب إ  الطبيتتب
 .من اهلياكل املعدنية تكون غري منطبقة متاماا يف أماكنها % 79اجلهاز مبكانف فحواف 

يتمثتتل انطبتتاق اهليكتتل املعتتدين بانطبتتاق املهتتاميز يف أمكنتهتتا احملضتترة علتتى األستتنان 
ول رأس دخت إنويتم التحقق من ذلا يف العيادة السنية من ختالل رأس مسترب دقيتق حيتث 

يف املستتترب بتتت  املهمتتتاز و مكانتتتف علتتتى األستتتنان يتتتدل علتتتى أن اهليكتتتل املعتتتدين غتتتري منطبتتتق 
 .مكانف

  إن عتتدم انطبتتاق اهليكتتل املعتتدين مبكانتتف ستتوة يتتبدي فيمتتا بعتتد حلركتتة التتدعامات
  .و يدفعف لعدم استعمال اجلهاز هنائيا هللمري  اإلزعا يا يسبب 

 : على الطبيب أن يسأل نفسف سبال   هطبيبفور وصول اجلهاز من املخرب إ  ال
1- Was the proposed design closely followed? 

2- Does the framework fit the master cast accurately? 

 هل قام املخربي باتبا  التصميم املقرت  من قبل الطبيب أم ال ؟ -9

 هل اهليكل املعدين منطبق على املثال الرئيس أم ال ؟  -7

متتب علتتى الطبيتتب  هعتتدم اتبتتا  املختتربي التصتتميم التتذي اقرتحتتف الطبيتتب يف حتتال
 .صنع اجلهاز بالتصميم الصحيد من جديدأن يعيد اجلهاز للمخربي ويطلب منف 

والتأكتتد  هيتتتم اجلتتواب علتتى الستتبال الثتتاين بالتأكتتد متتن نتتزول املهتتاميز متامتتاا مبكاهنتتا
كالصتتفيحة اللستتتانية التت  متتتب أن وانطبتتتاق الوصتتلة الكتتتربى   هأيضتتاا متتن انطبتتتاق الضتتامات

 .تكون منطبقة متاماا على األسنان
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تت أمتتا الوجتتف التتداخلي  هع الوجتتف اخلتتارجي للهيكتتل املعتتدين بشتتكل يتتتازمتتب أن يلمَّ
و ذلتتا ملنتتع إحتتدا  إختتالل   فيكتتون ملمعتتاا تلميعتتاا أوليتتاا فقتتط بعمليتتة التشتتريد الكهربتتائي

القليتتل متتن تستتبب إزالتتة النهتتائي قتتد عمليتتة التلميتتع  إنحيتتث  هباالنطبتتاق التتداخلي للجهتتاز
 .يا يسبب خلل انطباق الوجف الداخلي للجهاز املعدن

 & internalأن يتحقق من خط اإلهناء الداخلي و اخلتارجي من لطبيب لالبد 

external finishing line   التقتاء الوصتلة الكتربى املعتدن عنتد متب أن يشتكل  إذ
ستواء علتى الستطد اخلتارجي للجهتاز رجة وا حة يبدأ عندها األكريتل ددة األكريلية بالقاع

ستتطد االنطبتتاق علتتى النستتج ) أو علتتى الستتطد التتداخلي للجهتتاز  (ختتط اإلهنتتاء اخلتتارجي)
تقشتتر متتع يهتتو أن األكريتتل ككتتتف وا تتد ختتط اإلهنتتاء    تترورة وجتتودستتبب ه و (الداعمتتة
ء الوصتتتلة الكتتتربى متتتع القاعتتتدة متتتتدر  عنتتتد نقطتتتة التقتتتا بشتتتكل متمتتتاد   أهنتتتيلتتتو فيمتتتا التتتزمن 

متن . متم فيبقتى ستليماا  9كهتا بشتكل كتتف أو درجتة وا تحة  ُ  يُنهىأما عندما األكريلية 
ملتتتم ستتتواء متتتن الستتتطد  9كهتتتا  ُ جنعتتتل ختتتط اإلهنتتتاء بشتتتكل درجتتتة وا تتتحة أجتتتل ذلتتتا 

  .الداخلي أم من السطد اخلارجي للجهاز

أي تتمتتتع بالصتتالبة     rigid صتتلبة التأكتتد متتن كتتون الوصتتلة الكتتربىمتتب 
داختل اجلهتاز وهتذ  قيدات معدنيتة عُ / قيدةالتأكد من عدم وجود عُ كما مب   .الكافية

عمليتتتة  يف أثنتتاء ةالكاستتتي املتتادةتنتتتج عتتتن وجتتود فقاعتتات داختتتل    noduleالعقيتتدة 
  .الكسو

أصتتتبد بامكانتتتف " نعتتتم"بعتتتد أن تأكتتتد الطبيتتتب متتتن أن جتتتواب الستتتبال  الستتتابق  
 .القيام باإلجراءات السريرية أي  و جتربة اهليكل يف فمف هاستقدام املري 

           CLINICAL PROCEDURESاإلجراءات السريرية
 :تشمل اإلجراءات السريرية

  ه والتأكد من انطباق اهليكل املعدين (9
 .التأكد من إطباقف (7
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انطبتتتتاق اهليكتتتتل املعتتتتدين علتتتتى األستتتتنان الداعمتتتتة و النستتتتج  التأكتتتتد متتتتن -9
  .الرخوة 

 Fitting the framework on the supporting teeth and soft 

tissues  

باستتتعمال مستترب و اختبتتار انطبتتاق املهتتاميز  هيتتتم ذلتتا بو تتع اهليكتتل  تتمن الفتتم
  .دقيق

استتتتعمال املتتتواد الكاشتتتفة  نتتتايف حتتتال عتتتدم انطبتتتاق اجلهتتتاز بشتتتكل جيتتتد متتتب علي
Disclosing media تكشتتتف االصتتتطدام و التعتتتارا بتتت  اهليكتتتل املعتتتدين  التتت  ه

ال  تكشف االصطدام و التعارا ب  اجلهاز األكريلتي  املادةو هي خمتلفة عن ه واألسنان
 PIP (الطتتتالء الكاشتتتف)ملعجتتتون الكاشتتتف للضتتتغط و هتتتي االرختتتوة الكامتتتل و النستتتج 

[pressure indicator paste]  ه املكون من حجم  أوكسيد زنا وحجم  ن نبتايت
تصتتبد فأمتتا هتتذ  املتتواد   ستتتعمل متتع النستتج الرختتوةيُ طريتتة جتتداا لتتذلا متتادة و التتذي يُعتتترب 

 .بعد تصلبها قاسية نوعاا ما لذلا تستعمل لكشف التعارا مع األسنان

أو بتتت  )الطبيعيتتتة  املتتتواد الكاشتتتفة للتعتتتارا بتتت  اهليكتتتل املعتتتدين و األستتتنان: إذاا 
 ختتلف عن تلا املستعملة مع النسج الرخوة  (الطبيعية اجلهاز واألسنان

 : من هذ  املواد

      disclosing waxالشمع الكاشف  -9
              wax spray البخا  الشمعي  -7

       Soft rubber املطاط الرخو   -4

        nail paintطالء األظافر   -3

ولكتتن ال يفضتتل استتتعمالف ألنتتف يعطينتتا  corrector مصتتحد الكتابتتة    -9
  .ملم وهذا شيء غري مستحب 9تقريباا  ثخينةطبقة 
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أفضتتل هتتذ  املتتواد هتتو طتتالء األظتتافر ألنتتف يعطينتتا طبقتتة رقيقتتة حيتتث نقتتوم بطتتالء 
  نقتتوم بضتتغط اجلهتتاز مبكانتتف فاملكتتان التتذي  نتتع نتتزول  هو جنففتتف بتتاهلواء هبتتاطن اجلهتتاز بتتف

بستحل قتوم و يظهتر املعتدنه وعنتدها نيتزول منتف طتالء األظتافر  اجلهاز بشتكل جيتد مبكانتف
و أكترر هتذ  العمليتة عتدة مترات  .املعتدن بشتكل جيتد تستحلألهنتا  هبستنبلة كربايتد املعدن

 .حن ينزل اجلهاز مبكانف بشكل صحيد

تطبيتق قتوة الضتغط عنتد  تغط اجلهتاز مبكانتف متب االنتبتا  إ  عتدم   : مالحظتة 
املعدين ألن ذلا ستيعطينا أمتاكن مضتغوطة خاطحنتة ومضتللة و إمنتا متب  السر منطقة عند 

 .   ا قراهت غطف من منطقة املهاميز متاماا ألننا نريد معرفة ما الذي يعيق نزول املهاميز مب

يبقتتى أن نتأكتتد متتن أن اهليكتتل  هبعتتد أن تأكتتدنا متتن نتتزول اهليكتتل املعتتدين مكانتتف 
  .ال  تسبب رفع اإلطباق عادة هي أماكن املهاميز طقاو املن هاملعدين ال يرفع اإلطباق

  . ملقابلةاألسنان ا معطباق اهليكل املعدين إ التأكد من  -7

 Fitting the framework to the opposing occlusion  

و يراقتتب أي  هختتار  الفتتم اهليكتتل املعتتدين يتتد  الطبيتتبيتتتم التأكتتد متتن ذلتتا بتتأن 
 إذا وجتد الطبيتب متاستاا بتت فمتثالا  همتن أستنان املتري متماستت    متقتابلت  تتطبيعيستن  

تتتتتدعى  عنتتتتدها يتتتتأيت بوريقتتتتة معدنيتتتتة رقيقتتتتة الطبيعيتتتت ه فالنتتتتاب العلتتتتوي و النتتتتاب الستتتتفلي 
Shim stock ( فلتتتم األشتتتعةداختتتل كتتتاملوجودة)  شتتتدها فتتتال يضتتتعها بتتت  الستتتن  و يو

شتتد الوريقتتة وإخراجهتتا  أمكتتنفتتاذا   هالفتتمداختتل  اهليكتتل املعتتدين  يقتتوم بو تتع  نستتحبهت
بتتتورق العتتت   بتتتأيت الطبيتتتبعنتتدها ه و متتن بتتت  الستتتن  فهتتتذا يعتتين أن اجلهتتتاز يرفتتتع اإلطبتتتاق

 .السن ال  ترك  أثراا على ورقة الع سحل قوم بيطلب من املري  أن يع  عليها و يو 
أحيانتتتاا إذا كتتتتان اهليكتتتتل املعتتتتدين ملمعتتتتاا جتتتداا فانتتتتف ال يتتتترتك أثتتتتراا علتتتتى ورق العتتتت  

  .تظهر عالمة ورق الع  وا حةلطبيب أن خيشنف بواسطة رؤوس املطاط حن فيضطر ا
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بتتاجراء )التشتتابا احلتتديب األعظمتتيبعتتد التأكتتد متتن عتتدم رفتتع اإلطبتتاق يف و تتعية 
متتن املتتري  أن متتري بعتت  احلركتتات اجلانبيتتة الطبيتتب طلتتب ه ي( حركتتات الفتتتد و اإلغتتالق

  .هذ  احلركات معن ال يرفع اإلطباق ح اهليكل املعدينأن من للتأكد 
فاننتا نضتع الستفلي أوالا ( علتوي و ستفلي)ن ان معتدنيإذا كان لدى املري  هتيكال

  نضع االثنت  معتاا ونتأكتد   نتأكد من ذلال  نضع العلوي   ال يرفع اإلطباق لنتأكد أنف
 .أيضاا 

الت  حتقتق  ثخانتةملتم ألن ال 9املهمتاز عتن  ثخانتةيف ايع األحتوال متب أال تقتل 
   املهمتتتاز عتتتن  ثخانتتتةأمتتتا إذا قلتتت   .ملتتتم 929 – 9للمهمتتتاز الصتتتالبة و عتتتدم الكستتتر هتتتي 

نضتطر ملم فاننا نقوم بالسحل من احلدبة املقابلة مع العلم أننا يف مثل هتذ  احلتاالت ال  9
 ملم  0.9سحل من هذ  احلدبة املقابلة أكثر من عادة لل

كتتل املعتتدين و  يصتتبد جتتاهزاا جللستتة تستتجيل يف النهايتتة يقتتوم الطبيتتب بتلميتتع اهلي
 .العالقة الفكية 
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 الفصل الثالث عشر

 تأسيس العالقات اإلطباقية

Establishing of Occlusal Relationships 

 .الغاية من تسجيل العالقة الفكية هو الرتكيب على املطبق 
 حيتويفتا علتوي  مثتالو  ايعهتا موجتودةهف إذا كان لدينا مثتال فتا ستفلي أستنان -

فمتتتن املمكتتتن أن نطبتتتق هتتتذين املثتتتال  علتتتى  .اجلهتتتت يف و الرحتتتى الثالثتتتة  اا أستتتنان أماميتتت 3
دون احلاجتتة لتستتجيل متن  صتحيد متامتتاا بشتتكل   Hand articulated باليتتدبعضتهما 

دد عالقتتتتة الفتتتتا العلتتتتوي متتتتع أستتتتنان متباعتتتتدة حتتتتت 3العالقتتتتة الفكيتتتتة وذلتتتتا بفضتتتتل وجتتتتود 
 .السفلي

فاننتتا لتتن نتتتمكن متتن حتديتتد عالقتتة فقتتط  اا أستتنان أماميتت 3لمتتري  لو كتتان أمتتا لتت -
 90أي هتل ستيكون البعتد بينهمتا يف اخللتتف بدقتتة الفكت  متع بعضتهما يف املنطقتة اخللفيتة 

لذلا نضطر لتسجيل العالقتة الفكيتة يف الفتم وذلتا بو تعية التشتابا ....ملم  3ملم أم 
  .لو عية الثابتة املتكررة و املرحية املوجودة عند املري ه  ألهنا ااحلديب األعظمي

 هاألستتتنان الستتتفلية كامتتتل  أستتتنان أماميتتتة علويتتتة فقتتتط و 3إذا أتانتتتا متتتري  لديتتتف  -
ال بتد متن تستجيل لتذلا يف الفتم  حتديب أعظمتيأي تشابا هذا املري  ليس هناك عند ف

