


     درباره دکتر محمد میرشکار
دکتــر محمــد میرشــکار فــارغ التحصیــل رشــته دندانپزشــکی عمومــی از دانشــگاه تهــران و متخصــص پروتزهــای دندانــی و ایمپلنــت از دانشــگاه 
شــیراز و Master ایمپلنــت از ICOI اســت کــه دوره هــای متعــدد داخــل و خــارج از کشــور در زمینه هــای ایمپلنــت و زیبایــی را گذرانــده و تجربیــات 

ــد: ــر دارن ــراوان در زمینه هــای زی ف
طراحــی لبخنــد زیبــا٬ انجــام درمان هــای زیبایــی مختلــف٬ بازســازی کل سیســتم دندانــی و دردهــای مفصلــی٬ درمــان فــوری دندان هایــی کــه نیــاز 

)CEREC دســتگاه( CAD - CAM بــه روکــش یــا آنلــه دارنــد٬ بــا اســتفاده از تکنولــوژی
ــه  ــره ارائ ــر و غی ــا٬ دنچ ــا٬ بریج ه ــی٬ روکش ه ــای چین ــی٬ ونیره ــای دندان ــامل: ایمپلنت ه ــا ش ــرفته ترین درمان ه ــا٬ پیش ــی م ــز درمان درمرک
ــود  ــدن اســت کــه در کل کیفیــت زندگــی شــما را بهب ــی و عملکــرد جوی ــی و صورت ــی دندان ــود زیبای ــزی٬ بهب ــده درمان هــای پروت می گــردد. فای
ــد. ــتانه می باش ــا آرام و دوس ــی کام ــی در محیط ــای درمان ــر مراقبت ه ــم آوردن حداکث ــاس فراه ــر اس ــا ب ــان م ــفه درم ــید. فلس ــد بخش خواه

درمــان در محیطــی آرام و راحــت بــا حداکثــر توجــه بــه جزئیــات و راحتــی شــخص صــورت خواهــد گرفــت. مــا اطاعــات کافــی دربــاره درمــان 
ــد.  ــاذ نماین ــه آن را اتخ ــوط ب ــای مرب ــان و هزینه ه ــا درم ــاط ب ــه در ارتب ــی آگاهان ــد تصمیم ــا بتوانن ــا آن ه ــم ت ــه می نمایی ــاران ارائ ــه بیم ب
مــا می دانیــم کــه هــر شــخص بــا توجــه بــه خصوصیــات فیزیکــی٬ احساســی و مالــی منحصــر بفــرد اســت لــذا بــه بیمارانمــان گــوش فــرا 

ــه می نماییــم. ــرد را کــه مناســب نیازهــای منحصــر بفــرد اوســت ارائ می دهیــم و طــرح درمــان خــاص آن ف

در جلســه اول درمــان٬ دهــان٬ ســر و گــردن٬ مفاصــل فکــی٬ بافــت نــرم و ســخت٬ عضــات٬ غــدد لنفــاوی و دندان هــا مــورد معاینــه قــرار 
ــی  ــت ارزیاب ــن اســت در جه ــان ممک ــارج ده ــی و خ ــل دهان ــای داخ ــان و عکس ه ــی از ده ــا٬ قالب های ــد. رادیوگرافی ه ــی گیرن م

وضعیــت دندانــی و تنظیــم طــرح درمــان مــورد نیــاز باشــند.
ــح داده می شــود و از  ــه وی توضی ــار ب ــت بیم ــر اســاس وضعی ــه ب ــای مربوط ــراه هزینه ه ــه هم ــف ب ــای مختل طــرح درمان ه

ــا بیمــاران توافــق می شــود. میــان راه هــای مختلــف درمانــی بــر ســر یــک راه ب
مــا از ســواالتی کــه