 .بو عية العالقة املركزية يف الفم نسجل العالقة

 .متثل حاالت تسجيل عالقة الفا السفلي بالعلوي فهذ  احلاالت
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  :اآليتنلخص هذ  احلاالت كو 

 : بستبب وجتود أستنان كثتريةعلى األمثلة العالقة ب  الفك  وا حة :  احلالة األو 
  .ال داعي لتسجيل العالقة بالفم

العالقتتتة غتتتري وا تتتحة ختتتار  الفتتتم و لكنهتتتا و األستتتنان املتبقيتتتة قليلتتتة : احلالتتتة الثانيتتتة
ستتتتجل العالقتتتتة بو تتتتعية التشتتتتابا احلتتتتديب األعظمتتتتي و تنقتتتتل إ  تُ : داخلتتتتفوثابتتتتتة وا تتتتحة 

  .املطبق

داخلتتف  ( غتتري متكتتررة)ثابتتتة العالقتتة غتتري وا تتحة ختتار  الفتتم وغتتري :  احلالتتة الثالثتتة
عمتتودي و تستتجيل أختتذ البعتتد ال األمتتر يستتتدعي: (أو شتتبف كامتتلكمتتا لتتو كتتان درد كامتتل )

 . أجهزة الدرد الكامل مع مر ى ة العالقة املركزية كما هو متبع العالقة الفكية بو عي

أنتتف عنتتتدما نتتتكلم عتتن عالقتتتة فكيتتة فاننتتا نتتتتكلم عتتن عالقتتة عموديتتتة  هنتتاكمتتا تعلمْ 
 وأخرى أفقية 

  Vertical dimension: العالقة العمودية  .1

 ملم ( 4-7)  -البعد العمودي الراحي = البعد العمودي اإلطباقي : تعين أن 

 VDO   =   VDR   -  (2-3) mm :                                 أي 
   Horizontal dimension: العالقة األفقية  .2

إمتا أن تكتون بو تعية التشتابا احلتديب األعظمتتي عنتد وجتود إطبتاق ثابت  و متتريد 
 .أو بو عية العالقة املركزية يف احلاالت األخرى ه عند املري 
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التشتتتتتتابا احلتتتتتتديب )ن ان الستتتتتتابقتاالو تتتتتتعيت همتتتتتتن احلتتتتتتاالت%  90يف أكثتتتتتر متتتتتتن 
غتتتري منطبقتتتت  و املستتتافة بينهمتتتا تتتترتاو  متتتن أعشتتتار ( و تتتعية العالقتتتة املركزيتتتة  و األعظمتتتي

  .ملم 7 – 9ملم أو أكثر و لكن املقدار الشائع من  9امليليميرت إ  
و اهلتتدة متتن ذلتتا أن  Face bowمتتب أن تنقتتل العالقتتة بتتالقوس التتوجهي   -

تكتتون املستتافة بتت  املثتتال العلتتوي ولقمتت  املطبتتق تستتاوي املستتافة بتت  لقمتت  املتتري  و فكتتف 
  .العلوي

تستتتتجيل العالقتتتتة يكتتتتون إمتتتتا باستتتتتعمال اهليكتتتتل املعتتتتدين أو صتتتتفيحة أكريليتتتتة أو   -
 .رتوبيز من الصفيحة 

درد حمصور  كن و ع ارتفتا  لعتي و تستجيل العالقتة مباشترة علتى عند وجود   -
  .اهليكل املعدين

عنتتتد وجتتتود درد حتتتر متتتب و تتتع قاعتتتدة أكريليتتتة فتتتوق الشتتتبا املعتتتدين  هعلميتتتاا   -
  .وو ع ارتفا  لعي فوقها فهو الذي ستتم بواسطتف تسجيل العالقة الفكية

 (لف أغلتتب أطبتتاء العتتامالتتذي يستتتعم)استتتعمال الشتتمع األ تتر ه ال يصتتد علميتتاا   -
ألن تليينتتتف بشتتتكل متجتتتانس صتتتعب يف حتتتال كانتتت  قطعتتتة لتستتتجيل العالقتتتة بتتت  الفكتتت  

الفاصتلة متا بت  تستتجيل  املتدةالشتمع املو توعة عاليتة جتداا كمتا أهنتا  كتتن أن تتلت  ختالل 
 .  العالقة الفكية و الرتكيب على املطبق خاصة إذا كان  حرارة اجلو مرتفعة 

عمليتتااه  ن كتتون الشتتمع األ تتر غتتري صتتحيد علميتتاا إال أننتتا نستتتعملفعلتتى التترغم متت -
 :حتياط  اثن  الكن مع أخذ 
مب أن يرفع الشمع اإلطباق بشكل متجانس ومبقتدار  هقبل تلي  الشمع:  األول
فمن غري الصحيد أن أ ع لعاا يرفتع اإلطبتاق بشتكل كبتري ألن  هملم 7 – 9ال يزيد عن 

املتتذكور  قتتداراملاإلطبتتاق ب أمتتا إذا كتتان الشتتمع يرفتتع  .تليينتتف ستتيكون صتتعباا و غتتري متجتتانس
تظهر انطباعتتات رؤوس احلتتدبات فقتتط فستتيكون انضتتغاط الشتتمع قلتتيالا و تليينتتف يكنتتاا و ستت

   .بعد التلي  على الشمع
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من املهم إجراء الرتكيب على املطبتق بأستر  متا  كتن   هبعد تسجيل العضة:  الثاين
 .لتجنب تغري أبعاد الشمع

 : املواد الصحيحة علمياا لتسجيل العضة هي

   اجلبس املسر    -9

  بقطرة من املاء أو الكحول أوكسيد الزنا و األوجينول املسر  -7

 بوف فينيل سيلوكسان      -4

 بوف إيثر       -3

 .Alu-Waxلع  -9

  أزيتتل جتتزءاا  هالطريقتتة الصتتحيحة علميتتاا أن أستتجل العضتتة بواستتطة الشتتمع األ تتر
  أحفتتر ميازيتتب  تتمن الشتتمع  هملتتم 7-9متتن الطبقتتة الستتطحية متتن هتتذا الشتتمع مقتتدار  

 املتشتتكل عتتن إزالتتة الشتتمعيف هتتذا الفتتراغ  أستتتعمل إحتتدى هتتذ  املتتواد فأمزجهتتا و أ تتعها  
. حتن تتصتلب متدة دقيقتة أو دقيقتت  املادة املستجِّلة أترك. أسجل العضة ثانيةا  وذلا لكي

أي  دون أن حيتد )سيالة قبل التصتلب يكون قد مت تسجيل العالقة الفكية مبادة و بذلا 
أختتتر  بعتتتد ذلتتتاه . بعتتتد التصتتتلب( ال تتشتتتو )و صتتتلبة (  تتتغط علتتتى الصتتتفيحة القاعديتتتة

الو تتع يف الفتتم الصتتفائد متتن الفتتم و أغستتلها و أجففهتتا و أ تتعها بتت  األمثلتتة ألقتتارن بتت  
 .املطبقوالو ع على 

من املواصتفات الت  متب أن تتحلتى هبتا متادة تستجيل العضتة أن تكتون : مالحظة 
بعتد التصتلب أن تكتون و  has uniformly low viscosityقبل التصتلب ستيالة جتداا 

 .ال تتغري أبعادها set rigidlyصلبة 
ه بواستتتطة القتتوس التتتوجهيعلتتى املطبتتق مركبتتتاا يف هتتذ  املرحلتتة أصتتتبد املثتتال العلتتوي 

  .اختيار األسنانو بذلا نصل ملرحلة   السفلياملثال و نركب  هنقلب املطبقلذلا 
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 لألجهتتزة الكاملتتة ألجهتتزة اجلزئيتتة أصتتعب متتن اختيارهتتا لاختيتتار األستتنان إن  هطبعتتاا 
إذ متتتب أن تتناستتتب هتتتذ  األستتتنان متتتع األستتتنان املوجتتتودة ستتتابقاا  تتتمن الفتتتم متتتن حيتتتث 

 .الشكل واللون و احلجم 
يتتتتتم اختيتتتتار شتتتتكل األستتتتنان حستتتتب شتتتتكل الوجتتتتف و لوهنتتتتا حستتتتب لتتتتون البشتتتترة 

  .نذكرها اآلن جديدةال  نعرفها أو حسب طريقة طريقة الوحجمها حسب 
I.  انتقاء األسنان األمامية: 

 :ن إو ال  تقول " M. M. House"األسنان األمامية حسب نظرية  يتم اختيار
 .من طول الوجف متن منبت  الشتعر وحتن التذقن 96\9طول الثنية العلوية يساوي 

متتتع االنتبتتتا  إ  عتتتدم  .متتتن املستتتافة بتتت  التتتوجنت   96\9وعتتترا الثنيتتتة العلويتتتة يستتتاوي 
 !!!. إمكانية تطبيق هذ  النظرية عند األشخا  املصاب  بالصلع 

األجهتتزة اجلزئيتتة لكثتتري متتن التشتتذيب حتتن تنتتزل نضتتد يف تُ التت  ساألستتنان حتتتتا  قتتد 
أحيانتتاا نضتتطر لو تتع حشتتوات كومبوزيتت  علتتى األستتنان لتشتتابف األستتنان املوجتتودة ه مبكاهنتتا
  . بالفم

II.  اخللفية انتقاء األسنان: 
نقتتيس املستتافة متتن وحشتتي النتتاب و حتتن املنطقتتة التت  يبتتدأ فيهتتا االرتفتتا   الستتنخي 

 .(لسفليلفا ابا)بالصعود 
و إمنتتا أختارهتتا  ههتتا أقصتتر متتن جاراهتتتا الطبيعيتتاتمتتب عنتتد اختيتتار الستتن أال أختارَ 

 .بشكل مشابف طوالا جلاراهتا كي تبدو كأهنا طبيعية 
األستتتنان الطبيعيتتتة املقابلتتتة مستتتحولة ه كثتتترياا متتتا تكتتتون عنتتتد تنضتتتيد األستتتنان اخللفيتتتة

 هورق العتت  استتتعمالفتتي هتتذ  احلالتتة متتب أن  أستتحل األستتنان االصتتطناعية به فاحلتتدبات
إذا متتتا أصتتتبح  األستتتنان االصتتتطناعية مستتتطحة متامتتتاا بعتتتد ستتتحلها فقتتتد ال تقتتتوم مبضتتتغ و 

 عتتتتتتتامقنيتتتتتتتات تصتتتتتتتريف الطنقتتتتتتتوم ،فتتتتتتتر ميازيتتتتتتتب تستتتتتتتمى ذلا لتتتتتتتالطعتتتتتتتام بشتتتتتتتكل جيتتتتتتتد 
Sluiceways   أوEscape ways    للسما  للطعام املمضوغ باخلرو. 
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التنضتتيد متتع اهليكتتل املعتتدين  كننتتا تلتتوين مكتتان التعتتارا متتن  يف أثنتتاءإذا تعار تتنا 
التتتذي ظهتتتر فيتتتف املكتتتان  متتتنالستتتن  ستتتحلو و و تتتع الستتتن الفحتتتم  بقلتتتماهليكتتتل املعتتتدين 

حيث ننتز  اهليكتل املعتدين أوالا و ننضتد الستن بتشتابا حتديب صتحيد متع مقابلهتا . العالم
الشتتكل ) الفحتتم  نعيتتد اهليكتتل و نزيتتل التعتتارا باستتتعمال قلتتم ( باستتتعمال ورق العتت )

94-9.) 
 
 

 
 اهليكل املعديناألسنان االصطناعية بوجود تنضيد : 1-13الشكل 
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 الرابع عشرالفصل 
 

 Clinical Try-Inالتجربة السريرية 

 

و ذلتا كمتتا ه داختل الفتمالستتريرية جتربتة اجلهتاز لتيس متن الضتروري دائمتتاا أن جتترى 
أستنان  3وجتود متع )رحوين أو  وثانيتة ستفلية جهاز يعوا عن  احكة ثانية و يف حالة 

  :يف كل من اجلانب  إذ تكون (مام و رحى ثالثةيف األ
 .و بالتاف ليس هلا أمهية من الناحية التجميلية هغري مشاهدةاألسنان  .9

  .ب  الفك متاماا العالقة الفكية وا حة  .7

  Indications forوبتتذلا  كتتن أن نلختتص استتتطبابات التجربتتة الستتريرية 

clinical appointment     اآليتب:   
 .إذا كان  هناك  رورة جتميلية  .9

  العالقة الفكية إذا كنا غري متأكدين من تسجيل  .7

 : وأمثلة ذلا

وكتتتان هنتتتاك  هتستتتجيل العالقتتتة الفكيتتتة يف أثنتتتاءإذا كانتتت  هنتتتاك صتتتعوبة  .9
 .شا يف صحتها

 .إذا قابل اجلهاز اجلزئي جهازاا كامالا  .7

 .إذا كان  كل األسنان اخللفية مفقودة يف كال الفك  .4

 . عندما يتم تسجيل البعد العمودي و ال بد من التحقق منف .3

 
 يبتدي رأيتف فيتفهو  هاملتري  اجلهتاز تأكدنا من إمتام العمل ال بتد متن أن يترىبعدما 

كمتا   مستافة وا تحة عنتفتبعتد   Wall mirrorذلتا متن ختالل نظتر  يف مترآة حائطيتة و 
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التأكتد التفصتيلي التدقيق متن  و مب أن نتجنب حماوالت املتري   همب األخذ بلراء أقاربف
ةتترب املتتري  بتتأن الستتبال التتذي متتب عليتتف ل أن و أفض تت. و األستتنانتفاصتتيل اجلهتتاز  كامتتل

غتري طبيعتي عنتد النظتر إليتا ؟  يحناا هل الناظر إليا يشتعر بتأن هنتاك شت: أن ميب عنف هو 
  .منظر اجلهاز مقبول ال فهذا يعين أن :فاذا كان اجلواب

 خالل جلسة التجربة السريرية مب أن نتأكد من صحة تسجيل العالقتة الفكيتة  -
  .أي من وجد متاس آين و منتظم ب  األسنان اخللفية عند إغالق الفم

ختط التقتاء املعتدن باألكريتل عنتد التقتاء )د أيضتاا متن ختط اإلهنتاء اخلتارجي نتأك  -
ختتط و متتن . (الستتطد اخلتتارجي للجهتتازو ذلتتا علتتى القاعتتدة األكريليتتة بالوصتتلة الكتتربى 
القاعدة األكريليتة بالوصلة الكربى ند التقاء خط التقاء املعدن باألكريل ع)اإلهناء الداخلي 

 أي الستتطد املالمتتس للنستتج الداعمتتة للجهتتاز و هتتوللجهتتاز  البتتاطنالستتطد و ذلتتا علتتى 
( التداخلي أو اخلتارجي)يكون ختط اإلهنتاء  و( ينتج عن و ع الريليف املنطمر قبل النسخ 

 بينمتافلي و احلتر العلتوي العلتوي و الست قمة االرتفا  السنخي يف الدرد احملصتورط موازياا خل
قمتتة االرتفتتا  الستتنخي يف التتدرد ختتط علتتى ومتتائالا قلتتيالا  تتو اخللتتف تقريبتتاا يكتتون عموديتتاا 

 .احلر السفلي
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 عشر اخلامسالفصل 

 تشميع قاعدة الجهاز السني
 و تصليب راتنج الجهاز السني الجزئي

Waxing Denture Base Contours 
and Processing Removable Partial Dentures 

 

 :اآليتو ننتبف إ   التشميعبداية و قبل عملية طبخ اجلهاز ال بد من إجراء 
بشتتكل زاويتتة حتتادة لكتتي  متتب أن يكتتون ختتط اإلهنتتاء اخلتتارجي وا تتحاا  .9

 . حتتبس القاعدة األكريلية و متنع انفالهتا ما أمكن

 .مب أن يكون خط اإلهناء الداخلي بشكل كتف وا د .7

حدود القاعتدة عنتد ختط اإلهنتاءه يترتك الشتمع مرتفعتاا فتوق عند تشميع  .4
و هتتتذا متتتا ستتتيعوا التتتنقص البستتتيط للتتتراتنج عنتتتد عمليتتتات اإلهنتتتاء  هستتتطد املعتتتدن قلتتتيالا 

 .والتلميع
احلافة اللثوية للرباعية متب أن تكتون أخفت   هبالنسبة لألسنان األمامية .3

 .من احلافة اللثوية للناب أو الثنية
اللثويتتة لألستتنان االصتتطناعية علتتى ستتوية واحتتدة  متتب أن تكتتون احلتتدود .9

 .مع احلدود اللثوية لألسنان الطبيعية
مب أن يكون هناك تقعر خفيتف يف اجلهتة اللستانية الستفلية كمتا متب  .6

 .ألن هذ  املنطقة سوة يسكنها اللسان  هأن تكون منفتحة  و األعلى

التتوظيفي  حتتدود اجلهتتاز يف حالتتة التتدرد احلتتر متتب أن تصتتل إ  امليتتزاب .7
ألن ذلتتتا يستتتاعد يف تثبيتتت  اجلهتتتاز أمتتتا يف حالتتتة التتتدرد احملصتتتور فتصتتتل فقتتتط إ  حتتتدود 

و تستتتتمد بتتتتذلا مرونتتتتة األغشتتتتية  هملتتتتم 9احملتتتتيط الكبتتتتري لالرتفتتتتا  الستتتتنخي أو بعتتتتد  بتتتتت 
 .املخاطية
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 ثخينتةمب أال تكون احلواة الت  متثتل احلتدود األماميتة جلنتا  خلفتي    .3
متمتتاد  متتع االرتفتتا  الستتنخي لتتحنال تتتبثر علتتى الناحيتتة التجميليتتة و إمنتتا متتب إهناؤهتتا بشتتكل 

 .(9-99الشكل ) وتعطي منظر غري جذاب

 

 
 ثخينةمب أال تكون احلواة ال  متثل احلدود األمامية جلنا  خلفي   :1-15الشكل 

 
 

 

 تصليب راتنج الجهاز السني الجزئي

Processing Removable Partial Dentures 

 

 زلالبوتقتتة يتتتم عتت و قبتتل استتتعمال. النحاستتيةبوتقتتة باستتتعمال الطتتبخ اجلهتتاز متترى 
 :و لعزل البوتقة غايتان Petroleum jelly بطبقة من الفازل  باطن البوتقة

  .إخرا  الكتلة اجلبسية ككتلة واحدة:  األو 

 .غمرها باملاء يف أثناء هاتأكسدلإلقالل من : الثانية  و
أو بالفتتازل  و اهلتتدة وريقتتة قصتتديرية املثتتال و ذلتتا إمتتا ب ذلا نقتتوم أيضتتاا بعتتزلكتت

 . احلصول على املثال سليماا من أجل إعادة تركيبف على املطبق
 ه (ثتتتال  طبقتتتات جبستتتية عملناحيتتتث استتتت)حلتتتال يف اجلهتتتاز الكامتتتل كمتتتا هتتتو او  

 :ثال  طبقات جبسيةأيضاا  عمل هنانست
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 .جبس أبي  9اجلبس رقم  -9

 .جبس أصفر 7اجلبس رقم  -7

 .جبس أبي  4اجلبس رقم  -4

و الغايتتتة متتتن تعتتتداد الطبقتتتات اجلبستتتية هتتتو ستتتهولة احلصتتتول علتتتى املثتتتال و اجلهتتتاز 
 .سليم  بعد الطبخ

املثتال اجلبستي و األستنان اجلبستية و الضتامات ستواءا كانت   9يغطي اجلبس رقم  -
األستنان سلكية أو مصبوبة و ال يبقى ظاهراا بعد و ع هتذا اجلتبس إال األجتزاء الشتمعية و 

 .االصطناعية

نقتتوم بعزلتتتف بالصتتابون الستتائل   نضتتع اجلتتزء العلتتتوي  9بعتتد تصتتلب اجلتتبس رقتتم  -
حتتن مستتتوى احلتتدود القاطعتتة (  7اجلتتبس رقتتم )للبوتقتتة و بعتتد ذلتتا نضتتع اجلتتبس األصتتفر 

 .والسطو  الطاحنة لألسنان 

ء نقتوم بعزلتف بالصتابون الستائل    نضتع طبقتة اإلكستا 7بعد تصلب اجلتبس رقتم  -
البوتقتة   بكميتة زائتدة عتن نضتعف (   4اجلتبس رقتم )الثالثة و هتي عبتارة عتن جتبس أبتي  

 . تصلب اجلبس األخريحن نغلق البوتقة بشكل جيد و ننتظر 

دقتتتائق حتتتن يتتتذوب الشتتتمع    6-9و متتتن   نضتتتع البوتقتتتة يف املتتتاء الغتتتاف ملتتتدة  -
كل عمتودي و لتيس بشتكل قفتازات واقيتة و تر  علتى فتحهتا بشتاستتعمال نفتد البوتقتة ب

بستتتبب ارتفاعتتتف يف حالتتتة وجتتتود درد جزئتتتي و أستتتنان  9رقتتتم  كستتتر اجلتتتبسنمائتتتل حتتتن ال ي
نزيتتل اآلثتتتار الشتتتمعية وةضتتع البوتقتتتة إ  عمليتتتات متكتتررة متتتن الغستتتيل بعتتتد ذلتتتا . متبقيتتة

 .باستعمال فرشاة ناعمةو  باملاء الغاف مع الصابون

كتتن معهتتا مستتكها باليتتد و نعتتزل ايتتع ننتظتتر حتتن تصتتبد البوتقتتة بدرجتتة حتترارة   -
متتتن   نبتتتدأ مبتتتز  األكريتتتل ليمتتتر مبراحلتتتف . يف نصتتتفي البوتقتتتة بالستتتيلكات اجلبستتتيةالستتطو  

 .املختلفة حن الوصول إ  املرحلة العجينية حيث نقوم بو ع األكريل يف البوتقة
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األكريتل ه و تعنا و بعتد إذابتة الشتمع و فتتد البوتقتة الكامتلاجلهتاز  عند تصليب -
بتت   ورقتتة ستتيلوفان و و تتعنامتتن البوتقتتة فقتتط ( احلتتاوي علتتى األستتنان) العلتتوي النصتتفيف 

عنتتتد فتتتتد أكريتتتل زائتتتد  ىيتبقتتتإ  أن ال بضتتتغط البوتقتتتة عتتتدة متتترات  قمنتتتاو نصتتتفي البوتقتتتة 
 أمتتا يف. و هتتذ  تستتمى عمليتتة اإلغتتالق التجتتري نغلتتق البوتقتتة إغالقتتاا هنائيتتاا البوتقتتة حيتتث 

ن النصف السفلي من البوتقة حيمل اهليكتل املعتدين متع السترو  و النصتف فاي اجلهاز اجلزئ
العلوي حيمل األستنان فتاذا و تعنا األكريتل يف اجلتزء العلتوي فقتط متن البوتقتة وو تعنا ورقتة 

و تعنا و احلتل نفستف فيمتا لتو  خل  من عيون الستر  املعتدينسيلوفان فان األكريل لن يند
قتتتوم بو تتتع األكريتتتل يف كتتتال اجلتتتزأين نلتتتذلا  همتتتن البوتقتتتةفقتتتط  الستتتفلياألكريتتتل يف اجلتتتزء 

متتر حتتت  الستتر  املعتتدين و بعتتد ذلتتا وذلتتا لضتتمان تستترب األكريتتل ملنطقتتة الريليتتف املنط
إ  ضع ورقة السيلوفان ب  اجلزأين   نقوم بعمليات اإلغالق التجري  للبوتقة عدة مترات ن

إذا وجتدنا )كريتل بقليتل متن املونتومر ال يتبقى أي أكريتل زائتد و بعتدها يُتدهن ستطد األ أن
 . و تغلق البوتقة بشكل هنائي (سطحف قد جف

و بعد إغالق البوتقة نقوم برتكهتا متدة ستاعة كاملتة حتن حيصتل جتتانس باألكريتل  -
كريتتل إ  املنتتاطق كافتتةا كمتتا حيصتتل التحتتام أفضتتل بتت  األكريتتل و األستتنان األيصتتل  حيتتث

 .االصطناعية

حيتتد  تصتتلب التتراتنج حتتراري التصتتلب بدرجتتة . و بعتتدها نبتتدأ بعمليتتة التصتتليب -
إن درجة احلرارة األقل لتن تنشتط التفاعتل أمتا درجتة احلترارة األعلتى . درجة محنوية 73حرارة 

و تبدي إ  غليان املونومر و تبختر  وهتذ  فهي تتضافر مع حرارة التصلب الداخلية للراتنج 
 :و هناك طريقتان للتصليب . يف األكريل  porosityهي أحد أسباب املسامية 

 : Long-Cure Cycleدورة التصليب الطويلة  - أ
درجتتة محنويتة ختتالل ستتاعة  73نرفتع درجتتة احلتترارة متن درجتتة حتترارة الغرفتة إ  درجتتة 

ستاعات و بعتدها يغلتي املتاء ملتدة  7درجة محنوية ملتدة  73ومن   تبقى البوتقة  يف الدرجة 
 .دقيقة 40
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 : Short-Cure Cycleصليب القصرية دورة الت - ب
ختالل ستاعة و تبقتى يف هتذ  الدرجتة درجتة محنويتة  73نرفع درجة حرارة الغرفتة إ  

و بعتتدها نرفتتع درجتة حتترارة املتتاء إ  الغليتان لكتتي يغلتتي ( دقيقتة 90) ملتدة ستتاعة و نصتتف 
 .دقيقة 40املاء ملدة 

لقصترية قتد حتمتل يف طياهتتا ألن ا هيقال إن دورة التصليب الطويلة هي األكثتر أمانتاا 
و بالتتاف   مثل عدم حدو  تصلب أو بلمرة كاملة أو حدو  غليتان ستريع املخاطربع  

هتتتتي املستتتتتعملة عنتتتتد معظتتتتم خمتتتتابر ( القصتتتترية)و متتتتع ذلتتتتا فتتتتان هتتتتذ  الطريقتتتتة   هفقاعتتتتات
 .األسنان

  ( ستتاعات 6) متتدة ليلتتة كاملتتة   تتمن املتتاءبعتتد ذلتتا نتترتك البوتقتتة حتتن تتتربد  -
 ستتتابقاا البوتقتتتة بتتتاطن فتتتتد البوتقتتتة أمتتتراا ستتتهالا جتتتداا بستتتبب عتتتزل ستتتيكون فتتتتد البوتقتتتة و ن

 .بالفازل 
و ةتتر  الكتلتتة اجلبستتية التت  حتمتتل يف طياهتتتا هديتتة و هتتي اجلهتتاز  هنفتتتد البوتقتتة -

 .اجلزئي الذي ينتظر  كل من الطبيب و املري  بفارغ الصرب

متن الكتلتة اجلبستية حيتث نقتوم زئتي اجلاآلن نقوم بعملية إخترا  املثتال متع اجلهتاز  -
ليبقتى اجلهتاز اجلزئتي  و بعتدها اجلتبس رقتم  7و بعدها اجلبس رقتم  4أوالا بنز  اجلبس رقم 

و نباشتتتر بعمليتتتة  9املثتتتال متتتن آثتتتار اجلتتتبس رقتتتم  نقتتتوم بتنظيتتتف علتتتى مثالتتتف اجلبستتتي حيتتتث
 .و عف على املطبقإعادة 

رتفتتتع عتتتن ستتتطد مر الداللتتتة عنتتتد إعتتتادة الرتكيتتتب علتتتى املطبتتتق نالحتتت  أن مستتتما -
 :مم و هلذا االرتفا  سببان 9الداللة األمامي مبقدار يزيد أو ينقص عن 
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التصتتلب و بالتتتاف تغتتري يف موقتتع  يف أثنتتاءتقلتتص األكريتتل التتذي حيتتد   -9
 .األسنان

قد تبقى هناك بع  الزوائد األكريلية ب  األكريل و البوتقتة تتبدي لرفتع  -7
 .مسمار الداللة 

و إلعتتتتتتادة مستتتتتتمار الداللتتتتتتة إ  و تتتتتتعف البتتتتتتد متتتتتتن ستتتتتتحل األستتتتتتنان االصتتتتتتطناعية 
باستعمال ورق الع  و بعد السحل البد من ختليص اجلهاز من املثال الذي حيملتف و هتذا 

 .(مثال= cast)أي النز  من املثال  Decastingما يسمى 

 :ة اآلتيو لنز  اجلهاز من املثال نتبع اخلطوات  -
يقصتتد بالدعامتتة )ة التتدعامات اجلبستتية باستتتخدام قبضتتة مستتتقيمة نقتتوم بازالتت: أوالا 

 .(الضامة اعليهة ال  ُو ع  اجلبسية السن اجلبسي

 .و نباشر باهنائف و تلميعف هةر  اجلهاز سليماا معاىف: ثانياا 

يكتتتتتتون اإلهنتتتتتتاء بستتتتتتنابل الكربايتتتتتتد و رؤوس الكاربورانتتتتتتدوم بينمتتتتتتا يكتتتتتتون التلميتتتتتتع 
 flour of pumice on a wet clothباستتعمال معجتون اخلفتان متع عجلتة لباديتة 

wheel  . ويشمل التلميع : 

                                              السطو  اخلارجية للجهاز   -9 
                                                                حواة اجلهاز السين -7
 .السطو  ب  الراتنج و املعدن -4
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 : أمور  4مب االنتبا  إ   هاو تلميعو يف أثناء إهناء القاعدة 

يُرقتتق اجلنتتا  التتدهليزي اخللفتتي للجهتتاز العلتتوي لتتحنال يتعتتارا متتع النتتات   .9
 . املنقاري للفا السفلي

كتتون اجلنتتا  اللستتاين للجهتتاز الستتفلي رقيقتتاا حتتن ال تتعتتارا متتب أن ي .7
 . مع اللسان

 . ملم 4 – 7احلواة بشكل عام  ثخانةتكون  .4
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 الفصل السادس عشر

 تسليم الجهاز السني المتحرك الجزئي

Delivering the Removable Partial Denture 

متتن  أجهتتزهتم منفستتي و متتادي عنتتد تستتلمهحيتتتا  العديتتد متتن املر تتى متتدة تكيتتف 
فحتتن متتدة إزعتتا   همتتب حتضتتري املتتري  عقليتتاا عنتتد املعاجلتتة جهتتاز متحتترك جزئتتي. الطبيتتب
از الستتتين هتتتتاليتتتة لتستتتليم اجلهتتتاز ستتتتبدي إ  رفتتت  طويتتتل األمتتتد للج غتتتري متوقعتتتةبستتتيطة 
متتتن الفشتتتل ستتتببها نقتتتص التحضتتتري العقلتتتي للمتتتري  قبتتتل تستتتليم  مهمتتتةإن نستتتبة . اجلزئتتتي
 .اجلهاز

 :ة لتسليمف اآلتيبعد وصول اجلهاز من املخرب إ  عيادة الطبيبه جتري اخلطوات 
  Finger palpation فحص اجلهاز باإلصبع -9
  Fit of denture baseفحص االنطباق -7

  correction occlusal contacts  فحص اإلطباق -4

  Adjusting retentive clasps اماتتعديل الض -3

  instructions for patient إعطاء التعليمات و التوصيات -9

و مب أن تتم املراحل السابقة هبذا التسلسل متاماا فمتن غتري املمكتن متثالا أن أ تع 
 .اجلهاز يف الفم و أخترب إطباقف مع الفا املقابل قبل فحص انطباقف

عند تسليم اجلهاز يف سنوات حياتنا العمليتة القادمتة و ال بد أن نتذكر هذا الكالم 
 .أي مب العمل هبدوء وثقة ومتابعة هذ  املراحل بدقة
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 :و سنبدأ بشر  كل منها
  Finger palpation  :فحص اجلهاز باإلصبع -1

 :اآليتو عند هذا الفحص نفحص 
 .وجود حواة طويلة

 .احلنكية وجود نتوءات بسبب وجود أودية عميقة ب  التجعيدات
 .وجود  آلل   أكريلية بسبب وجود فقاعات جبسية يف املثال النهائي

 . ع اجلهاز يف فم املري ومب القيام هبذا الفحص قبل و 
   :و هناك طريقتان الكتشاة هذ  املشاكل مها

 الفحص باإلصبع .  9 
تبقتى لييفتات متن و لسوة  .استخدام شاش أو قطن منرر  على سطد اجلهاز. 7 

 .القطن عالقة عند النتوءات ال  م نستطع رؤيتها

   Fit of denture base :فحص االنطباق -2
إذا  :اآليتوهنتتتا نطتتتر  الستتتتبال  هأي التأكتتتد متتتن نتتتزول اجلهتتتاز يف مكانتتتف الصتتتحيد

هتتل فو تعنا اجلهتاز يف الفتم و فحصتتنا نتزول املهتاميز يف مقراهتتا و وجتتدنا عتدم نزوهلتا التتامه 
 أم اجلزء األكريلي؟من اجلهاز هو اجلزء املعدين اجلهاز نزول سيكون سبب عدم 

إن اجلتتتزء املستتتبول عتتتن عتتتدم نتتتزول اجلهتتتاز يف مكانتتتف يف هتتتذ  اجللستتتة هتتتو : اجلتتتواب
من نتزول  Fitting the frameworkألننا تأكدنا يف جلسة سابقة   اجلزء األكريلي

 .اهليكل معدين يف مكانف

 الكاشتتف  الطتتالء يف مكانتتف تستتمىنتتزول اجلهتتاز ستتبب عتتدم املتتادة التت  تكشتتف  -
Pressure indicator paste أو PIP       و هتي متادة ستكشتف التعتارا بت

التتتت  تكشتتتتف ... خبتتتتالة طتتتتالء األظتتتتافر و املطتتتتاط الرختتتتو و )اجلهتتتتاز و النستتتتج الرختتتتوة 
معنا سابقاا حيث تتألف هتذ  املتادة هذ  املادة و قد مرت ( التعارا ب  اجلهاز و األسنان
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+ (  تتن جتتوز اهلنتتد ) حجتتم متتن   تتن نبتتايت + متن حجمتت  متتن  معجتتون أكستتيد الزنتتا 
 .قليل من معجون األسنان لتعديل النكهة 

و نترتك املعجتون النتاتج  هستاعة 3/9ةفق هذ  املواد بوستاطة خفاقتة كهربائيتة ملتدة 
 .لليوم الثاين حيث  كن استعمالف

و ندهنتف ( لكتل متري  علتى حتدة)نأخذ القليل من هذ  املادة بواسطة الستباتول  -
ننتتزل نبتتل اجلهتتاز باملتتاء و بوستتاطة فرشتتاة يف بتتاطن اجلهتتاز لنحصتتل علتتى خطتتوط متوازيتتة   

فتتاذا م تتتتأثر  ه  ةرجتتف (و لتتيس  تتغط املضتتغ)اجلهتتاز يف الفتتم بواستتطة الضتتغط اإلصتتبعي 
غتتري وا تتحة فتتان  اا غيومتت شتتاهدنامتتا و إذا  هنستتج أبتتداا هتتذ  اخلطتتوط فتتان اجلهتتاز م  تتس ال

وأمتتا إذا انتتزا  الطتتالء الكاشتتف هنائيتتاا و ظهتتر األكريتتل  فهنتتا متتب أن  هاجلهتاز متتس النستتج
 . هذ  املناطق األكريلية ألهنا مناطق  غط نسحل

و الطريقتتة األفضتتل للتأكتتد متتن نتتزول اجلهتتاز يف مكانتتف متامتتاا هتتي مراقبتتة املهتتتاميز  -
املهمتتاز فهتتذا  مقتتر دقيتتق بتت  املهمتتاز و ربفتتاذا دختتل رأس مستت ه(مقراهتتتاهتتاميز يف نتتزول امل)

 .يعين عدم نزول اجلهاز يف مكانف متاماا أما إذا م يدخل فاجلهاز منطبق متاماا 

بشتتتد اخلتتتد و ذلتتتا و متتتن   نتأكتتتد متتتن احلتتتواة ملعرفتتتة فيمتتتا إذا كانتتت  طويلتتتة   -
فتتاذا متتا ابتعتتد اجلهتتاز عتتن نستتجف الداعمتتة دل ذلتتا أن  (ستتم علتتى حتتدة 7كتتل )والشتتفا  

الطلتتب متتن املتتري  حتريتتا لستتانف كمتتا متتري . احلافتتة يف هتتذا املكتتان طويلتتة متتب ستتحلها
و  كتن  .متب تعتديلها( و أحيانتاا ثخينتة)اجلهتاز متن مكانتف فتاحلواة طويلتة متا ارتفتع فتاذا 

يتتزول هتتذا الطتتالء متتن  أن يستتاعدنا الطتتالء الكاشتتف يف ذلتتا بو تتعف علتتى احلتتواة حيتتث
   .عند شد اخلد أو الشفا  يف املكان املوافق األماكن ذات احلواة الطويلة

متتتتب أن تصتتتتل احلتتتتواة يف التتتتدرد احملصتتتتور إ  حتتتتدود التحتتتتدب األكتتتترب لالرتفتتتتا  
أما يف الدرد احلر فيجب أن تصتل إ  امليتزاب  (.احمليط الكبري لالرتفا  السنخي) السنخي 
 .الوظيفيالدهليزي 
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يكون شكل االرتفا  الستنخي األمتامي بعتد قلتع األستنان بصتلياا و عنتد أختذ طبعتة 
حيتتث ستتيتم طتتبخ اجلهتتاز حستتب هتتذا  باألجلينتتات يظهتتر هتتذا الشتتكل البصتتلي علتتى املثتتال

ال ينتزل مكانتف اجلهتاز  أنيف الفتم  و نالح  عنتد و تع اجلهتاز . االرتفا  السنخي البصلي
كشتتف وال بتتد متتن   مكانتتفه دها متتب ستتحل اجلهتتاز لينتتزلو عنتت هلنستتج هتتذاابستتبب شتتكل 

يف باطنتتف  PIPو تتع متتادة الطتتالء الكاشتتف املنطقتتة الواجتتب ستتحلها متامتتاا و هتتذا متتا يتتتم ب
 نتزولأن مرونة النسج الرخوة تستمد لنتا بو نتذكر ه لنتمكن من سحلف من املكان الصحيد

قلتيالا  ستحلنال نتعجتل بالستحل بتل و بالتتاف   اجلهاز حن و لتو م نستحلف بشتكل كامتل
وعنتتتدما يشتتتعر املتتتتري  بتتتأم نتوقتتتف عتتتتن حمتتتاول  إدختتتال اجلهتتتتاز و نطبتتتق  تتتغطاا إصتتتتبعياا 
و هكتتتتذا حتتتتن نصتتتتل إ  النتيجتتتتة مستتتتتعمل  الطتتتتالء الكاشتتتتف الضتتتتغط ونعتتتتاود الستتتتحل 

 .املطلوبة

مكانتتتف بستتتبب متتتتاس بتتت  األكريتتتل و ستتتن ( األكريلتتتي حتديتتتداا )إذا م ينتتتزل اجلهتتتاز 
 هإللغتاء متاستف متع الستن الطبيعيتةاجلهتاز حافتة راا شتديداا متن تقصتري يذحتتطبيعية فاننتا  تذر 

إن .  الطبيعية فقطاحمليط الكبري للسن حت   مقابل املناطق من باطن اجلهازلكننا نسحل 
فتد أو تقصتتتري كامتتتل احلافتتتة ستتتيفتتتوق احملتتيط الكبتتتري للستتتن متتتن اجلهتتتاز الستتحل متتتن منطقتتتة 

 .(9-96الشكل ) و أمراا اللثة هو حيد  النخور هالطعام حت  اجلهازنوافذ لدخول 

   
 
 
 
 
   

 .الطبيعية فقطاحمليط الكبري للسن حت   يتم السحل من باطن اجلهاز مقابل املناطق: 1-16الشكل 
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 Correcting the occlusal contactsفحص اإلطباق  -3

و التأكتتتد متتتن انطباقتتتفه نبتتتدأ بالتأكتتتد متتتن  هبعتتتد نتتتزول اجلهتتتاز يف مكانتتتف الصتتتحيد
بستتيطة إطباقتتف وعنتتدما تأكتتدنا يف جلستتة ستتابقة متتن إطبتتاق اهليكتتل املعتتدين استتتخدمنا أداة 

ستتاعدتنا يف معرفتتة فيمتتا إذا كتتان اهليكتتل املعتتين يرفتتع اإلطبتتاق أم ال و هتتي وريقتتة معدنيتتة أو 
 .shim stockوريقة قصديرية 

الفتتم عنتتدما يكتتون عتتن منطقتتة تتمتتاس فيهتتا األستتنان الطبيعيتتة املتقابلتتة أوالا نبحتتث  
الوريقتتة املعدنيتتة فيهتتا ال متتتر ه هتتذ  املنطقتتة (أنيتتاب طبيعيتتة متقابلتتة متتثالا ) متتن األجهتتزة يتتاا خال
ونطلتتب متتن  هاألجهتتزة يف الفتتمه   نضتتع األستتنان الطبيعيتتة إذا مت ستتحبها و الفتتم مغلتتق بتت 

فتتاذا متتا استتتطاع  الوريقتتة املتترور  ه فنفستت ة يف املكتتان الستتابقاملتتري  أن يعتت  علتتى الوريقتت
ورقتتة العتت  لكتتتي ه لتتذلا نستتتتعمل أن اجلهتتاز يرفتتتع اإلطبتتاق علتتى عنتتد ستتحبها دل ذلتتتا

الستتطو  املائلتتة ونتجنتتب متتن  نكتشتتف األمتتاكن العاليتتةه ونستتحل دائمتتاا متتن قعتتر الوهتتاد و
ونستتمر بتذلا إ  احلتد التذي  هقمم احلدبات حن  اف  على الشتكل التشترحيي لألستنان

ال متتر معتتف الوريقتتة املعدنيتتة بتت  األستتنان الطبيعيتتة كمتتا هتتو احلتتال متامتتاا بتتدون و تتع األجهتتزة 
 اا العتت  بشتتكل غتتامق و لتتيس فاحتتت ةورقتت تظهرهتتااألمتتاكن التت  نستتحلها هتتي التت  . يف الفتتم

فتتاتد و هتتي  وهتتذ  املنتتاطق الغامقتتة تبتتدو بشتتكل عالمتتة اهلتتدة أي حميطهتتا غتتامق و مركزهتتا
 .ال  نقوم بسحلها

 Adjusting retentive clasps    تعديل الضامات -4

 هحيتتا  إ  تعتديل الضتامات دون أنإ  املخترب املتتُصلب اجلهاز  يصل هبشكل عام
عند إخراجف من البوتقة أو تلميعتف إ  ا نتاء بعت   تاماتف أحياناا يتعرا اجلهاز  قد ولكن

أدوات تستمى  باستتعمالتعتديل الضتامات متري  .إ  تعتديلوعندها حتتا  هذ  الضامات 
 . pliersاملطاوي 
كثترياا  .إن تعديل الضامات املصبوبة حيمل يف طياتف خطر انكستار هتذ  الضتامات 

تطبتتق أقتتل را  هقابلتتة للتعتتديل  هجتميليتتة  منيتتل إ  استتتخدام الضتتامات الستتلكية ألهنتتامتتا 
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إذا الحظنتتتتا عتتتتدم انطبتتتتاق الضتتتتامة الستتتتلكية علتتتتى الدعامتتتتة نعتتتتدهلا . يكتتتتن علتتتتى الدعامتتتتة
و ذلتتتا بتتتأن منستتتا اجلهتتتاز باليتتتد اليستتترى و املطتتتواة باليتتتد اليمتتتىن  139باستتتتخدام املطتتتواة 

 .و بذلا  صل على اال ناء املطلوب هفينحين السلا هوندور اجلهاز
نالحتت  يف بعتت  الكتتتب و خاصتتة األمريكيتتة استتتخدام مصتتطلد لقيتتاس : مالحظتتة
نالحظهتتا متتن ( متتم ) و عالقتتتف متتع(  gaugeالكتتيج ) وهتتو ( األقطتتار) ثخانتة الضتتامات 

 :اآليتخالل اجلدول 
 

الكيج 
gauge 

18 19 20 22 26 27 30 

 0,3 0,4 0,45 0,7 0,8 0,9 1 مم
 

 إبتتتتترةثخانتتتتتة رأس أو )ة الضتتتتتامة نتتتتتثخا نتتتتتف كلمتتتتتا زاد الكتتتتتيج نقصتتتتت أي نالحتتتتت  أ
  .(التخدير مثالا 

تتعتتترا الضتتتامة الستتتلكية إ  تشتتتوهات أكثتتتر متتتن الضتتتامة املصتتتبوبة  هبشتتتكل عتتتام
 :ةاآلتيلألسباب 

 .سوء الصنع أو سوء التعامل يف املخرب -9

أكتترب متتن عمتتق تثبيتت   (ملتتم 7/9)الضتتامة الستتلكية تنتتزل بعمتتق تثبيتت   -7
 .(ملم 3/9) الضامة املصبوبة

حيتتث يقتتوم بعتت  املر تتى بنتتز  اجلهتتاز متتن : طريقتتة املتتري  بنتتز  اجلهتتاز -4
اجملتتتاورة  ختتتالل الضتتتامات الستتتلكية بينمتتتا متتتب نتتتز  اجلهتتتاز متتتن ختتتالل األجتتتزاء األكريليتتتة

 .للضامة
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ه و كتتذلا 139املطتتواة رقتتم  باستتتعمال (العاديتتة)البستتيطة  الضتتامة املصتتبوبةنعتتدل 
باستتتخدام املطتواة رقتتم ( أي انطبتاق كامتتل الضتامة) Tعتدل الوصتتلة الصتغرى للضتتامة فاننتا ن
  .Tلتعديل النهاية املثبتة للضامة   200املطواة رقم ه بينما نستعمل 139

 Patient instructions إعطاء التعليمات و التوصيات للمري  -9

متتتب أن يفهتتتم املتتتري  أن . نبكتتتد للمتتتري  علتتتى مو تتتو  العنايتتتة باجلهتتتاز و نستتتج الفتتتم   
ينبتف املتري  إ  عتدم . جهاز املتحترك اجلزئتيالتتالعناية املنزلية الدقيقة شترط أساستي لنجتا   

و إ   تتترورة نتتتز    استتتتعمال مركبتتتات التنظيتتتف احلاويتتتة علتتتى الكلتتتور متتتع األجهتتتزة املعدنيتتتة
 همتتتب إنتتتزال اجلهتتتاز مكانتتتف يف الفتتتم متتتن ختتتالل الضتتتغط اإلصتتتبعي. اجلهتتتاز متتتن الفتتتم لتتتيالا 

 .   وليس من خالل قوى الع 

نبكد للمري  على عدم نز  اجلهاز من خالل الضامات السلكية و إمنا من ختالل 
مهتارات يدويتة  او من املمكن عند كون املتري  ذ. تاألجزاء األكريلية اجملاورة هلذ  الضاما

ري ميتتتتزاب صتتتتغري عنتتتتد عنتتتتق الستتتتن االصتتتتطناعية اجملتتتتاورة للضتتتتامة نقتتتتوم بتحضتتتتأن حمتتتتدودة 
  .ليستطيع املري  نز  اجلهاز من خاللف

 . نعطي للمري  التعليمات مكتوبة يا سيسمد للمري  مبراجعتها يف املنزل
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 تعليمات ارتداء جهاز سني جديد

 .على اجلهاز ساعة للبدء يف إجراء التعديالت 24يراجع املري  الطبيب بعد  -1
 .مدة التكيف مع اجلهاز صعبة تتطلب صرباا ومثابرةه فهي مشاهبة لتعود قيادة دراجة  -2
نا لن تستطيع تناول الطعام بارتيتا  قبتل انقضتاء هتذ  املتدةه   أي إأسابيع 8-2متتد مدة التكيف من  -3

أثنتتتاء املضتتتغه لتتتذا متتتب جتنتتتب تنتتتاول األطعمتتتة  يف وال متتتوز خالهلتتتا يارستتتة  تتتغوط زائتتتدة علتتتى األجهتتتزة
  .وننصد بلقيمات طرية صغرية على اجلانب  و مضغها ببطء هالقاسية واللصاقة كاخلبز الطاز  واملربيات

مب غسل اجلهاز حتما بعد كل وجبة طعام بالفرشاة والصابون العادي ال صابون اجلليه   يغسل بعتد  -4
و كن ملزيد من النظافة . حن يلوء باملاء لحنال ينكسر اجلهاز إذا سقطذلا باملاء الباردهكل ذلا فوق ص

مبعدل ملعقة شاي لكل كأس ) مبحلول يدد من الكلوروكس التجاري ( غري املعدين)أن يتم غمر اجلهاز 
 .مدة نصف ساعة فقط أسبوعياا ( ماء

ليتتم ( االعتناء بتنظيفف بعتد كتل طعتاممع )يبقى اجلهاز يف الفم ليالا وهناراا ( مدة التكيف)يف املدة األو   -5
أمتا بعتتد اعتيتاد املتتري  علتى اجلهتتاز فيجتب نتتز  اجلهتاز متتن . االعتيتاد علتتى اجلهتاز وحتتل املشتاكل بستترعة

إن ترك اجلهاز مف دون و عف يف كتأس متاء . وو عف يف كأس ماء( إلراحة النسج)الفم ليالا عند النوم 
 . يبدي إ  تشوهف

فتتيمكن توجيتتف الطعتتام جانبيتتاا  هالعتت  علتتى اجلهتتاز باستتتخدام األستتنان األماميتتة عنتتدما جتتتد أنتتف ال  كتتن -6
عليتة دون تتتأثر اجنتاز  بشتكل أكثتر ف  ألن ذلتا  كتن إلقطعف عند زاويتة الفتم بتدالا متن األستنان األماميتة

 .ثبات اجلهاز

ستاعة  24بتل  كن للمتري  إذا شتعر بتأم شتديد بعتد و تع اجلهتاز أن ينزعتفه بشترط أن يرتديتف حتمتاا ق -7
 .من موعد املراجعة التالية ليتمكن الطبيب من رؤية املناطق املصابة وتعديل اجلهاز وفقها

يتحستتن اللفتت  والكتتالم إذا جتترت قتتراءة كتتتاب متتا بصتتوت عتتال  إذ يعتتتاد اللستتان تتتدرمياا الوستتط اجلديتتد  -8
 .حولف

جهتتزة أو النستتج وإصتتال  هتتذا الفحتتص التتدوري لألستتنان واألجهتتزة واللثتتة  تتروري ملراقبتتة أي تغيتتري يف األ -9
 .شهراا  12-6وذلا كل التغريه 

 .التزام املواعيد ال  حددها الطبيب للمراجعة -10

بتل متن منتاطق اجلهتاز اجملتاورة   بالنسبة لألجهزة اجلزئيةه متب عتدم نتز  اجلهتاز متن الضتامات لتحنال تتشتو  -11 
 .و  نع غمر األجهزة املعدنية هبيبوكلوري  الصوديوم بل ُيكتفى بتفريشها باملاء و الصابون. للضامات

 .ال حتاول إصال  جهازك بنفسا  - 12
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 الفصل السابع عشر
 

 المالحظات التالية لتسليم الجهاز
Postinsertion Observations 

و رغتتتم أن التختتتري  التتتذي يستتتببف  هستتتاعة 73نطلتتتب متتتن املتتتري  مراجعتنتتتا بعتتتد 
اجلهتتاز قتتتد ال يكتتون شتتتديد الو تتو  بعتتتده إال أنتتتف  كتتن للطبيتتتب اكتشتتافف و تتتتدارك ستتتببف 

 . يا سيمنع األم و االنزعا  احملتمل   باكراا 

 :ةاآلتييعاين املري  عادة من الشكاوى 
 soft tissue irritationختري  النسج الرخوة   -أوالا 

 lacerationو التمزق  ulcerationالتقر     - أ
بقاعتدة اجلهتاز الستين بستبب طتول حتواة  احمليطتةحيد  متزق أو تقر  النسج الرختوة 

 كتن تعيتت  مقتدار الطتتول الزائتتد و مقتدار احلاجتتة لتقصتري احلتتواة متتن . اجلهتاز الستتين
يف )للشتتفة أو اخلتتد  وبكتتل االجتاهتتات  شتتداا إذ متتري الطبيتتب . ختتالل الرؤيتتة املباشتترة

فتاذا متا كانت  حتواة اجلهتاز طويلتة أدى ذلتا إ  إعاقتة ( وجود اجلهاز يف الفتم أثناء
أمتتا طتتول احلتتواة اللستتانية فيكشتتف متتن ختتالل دفتتع اللستتان أماميتتاا و . هتتذا التحريتتا

أما طريقة سحل املكان املطلوب متامتا فهتي تعتمتد علتى تعلتيم مكتان القرحتة .  جانبياا 
  و تع اجلهتاز يف الفتم فينتقتل   indelible pencilيف الفتم باستتعمال قلتم كوبيتا 

العتتتالم إ  اجلهتتتتاز  و متتترى ستتتتحل هتتتتذ  املنطقتتتة بتتتترأس معتتتتدين مو تتتو  علتتتتى قبضتتتتة 
الحظنتا متا إذا و  .هاو تتدوير  السترعةه و بعتد ذلتا متري تنعتيم هتذ  احلتواةمنخفضة 

زيتتتادة الضتتتتغط ستتتتبب ال انفتتت ةالستتتنخي احلافتتتتةعلتتتتى قمتتتة  أو القرحتتتة  تتتراراالو أ  ماأل
طبتتتاقي و عنتتتدها نعتتتدل اإلطبتتتاق حيتتتث نضتتتع ورق العتتت  و نستتتحل متتتن الستتتطد اإل

يساعد يف شفاء القرحة أن يتمضم  املري  مبحلول داف  متن متاء وملتد  .اإلطباقي
 . على األقل كل أربع ساعاتمرة ( نصف ملعقة صغرية حملولة يف  كأس ماء)
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 Erythemaاحلمامى  - ب
بستبب حركتة الفترك بتاطن اجلهتاز أو حتد  احلمامى أو اال رار بسبب خشتونة يف 

و التت  ال حُتتتد  قرحتتة  هالرختتوة التت  يستتتند عليهتتاالبستتيطة التت  حيتتدثها اجلهتتاز علتتى النستتج 
اخلشتتونة أمتتر ستتهل إن م  إن كشتتف (.Redness or Erythema)فقتتط  اا ا تترار وإمنتتا 

يكتتتتن بتتتتتاللمس اإلصتتتتتبعي فباستتتتتعمال الطتتتتتالء الطاشتتتتتف حيتتتتث متتتتتري الستتتتتحل و التنعتتتتتيم 
من األستباب األخترى حلتدو  اال ترار حتت  اجلهتاز هتو اإلطبتاق  .سنابل خمربيةباستعمال 

. الزائد على نقطة ما تبدي إ  أم و ا رار يف النقطتة الت  تقابتل هتذ  النقطتة حتت  اجلهتاز
لتتتذلا . نقتتتص التناستتتق اإلطبتتتاقي هتتتو العامتتتل األهتتتم يف اإلزعتتتا  املتعلتتتق باجلهتتتاز الستتتينإن 

متتتتب إيتتتتالء اهتمتتتتام ختتتتا  باطبتتتتاق أولحنتتتتا املر تتتتى التتتتذين متتتتا يزالتتتتون متتتتدون صتتتتعوبة يف 
 .استعمال اجلهاز املتحرك

 Irritation To Teethهتيج األسنان  -ثانياا 

درد أ تن متن الصتنف الثتاين متحرك يعوا عن جهاز  اا مامريضنا زودْ  لنفرتا أننا 
و هتتذا اجلهتتاز مستتتند علتتى الضتتاحكة األو  و الرحتتى الثانيتتة اليستترى املوجتتودت  يف اجلهتتة 

عنتتتدما راجعنتتتا املتتتري  بعتتتد تستتتليمف اجلهتتتازه كتتتان يشتتتكو متتتن أم يف . املقابلتتتة جلهتتتة الفقتتتد
 و السبب؟ فما هاليسرى ال  يستند عليها عليها اجلهازه  الرحى الثانية

بتافرتاا أن الضتامة )أول ما مب أن يتبادر لذهننا عتن الستبب وراء هتذا األم إن  
هتتو أن الضتتامة املستتتندة علتتى ( حياديتتة ال تطبتتق ذراعهتتا الدهليزيتتة  تتغطاا زائتتداا علتتى الستتن

السن تطبق  غطاا ما عليف نتيجتة لوجتود نتتوء معتدين يف بتاطن هتذ  الضتامة نتاتج عتن   هذ
قتوم بو تع القليتل متن املطتاط نولكشتف ذلتا  .صتب اهليكتل املعتدين  أثناءيفوجود فقاعة 

ضتغطف مبكانتف فتنالح  أن نالرخو يف باطن اجلهاز و خاصةا أمتاكن املهتاميز و الضتامات و 
هتتتذا  ستتتحلاملطتتاط مثقتتتوب يف مكتتتان هتتتذا النتتتتوء نتيجتتتة وجتتود متتتتاس شتتتديد عنتتتدها أقتتتوم ب

يف ثخانتتتتتف متجانستتتتاا املطتتتتاط إذا م يكتتتتن هنتتتتاك ثقتتتتب وا تتتتد يف املطتتتتاط بتتتتل كتتتتان . النتتتتتوء
متتتتب إلزالتتتتتف ختفيتتتتف  فتتتتاألرجد أن ستتتتبب األم هتتتتو  تتتتغط إطبتتتتاقي متتتتن األستتتتنان املقابلتتتتة
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و لرمبتتا أدى هتتذا الضتتغط اإلطبتتاقي  إ  أم بالستتن املقابلتتة للجهتتاز . اإلطبتتاق علتتى املهمتتاز
و يتتتداخل إطباقيتتاا متتع   هاألم هتتو أن املهمتتاز مرتفتتع و يكتتون ستتبب هتتذا( يف الفتتا املقابتتل)

 .املهمتتاز ليصتتبد علتتى مستتتوى اإلطبتتاق ستتحلو يف هتتذ  احلالتتة نقتتوم ب  األستتنان املقابلتتة لتتف
ستتتتاعة متتتتن تستتتتليم اجلهتتتتاز لتتتتذلا متتتتن  73ويف احلقيقتتتتةه قتتتتد ال يكتتتتون األم وا تتتتحاا بعتتتتد 

 تتتتغط بالستتتتبابت  علتتتتى بتطبيتتتتق ( واجلهتتتتاز ختتتتار  الفتتتتم)الواجتتتتب علتتتتى الطبيتتتتب أن يقتتتتوم 
األستتنان الطبيعيتتة حيتتث ستتيظهر رد فعتتل متتبم للستتن عنتتد هتتذا اجلتتس إذا كتتان هنتتاك  تتغط 

 .من اجلهاز على األسنان

 Gagging             الغثيان   -ثالثاا 
 :ةاآلتيحس الغثيان سببف إحدى املشاكل اخلمس  بقاءإن 

 :ابتعاد اجلهاز عن قبة احلنا -9

 هأخذ الطبعة العلوية باألجلينتات كانت  قبتة احلنتا عاليتةو سبب ذلا هو أنف عند 
وسنحصتل   فحصلنا على طبعة بعيدة عن قبة احلنا بسبب هبوط األجلينات عنتد تصتلبها

و يف هتتذ  احلالتتة فتتان اجلهتتاز ستتيكون غتتري منطبتتق علتتى قبتتة  هعلتتى مثتتال ال يطتتابق احلقيقتتة
لذي ستيدغدغ النهايتات العصتبية فيما بعد باللعاب ا  و سيتشكل بينهما فراغ  تل هاحلنا

و يتتتبدي إ  حتتتدو  متتتنعكس الغثيتتتان فتتتاذا كتتتان اجلهتتتاز أكريليتتتاا أو  هبأقصتتتى قبتتتة احلنتتتا
أمتا إذا كتان معتدنياا فعنتدها متب إعتادة  همعدنياا ذا هناية أكريلية فعندها متن املمكتن تبطينتف

 .اجلهاز
فتتاذا جيتتداا نفحتتص طتتول حافتتتف اخللفيتتة العلتتوي إذا كتتان انطبتتاق اجلهتتاز  -7

 .خط االهتزاز فيجب تقصريها خلف احلافة اخللفية للجهاز  ما كان
يتا   جتوة الفتم تأل املتري  بتأن اللستان  حسفي هنقص البعد العمودي -4

 .يسبب حس الغثيان
تتتترا     تشتتتتنجاا يف د  التتتتذي حُيتتتت زيتتتتادة البعتتتتد العمتتتتودي -3 الَعَضتتتتَلة  الرَّاف َعتتتتة لش 

 .احلََنا
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فتتتي يف اجلهتتتاز الستتتفلي حتتتر اللستتتاين اخللزيتتتادة ثخانتتتة أو امتتتتداد اجلنتتتا   -9
 .الذي يُعا  بانقا  ثخانة أو طول احلدود اللسانية اخللفية النهاية

 

 Problems with phonetics             مشاكل النطق   -رابعاا 
 :سببف

تو تتتع غتتتري صتتتحيد لألستتتنان األماميتتتة العلويتتتة أو تغتتتري يف شتتتكل قبتتتة احلنتتتا ( 9) 
 األماميةه 
تو تتتع غتتتري صتتتحيد للضتتتواحا العلويتتتة و الستتتفلية فتتتاذا متتتا نضتتتدت األستتتنان ( 7)

 .الكالم فساء النطق يف أثناءلسانياا أعاق ذلا حركة اللسان 
أستتتبو ه فيجتتتب إعتتتادة تنضتتتيد األستتتنان  7-9إذا م يتحستتتن نطتتتق املتتتري  ختتتالل 

 . األكريلية مع القاعدة ربطهابو ع صحيد و 
 Cheek or tongue bitingع  اخلد أو اللسان  -خامساا 

و ستتبب . و يشتتتكي متتن أنتتف يعتت  ختتد  أو لستتانف هيراجتتع املتتري  العيتتادة أحيانتتاا  
 تن نعلتم و . للستفلية نسبةالعلوية  اخللفيةذلا هو عدم وجود بروز كاة  أفقياا يف األسنان 

بالعضتتتتتة )أن األستتتتتنان اخللفيتتتتتة العلويتتتتتة إمتتتتتا أن تكتتتتتون دهليزيتتتتتةا بالنستتتتتبة لألستتتتتنان الستتتتتفلية 
الطبيتتتتب األستتتتنان نضتتتتد  متتتتاأمتتتتا إذا  .(العضتتتتة املعكوستتتتة)لستتتتانيها أن تكتتتتون أو ( الطبيعيتتتتة

. هتذ  األستنان فتيع  املتري  عليتف بت عنتدها ينتدخل اخلتد فاخللفية كاملة بعالقة حد حلتد 
للسان و اخلتد يتمتددان عر تياا عنتدما يكتون هنتاك فقتد طويتل األمتد لألستنان كذلا فان ا

اخللفيتتةه وعتتادة متتا تستتتعيد العضتتالت مقويتهتتا الطبيعيتتة و حيتتد  تتتأقلم تتتدرمي و يتوقتتف 
حتتتل هتتتذ  املشتتتكلة يكتتتون بستتتحل الستتتطد التتتدهليزي لألستتتنان . العتتت  بعتتتد و تتتع اجلهتتتاز

كمتتتا حيتتتد   .اللستتتاين متتتن األستتتنان العلويتتتةالستتتفلية وبالتتتتاف تصتتتبد األستتتنان الستتتفلية إ  
يتتتا يضتتتيق مستتتافة اللستتتان   عنتتتد تنضتتتيد األستتتنان لستتتانياا بشتتتكل كبتتتريأيضتتتاُ عتتت  اللستتتان 
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احلتتتل عنتتتدها بتتتتدوير احلتتتدبات اللستتتانية و إذا م حتتتتل املشتتتكلة يعتتتاد رصتتتف أستتتنان يكتتتون و 
 . جديدة و طبخها من جديد

 Difficulty in chewingصعوبة املضغ   -سادساا 

يشتتتكي املر تتى أحيانتتاا متتن أن اجلهتتاز ال يطحتتن الطعتتامه فيجتتب إخبتتارهم بأنتتف ال 
و قتد يكتون الستبب . بد من بع  الوق  الستعادة تعلمهم ملهارات قطع و طحتن الطعتام

فأصتتتبح  األستتنان مستتتطحة وغتتري حاويتتتة علتتتى كثتتترياا متتتن األستتنان   ستتحلأن الطبيتتب قتتتد 
ميازيتتتتب تصتتتتريف  ميازيتتتتب تستتتتمىهتتتتا فيلتتتتذلا متتتتب أن حيفتتتتر  هميازيتتتتب تصتتتتريف للطعتتتتام

   escape-ways. األطعمة
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 الفصل الثامن عشر
 

 هاو إصالح صيانة األجهزة المتحركة الجزئية
Maintenance and Repair of 

Removable Partial Dentures 
 

متتتن تستتتتليم اجلهتتتاز هتتتتي  أكثتتتترمتتتن املشتتتاكل التتتت  قتتتد تواجتتتتف املتتتري  بعتتتتد ستتتنة أو 
حتتل هتتذ  املشتتكلة بتتالتعوي  ببطانتتة أكريليتتة تعتتوا عتتن يكتتون و ه االمتصتتا  الستتنخي

    Reconstruction .أو  Rebasingأو   Reliningاالمتصا  احلاصل بعملية 
I.  التبطت Relining  :ة أكريليتة حتت  القاعتدة األكريليتةو يكتون با تافة طبقت. 

تبطتت  إذا ارتفعتت  املثبتتتات غتتري املباشتترة أمتتام حمتتور التتدوران  ،اجتتة إ متتا نقتترر أن جهتتازاا و 
 .عند الضغط على اجلهاز من اخللف

و نضتعها  هجلينتاتللتأكد أكثر متن أن اجلهتاز حيتتا  إ  تبطت  منتز  القليتل متن األ
و لتتتيس علتتتى  همتتتع الضتتتغط علتتتى املهتتتاميزيف الفتتتم ضتتتع اجلهتتتاز مكانتتتف   نيف بتتاطن اجلهتتتاز 

 . الفراغ املوجود ب  النسج والقاعدةمقدار ه و بالتاف يظهر لدينا األكريليةالقاعدة 

 7مم على األقتل متن األجلينتات أو ارتفعت  املثبتتات غتري املباشترة  7إذا كان هناك 
نستتتجل طبعتتتة النستتتج . أن املتتتري  مرشتتتد جيتتتد للتبطتتت  علتتتى متتتم علتتتى األقتتتله دل ذلتتتا

فيقتتتوم بو تتتعف  هو يرستتتل هتتتذا اجلهتتتاز للمختتتربي( باملطتتتاط الرختتتو متتتثالا )متتترة ثانيتتتة باجلهتتتاز 
 .  من بوتقة ويبطنف

و ذلتتتا  هيوجتتتد حتتتديثاا طتتترق جديتتتدة للتبطتتت  تستتتمى التبطتتت  املباشتتتر  تتتمن الفتتتم
وبتتتالطبع ال متتتوز استتتتعمال األكريتتتل البتتتارد  متمتتتاثر ذاتيتتتاا ختتتا  ي أكريلتتتراتتتتنج  باستتتتعمال

 : مهم التقليدي أبداا لسبب  
 للنستتتجكيميائيتتتاا املوجتتتود فيتتتف يستتتبب ختريشتتتاا    Monomerأن الستتتائل  :األول

متتتاثر  تصتتل إ   يف أثنتتاءبستتبب انطتتالق حتترارة عاليتتة جتتداا  :الثتتاينو   وحتتس حرقتتة للمتتري 
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التتراتنج  تصتتلب يف أثنتتاءرجتتة احلتترارة املنطلقتتة دتتجتتاوز بينمتتا ال  .درجتتة أحيانتتاا  90 – 70
و متتع ذلتتا يبقتتى التبطتت   تتمن  .درجتتة محنويتتة  39-30 التتت  األكريلتتي اخلتتا  احلتتديث 

 .قل إزعاجاا للمري  إال أنف يستغرق وقتاا أطولأ( باشراملتبط  غري ال)املخرب 

II.  إعتتادة صتتنع القاعتتدة األكريليتتةRebasing  : أي متتع بقتتاء األستتنان املوجتتودة
 : حاالت  4و تكون هذ  العملية  رورية يف  هعلى حاهلا

 . حواة القاعدة قصرية ال تصل للميزاب الوظيفي: احلالة األو  
 .  القاعدة متلونة بشدة: احلالة الثانية 
 .   القاعدة مكسورة عدة مرات: احلالة الثالثة 

طريقتتتة إجتتتراء هتتتذ  العمليتتتة تكتتتون بأختتتذ طبعتتتة حتتتواة   طبعتتتة للنستتتج الداعمتتتة  
 همتن الشتمع لتى اجلهتاز متن اخلتار  قلتيالا للقاعدة   نصب مثاالا جبستياا للقاعتدة و نضتع ع

  نقتوم بتانزال اجلهتاز  تمن  هليحل حملف القليل متن األكريتل و يعطتي لونتاا جديتداا للقاعتدة
 .القاعدة من جديد مع بقاء األسنان على حاهلا صلب البوتقة ون

III.  إعتتتادة صتتتنع اجلهتتتازReconstruction   : وتكتتتون باإلبقتتتاء علتتتى اهليكتتتل
نضتتتطر إلجتتتراء إعتتتادة بنتتتاء للجهتتتاز عنتتتدما . نع األجتتتزاء الباقيتتتة كاملتتتة املعتتتدين و إعتتتادة صتتت

تكتتون األستتنان مستتحولة و القاعتتدة متلونتتة بشتتدة أو ستتيحنة االنطبتتاق لكتتن اهليكتتل متتا يتتزال 
 . بعالقة جيدة مع األسنان الطبيعية ال  يستند عليها

 من اجلهتاز فيبقتى اهليكتل املعتدينه و طريقة إجراء هذ  العملية تكون ،رق األكريل
،يتث ختتر    pick up" impression"أ ع اهليكل يف الفم و أقوم بأخذ طبعة القطتة 

املتتادة الطابعتتة و اهليكتتل بتتداخلها   أقتتوم بصتتب مثتتال جبستتي   أرفتتع اهليكتتل املعتتدين متتن 
 .الطبعة و أعيد إجراءات صنع اجلهاز كاملة 
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 سنان االصطناعيةإصال  قاعدة اجلهاز و األ  
 Denture base and artificial tooth repairs    

 

 انكسار اجلهاز  يراجعنا املري  أحياناا بسبب: 
مثتاالا جبستياا   لجهتازصنع لنقوم بالصاق طريف الكسر بألتيكو أو بشمع إلصاق و ن

 ضتتتع مكتتتاننملتتتم حتتتن يظهتتتر اجلتتتبس حتتتتتف و  7-9 قتتتوم بازالتتتة مكتتتان الكستتتر وحولتتتفنو 
متن املفضتل هنتا عتدم استتعمال التراتنج املتمتاثر بتاحلرارة لإلصتال  و  .جديتد أكتريالا  الكسر

مستببة التتواء ( درجتة محنويتة 900  – 90)التصتلب  يف أثنتاءألنف ترافقف درجة حرارة عاليتة 
ولكتن بشترط ( اا بارد)متماثراا ذاتياا  أكريالا بل نستعمل راتنجاا األكريل القدم وتشو  القاعدة 

درجتتتة  99بتتتار و بدرجتتتة حتتترارة  7 -9الضتتتغط فيتتتف متتتن )أن أ تتتعف  تتتمن جهتتتاز  تتتغط 
 متتن بشتتكل جيتتديتمتتاثر األكريتتل البتتارد  لكتتي (دقيقتتة 70 – 99محنويتتة و ملتتدة تتترتاو  بتت  

  .ويصبد جزءاا من القاعدة األكريلية هدون فقاعات
  األسنان من اجلهاز انفالتإذا راجع املري  العيادة بسبب : 

و يف اليتتتتتوم الثتتتتتاين و معتتتتتف الرحتتتتتى فيتتتتتأيت يف اليتتتتتوم األول و معتتتتتف الضتتتتتاحكة األو  
ستتبب هتتذ  املشتتكلة أن املختتربي عنتتدما عتتزل طتتريف البوتقتتة قتتام بعتتزل األستتنان ..... هكتتذاو 

حتتتل املشتتتكلة باعتتتادة يكتتتون و . وبالتتتتاف م تلتصتتتق األستتتنان متتتع القاعتتتدة األكريليتتتة همعهمتتتا
 تتتتس الستتتتطد متتتتن اجلتتتتبس أو املطتتتتاط أو مركتتتتب الطبتتتتع  و صتتتتنع قالتتتتب هاالستتتتن إ  مكاهنتتتت

ملتم  7مستافة  اقوم بازالة السن والتفريتغ حتتهتن  . الطاحن للسن املنفلتة و األسنان اجملاورة
صتتحيد  اتأكتتد أن تو تتعهنو  االستتن إ  مكاهنتت نعيتتدبأكريتتل جديتتد   هتتذا احليتتز  ءو متتل

و نصتتتلب التتتراتنج األكريلتتتي و نلمعتتتف و نستتتلم  بصتتتنعف نتتتاإطباقيتتتاا بواستتتطة القالتتتب التتتذي قم
  .اجلهاز للمري 

  ستتنوات لصتتنع جهتتاز جديتتد فتتنالح  أن النستتج حتتت   عتتدةيراجعنتتا املتتري  بعتتد
 Dentureلتهاب الفم بسبب األجهزة السنية ايسمى ما اجلهاز حممرة و ملتهبة و هتذا 

stomatistis  
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 :عوامل مسببة هي  4و هلذا املرا 
1. Candida albicans   يف  اا فطتتتور تستتتبب ا تتترار : املبيضتتتات البتتتي

 .الغشاء املخاطي

2. Trauma   اجلهاز حركةبسبب :  على النسج من اجلهاز را. 

3. Systemic Factors  اا كتتأن يكتتون املتتري  مصتتاب: عوامتتل جهازيتتة 
بالسكري أو يتناول املضادات احليوية ال  تسبب تزايداا يف النمو الفطتري أو متري  يتنتاول 

 Bأو متتري  لديتتف عتتوز يف احلديتتد أو عتتوز فيتتتام  ( الكتتورتيزون ) الكورتيكتتو ستتتريوئيدات 
 :ثالثة أشكال هلذا املرا و .

أي مبجترد إزالتة   Reversibleو هتو ردود   Spotsبقع  راء خفيفة  .9
  .املضمضة ملدة أسبو  باملاء الفاتر و امللد سوة يشفىاجلهاز و 

 .و هو أيضاا ردود   erythema امى أو ا رار معمم  .7

  irreversibleوهتو غتري ردود   Hyperplasiaفترط تصتنع حليمتي  .4
 .وهو ،اجة الستحنصال جراحي

 :و طريقة معاجلة هذا املرا تكون بت 
 . الفم ما أمكن إزالة اجلهاز من .9

تعقيم اجلهاز هبيبو كلوري  الصتوديوم إذا كتان اجلهتاز أكريليتاا فقتط و ال  .7
  . موز استعمال الكلور إذا كان اجلهاز معدنياا 

 . و مضادات الفطور املو عية استعمال املضام  الفموية املعقمة .4

يجتتتب استتتتعمال مضتتتادات ف هباملعاجلتتتة املو تتتعيةو إذا م يشتتتف املتتترا  .3
 . Miconazole أو  Nystatinأو   Amphotericin B مثل اجلهازية الفطور 

فتتتان اجلهتتتاز إذا أحستتتن الطبيتتتب صتتتنعف و وعتتتى املتتتري   تتترورة االعتنتتتاء :  أختتترياا و 
نصتتتيب هتتتذا اجلهتتتاز و العكتتتس  بالصتتتحة الفمويتتتة فتتتان النجتتتا  طويتتتل األمتتتد ستتتيكون متتتن

 .بالعكس
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 الواردة يف الكتاب( عريب-إنكليزي)جدول باملصطلحات 
 abutment  د عامة 

 acromegaly   خامة النهايات 
 acrylic resin base قاعدة أكريلية

 acrylic resin RPD ( مبقتة ) أجهزة سنية أكريلية 
 adjusting retentive clasps  تعديل الضامات

 age of patient عمر املري   
 agents antihypertensive  مضادات فرط التوتر الشرياين 

 analyzing rod وتد اإلرشاد  
 angle of cervical convergence زاوية التقارب العنقي 
 angle of gingival convergence زاوية التقارب اللثوي

 anode   (القطب املوجب( عدصمَ 
 anterioposterior axis احملور األمامي اخللفي

 anterior tooth replacements  بدائل األسنان األمامية   
 anteroposterior palatal bar قوس حنكي أمامي خلفي   
 anteroposterior palatal strap شريط حنكي أمامي خلفي 

 Ante's law قانون آن 
 antibiotics مضادات حيوية  
 anticoagulants مضادات التخثر

 Applegate's rules for قواعد أبليج  للتصنيف 

classification 
 arbitrary block out سد الغبورات العشوائي

  arbitrary hinge axis  االعتباطي يور الرز احمل
 arthritis  التهاب املفاصل 
 artificial teeth أسنان اصطناعية

 astringent mouthwash   مضام  فموية قابضة
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 attachment of maxillary cast to    ربط املثال العلوي مع املطبق

articulator 
  auxiliary rest مهماز مساعد أو ثانوي

 bar clasp  امة إصبعية  
 bar clasp arms أذر  الضامات اإلصبعية  

شكل ) سر  مصم  عليف حبيبات
  (من أشكال السر  املعدين

bead components on a metal base 

 bead line ختريز
   beading ختريز

 beads (كريات معدنية صغرية )َخَرزات 
 beeswax dip تغطيس بشمع النحل ال

 Beyron's point بايرن نقطة 
 bilateral configuration التصميم الثنائي لتوز  الضامات 

 bilateral stabilization االستقرار ثنائي اجلانب 
 block out technique طريقة سد الغبورات 

 blockout سد الغبورات
 braided post  أوتاد جمدولة  
 bruxism   حا األسنان

 buccolingually باجتا  دهليزي لساين 
 cancer سرطان

 Candida albicans املبيضات البي 
 carbon marker وتد الفحم 

 carborundum-impregnated rubber point املطاط املشبع بالكربوراندم
 cardiovascular disease الوعائيةاألمراا القلبية 

 cast circumferential clasp     الضامة احمليطية املصبوبة
 cast preparation حتضري املثال 
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 casting الصب
 categories  أصناة 

 cathode ( القطب السالب)ط مهب  
 centric relation العالقة املركزية

 checking tray for correct size اختيار القياس املناسب للطابع 
 cheek or tongue biting ع  اخلد أو اللسان

 cingulum االرتفا  املينائي 
 circumferential clasp  امة حميطية 

 clasp  امَّة
 clasp  assembly الضامةجممو  أجزاء 

 clasp design تصميم الضامة 
 clasp position مو ع الضامات

 classification of partially  أقواس الدرد اجلزئيتصنيف 

edentulous arches 
   clenching الكز على األسنان 

 clinical try-in التجربة السريرية 
 cobalt- chromium alloys كوبال    -خالئط الكروم

 combination clasp الضامة املختلطة 
 complete- and partial- coverage مغطية بشكل كامل أو جزئي مرية

restoration 
 complete plate صفيحة حنكية كاملة 
 consultation requests استشارة اختصاصي 

 contouring the block out wax تشكيل لع سد الغبورات
 contraindications for dental  مضادات استطباب الغرسات السنية

implant therapy 
 control of gagging   منعكس اإلقياءالسيطرة على 

 control of saliva السيطرة على اللعاب 
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 controlling stress السيطرة على اجلهود
 correction of malalignment تصحيد سوء االرتصاة

 تصحيد شذوذات مستوى اإلطباق

  
correction of occlusal plane 

discrepancies 

 corrector  مصحد الكتابة 
 crown-root ratio نسبة التا  إ  اجلذر 

 customizing a stock impression tray اجلاهز تعديل الطابع
النهائيالفحص الفموي   definitive oral examination 

 delivering the removable partial تسليم اجلهاز السين املتحرك اجلزئي

denture 
 dental cast surveyor السنيةجهاز ختطيط األمثلة 

    dental implants غرسات سنية 
 dental prophylaxis  (تقليد أوف)وقاية سنية 

 dentist-laboratory relationship  العالقة ب  املخربي وطبيب األسنان
 denture base قاعدة اجلهاز السين  

إصال  قاعدة اجلهاز و األسنان  
 االصطناعية

denture base and artificial 

tooth repairs 

 denture stomatistis لتهاب الفم بسبب األجهزة السنية ا
 deprogramming  the oral musculature الفموية تإزالة برجمة العضال

 design تصميم
 design considerations اعتبارات التصميم 

 design transfer إ  مثال جديدنقل التصميم  
 designing removable partial األجهزة املتحركة اجلزئيةتصميم 

dentures  
 detection of problems requiring كشف مشاكل تتطلب تدخالا فورياا 

immediate attention 
 diabetes  مرا السكري 
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 diagnosis التشخيص  
 diagnosis wax up التشميع التشخيصي

 diagnostic impressions الطبعات التشخيصية 
      diet النظام الغذائي 
 difficulty in chewing صعوبة املضغ 

   direct retainer  مباشرةة مثبت
 direct retention  تثبي   مباشر
 disclosing media املواد الكاشفة 

 disclosing wax       الشمع الكاشف
 distal extension RPD االمتداد الوحشياألجهزة ذات 

 double lingual bar (Kennedy bar) قوس لساين مضاعف 
 drugs أدوية

 dual impression طريقة الطبعة املضاعفة 
 dual impression technique تقنية الطبعة املزدوجة 

 duplication نسخ
 electropolishing التلميع الكهربائي

 embedding relief  ريليف منطمر
 embrasure clasp design الضامة املضاعفة 
 emotional stress   اجلهود العاطفية

 enameloplasty تسوية أو تصنيع امليناء 
 encirclement   إحاطة

 endocrine therapy املعاجلة اهلرمونية
 engage تتشابا 
 epilepsy  الصر  
   erythema  امى
 escape ways تصريف الطعام (ميازيب)قنيات 
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 establishing of occlusal relationships تأسيس العالقات اإلطباقية
 establishing rapport تأسيس عالقة مع املري 

 esthetics الناحية التجميلية 
 esthetics of primary concern   االهتمام بالنواحي التجميلية

 evaluating of hard tissue شذوذات النسج الصلبة تقوم

abnormalities 
 evaluating of soft tissue شذوذات النسج الرخوة تقوم

abnormalities 
 evaluation of caries susceptibility مقدار االستعداد لإلصابة بالنخر 

  evaluation of carious lesion اآلفات النخرية تقوم

    evaluation of diagnostic data ة التشخيصي املعطيات تقوم

األمثلة التشخيصية املركبة على  تقوم
 املطبق

evaluation of mounted diagnostic 

casts 

 evaluation of oral hygiene الصحة الفموية تقوم
 evaluation of oral mucosa الغشاء املخاطي الفموي   تقوم
 evaluation of prospective شعاعي للدعامات املرتقبة تقوم

abutment teeth 
 evaluation of quantity and quality تفو نوعيكمية اللعاب   تقوم

of saliva 
 evaluation of radiographic survey املعاجلة الشعاعية تقوم

 evaluation of sensitivity to احلساسية للقر  تقوم

percussion   
املسافة املتبقية للوصلة الكربى  تقوم

 السفلية 
evaluation of space for 

mandibular major connector 

            evaluation tooth mobility حركة األسنان تقوم
 مري  مدقق 

 
exacting patient 

 excessive bone loss within theيف احلافة  (امتصا )فقد عظمي
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 residual ridge السنخية 
 exostoses نتوءات عظمية

 external (ie, cameo) surface السطد اخلارجي للقاعدة األكريلية
 external finishing line خط اإلهناء اخلارجي

  extracoronal retainer املثبتة خار  التا  
 extreme surgical risks (  متنع إجراء عمل جراحي)أخطار جراحية شديدة 

 fabrication relief  ريليف صنع
 facebow القوس الوجهي 

 facial tipping  ميالن األسنان العلوية دهليزياا  
 fatigue failure فشل تعب 
 final impression طبعة هنائية

 finger palpation فحص اجلهاز باإلصبع
 fitting the framework اهليكل املعدينإنزال 

 fixed partial dentures (FPD) (تيجان و جسور (جزئي جهاز سين ثاب  
  fixed prosthodontics الثابتة التعويضات السنية

 flame-shaped ( سنبلة)هلب الشمعة 
 flexibility مرونة 

 flour of pumice on a wet cloth معجون اخلفان مع عجلة لبادية 

wheel 
 frontal plane املستوى اجلبهي 

   fulcrum (F) نقطة ارتكاز 
 fulcrum line (خط االرتكاز)حمور الدوران 
 function impression طبعة وظيفية

 fundamental design اعتبارات التصميم األساسية

considerations 
 gagging          غثيان  
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تأسيس مدخل إ  البنية النفسية 
 للمري 

  gaining insight into a patient’s 

psychological make up 

 gauge (مقياس ثخانة أمريكي)كيج 
 guide line خط الداللة 

 guiding planes سطو  إرشاد 
 guiding plates صفائد اإلرشاد

 gypsum-bonded refractory  مواد الكسو ذات الرابطة اجلبسية

material 
 height of contour ُعُلو الك فاة التاجياحمليط الكبري للسن أو 

 hepatitis التهاب الكبد 
 high-dose radiation جرعات عالية من األشعة

 horizontal arm ذرا  أفقية متحركة
 horizontal plane  املستوى األفقي

 horse shoe نعل الفرس  
ناع يِّ  الَعَوز   َفريوسُ 

َ
 َفريوسُ ) الَبَشر ي   امل

يدز   (اإل 
human immunodeficiency 

(HIV) 

 hyperplasia فرط تصنع حليمي
 hysterical patient مري  مد   

 I     I-bar امة  
 identifying the most favorable tilt تعي  أفضل خط إدخال للجهاز

 illusion  أمر زائف أو مضلل
الفورية للتعوي  عن األسنان  احلاجة
 املقلوعة

immediate need to replace 

extracted teeth 

 incisal rest مهماز قاطع 
 inclined plane action مبدأ السطد املائل 

 indelible pencil   قلم كوبيا
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 indications for RPD therapy استطبابات األجهزة املتحركة اجلزئية
 indifferent patient  مري  غري مهتم 

 indirect retainers مثبتات غري مباشرة 
 indirect retention تثبي  غري مباشر  

 induction casting machine لصب باحلث الكهربائي اجهاز 
 infection control السيطرة على انتقال اإلنتان 

 التحكم يف انتقال العدوى يف املخرب

      

infection control in dental 

laboratory 
 influenza االنفلونزا 

 infrabulge احليِّز املثبِّ  
 infrabulge clasp (   امة روت (الضامة الواصلة لثوياا 

 initial examination الفحص األوف 
 interferences التداخالت أو مناطق الغبور غري املستحبة

             interim RPD   مبقجهاز 

 internal finishing line خط اإلهناء الداخلي 
 internal retainers   مثبِّتات داخلية

 interview املقابلة
 intracoronal retainer املثبتة داخل التا  
 introduction and classification املقدمة و التصنيف

 inverted cone (سنبلة) قمعية
 investing the refractory cast كسو املثال املقاوم 

   investments  مواد الكسو
  irritation to teeth هتيج األسنان 

 key and keyway آلية املفتا  و القفل 
 قوس شفوي

 
labial bar 
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اإلجراءات املخربية لصنع اهليكل 
 املعدين

laboratory procedures for framework 

construction 

 laceration التمزق
     ledge (صفيحة) رة

 length of clasp طول الضامة
  length of edentulous span (مسافة الفقد)طول املسافة الدرداء 

 lever action مبدأ الرافعة 
 lingual bar قوس لساين

 lingual embrasure الفرجة اللسانية ب  األسنان 
 lingual or cingulum rests از لساين  ممه

   lingual plate صفيحة لسانية
 long span of edentulous area مسافة درد طويلة  

 loss of supporting tissues    فقدان األنسجة السنية الداعمة 
 صيانة األجهزة املتحركة اجلزئية

 هاوإصالح
maintenance and repair of removable 

partial dentures 

 major connector وصلة كربى
 mandrel حامل لرؤوس التخطيط

 manner of support منوذ  الدعم 
 master cast مثال رئيس

 material used in clasp مادة الضامة 

construction 
  maxillofacial prosthodontics الفكية الوجهية  التعويضات السنية

 maximal intercuspal position التشابا احلديب األعظمي 
  mechanical principles املبادئ امليكانيكية 

 mediolateral axis حمور متوسط جان  
 mesh construction  للسر  املعدين شبكيتصميم 
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         mesial rest مهماز إنسي 

 mesiodistally باجتا  إنسي وحشي 

 metal pontics معدنيةدمى 

 metal RPD ( دائمة)أجهزة سنية معدنية 
 metal saddles سرو  معدنية 

   midfacial يف منتصف السطد الدهليزي 
 minor connectors وصالت صغرى   

 mixing alginate مز  األجلينات 
 modification التعديل 

 mouth preparation حتضري الفم
 muscle memory   العضليةالذاكرة 

العضالت املتعلقة ،ركات الفا 
             السفلي

musculature concerned with 

mandibular movement 

 nail paint        طالء األظافر 
 need for cross-arch احلاجة الستقرار ثنائي اجلانب

stabilization 
 night guard واقية ليلية 
 no abutment tooth posterior to دعامة سنية خلفيةعدم وجود 

the edentulous space   
 nodule يدة قَ عُ 

 occlusal rests  از إطباقيممه
 off-axis abutment loading  ل مطبق على نقطة ليس  على احملور 

للسر   ( بشكل السلم) ذات عواراتصميم 
 املعدين

open construction 

 oral prophylaxis الوقاية الفموية 
 organizing the diagnostic ي تنظيم الفحص التشخيص

examination 
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 orientation of facebow to ربط القوس الوجهي مع املطبق

articulator 
 توجيف أو ربط القوس الوجهي مع شوكة الع 

 و مع النقاط املرجعية
orientation of facebow to 

bite fork and reference points 

 outer canthus of  the eye زاوية الع  الوحشية
 overdenture abutment دعامة حت  اجلهاز 

 Paget disease داء باج 
 pain in TMJ املفصل الصدغي الفكييف  أم

 palatal bar القوس احلنكي
             palatal strap الشريط احلنكي
  Parkinson disease  داء باركنسون 

 partial overdenture األجهزة الفوقية اجلزئية
 passivity حيادية 

 path of insertion خط اإلدخال 
 path of removal اإلخرا   خطُ 

 patient  desires    رغبات املري 
 patient expectations توقعات املري 
 patient interview مقابلة املري 
 pemphigus vulgaris الفقا  الشائع 

 periodontal maintenance صيانة ما حول السن 
 petroleum jelly  فازل 

 philosophical patient مري  منطقي 
 phosphate bonded refractory  مواد الكسو ذات الرابطة الفوسفاتية

material 
   physical جسديه فيزيائيه مادي

 physical or emotional مشاكل جسدية أو عاطفية

problems 
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  physiologic impression طبعة وظيفية
 PIP   [pressure indicator paste]  الطالء الكاشف

 pliers  مطواة
   porosity املسامية 

 position of patient and و عية الطبيب و املري  

dentist 
 positive relief ريليف إمايب
 Posselt’s figure            خمطط بوسل

 posterior tooth بدائل األسنان اخللفية

replacements 
 postinsertion observations املالحظات التالية لتسليم اجلهاز

 pouring the cast صب املثال    
 powdered wax بودرة الشمع 

 power source (P) قوة 

 precision attachments ( الوصالت املتُْحَكَمة) وصالت اإلحكام
 preparation of bite fork    جتهيز شوكة الع 

 preventive relief  ريليف وقائي
 primary rest مهماز أوف  

 problems with phonetics مشاكل النطق 
 processing removable تصليب راتنج اجلهاز السين اجلزئي

partial denture 

 promote patient comfort تكون مرحية للمري 

   prosthodontics  تعويضات األسنان علم 
 حتمي النسج الرخوة

 
protect the soft tissue 

إعطاء الدعم لألسنان الضعيفة فيما حول 
   السن

provision of support for 

periodontally weakened teeth 
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  proximal guiding plate صفيحة إرشاد وحشية مالصقة 
 pull clasp (السحب) امة اجلر 

 pure titanium تيتانيوم نقي 
 push clasp  امة الدفع 

 quadrilateral configuration التصميم الرباعي لتوز  الضامات
 quality of ridge support نوعية الدعم السنخي 

 radiographs الصور الشعاعية  
 rebasing إعادة صنع القاعدة األكريلية 

 reciprocal arm ذرا  مكافحنة
 reciprocation التكافب

 reconstruction                       إعادة صنع اجلهاز
 reduced periodontal نقص دعم ما حول السن لألسنان املتبقية 

support for remaining teeth 
 reestablishment of arch لقوس السنيةاتأم  استمرارية 

continuity 
 refractory cast (مثال مقاوم) مثال منسو 
 refractory materials  مواد مقاومة 

 reinforced acrylic pontics الدمى األكريلية املقواة 

(RAPs) 
 relief ريليف 

 relief of pain إراحة املري  من األم
 relining تبط 
 removable complete املتحركة الكاملة التعويضات السنيةعلم 

prosthodontics  
 removable denture bases قواعد األجهزة السنية املتحركة

 removable partial denture (RPD)  جهاز سين متحرك جزئي
 removable partial dentures (RPDs) األجهزة السنية املتحركة اجلزئية 

 removable partial املتحركة اجلزئية التعويضات السنيةعلم 
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prosthodontics  

 removable prosthodontics املتحركة التعويضات السنيةعلم 

 reshaping teeth  إعادة تشكيل األسنان

 resistance (R) مقاومة 

 rest مهماز

 rest seat املهماز مقر
 rest seat preparations حتضري مقر املهماز 

 retainer   مثبِّتة
 retention ثبات

 retentive arm  ذرا  مثبتة

 retentive undercuts مناطق التثبي 
 retripoding the master cast إعادة تثليث املثال الرئيس

   reverse circlet design  ضامة املعكوسةال
   reversible ه عكوسردود

 rigid صلب

   rigid reciprocal arm ذرا  مكافحنة صلبة 
 ring clasp design  الضامة احللقية

 rough finishing and األوف اإلهناء و التشكيل 

shaping 
  RPI system  RPI systemنظام تثبي  يسمى 

 rubber wheeling and final تنعيم بالعجلة املطاطية و الصقل النهائي

polishing 
 saddles السرو 

 sagittal plane املستوى السهمي 
 saliva-inhibiting drugs األدوية ال  تثبط إفراز اللعاب

 secondary rest مهماز مساعد أو ثانوي
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 selective pressure impressions طبعات الضغط االنتقائي 
 shim stock وريقة معدنية رقيقة

 short-cure cycle دورة التصليب القصرية 
  simple circlet design الضامة الدائرة البسيطة

   sluiceways قنيات تصريف الطعام
 soft rubber         مطاط رخو 

 soft tissue irritation ختري  النسج الرخوة 
 متطلبات الوصالت الكربى العلوية

 
special structural requirements of 

maxillary major connectors 

 splinting جتبري 
   spots بقع 

 sprue َمَصب
 sprue guide placement و ع دليل املصب 

 stability استقرار
خطوات صنع األجهزة املتحركة 

 اجلزئية
steps of making removable partial 

dentures 

 stress-breaker فاصلة اجلهد 
 study cast مثال أوف 

 support دعم 
 suprabulge احليِّز غري املثبِّ  

 suprabulge clasp  امة واصلة إطباقياا  
 suprabulge portion  من السن اجلزء غري املثبِّ 

   survey  ختطيط
 survey line  (خط املسد)خط التخطيط  

 surveying arm ساق عمودية متحركة
 surveying platform    ثابتةقاعدة 
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 surveying table طاولة أفقية متحركة
  surveyor (املخطاط) املخطِّط

 systemic factors عوامل جهازية
 tacky liquid سائل لز  

 terminology علم املصطلحات 
 terminus النهاية املرنة للذرا  املثبتة 
 the first diagnostic appointment اجللسة التشخيصية األو 
 the second diagnostic اجللسة التشخيصية الثانية

appointment 
 tipping action  فعل إمالة

 tissue-supported RPD        أجهزة سنية مدعومة نسيجياا 
 tongue thrusting   دفع اللسان ب  األسنان

 tooth replacements بدائل األسنان 
 tooth- supported RPD أجهزة سنية مدعومة سنياا 

 tooth- tissue supported RPD   أجهزة سنية مدعومة سنياا ونسيجياا 
 torquing forces    قوى تدوير للسن

 tragus  وتدة األذن 
 transitional denture انتقاف جهاز

 transmissible diseases أمراا ُمعدية
 trauma را 

   treatment denture  عالجيجهاز 
 treatment planning خطة العال  

 tripodal distribution التصميم الثالثي لتوز  الضامات
 tripoding the cast تثليث املثال

 tube teeth أسنان أنبوبية

 tuberculosis السل 
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 type IV gold alloys خالئط الذهب من النمط الرابع 
 types of maxillary major الكربى العلويةأنوا  الوصالت 

connectors 
 ulceration تقر    

 uncontrolled systemic diseases أمراا جهازية غري مسيطر عليف

 undercut  غبور 
 undercut gauge  مقياس التثبي  

 unfavorable anatomy مناطق تشرحيية غري مستحبة  
 unfavorable maxilla-mandibular عالقة غري مستحبة ب  الفك  

relationship 
 vertical axis  احملور العمودي

 vertical column   ساق عمودية ثابتة
 vertical projection I-clasp  الضامة ذات النتوء العمودي

 wall mirror مرآة حائطية 
 wax elimination or burnout   تبخر الشمع

 wax knife سك  تشذيب الشمع 
 wax spray  خبا  لعي

 waxing denture base contours تشميع قاعدة اجلهاز السين
 waxing the framework تشميع اهليكل 

 work authorization العمل ورقة 
 wrought-wire clasp (ww clasp)     الضامة السلكية
 xerostomia جفاة الفم  

 

 

 

 تم بعون هللا



249 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أد مريزا عالةه أد إياد الشعراينه أ د رزان خطاب: اللجنة العلمية
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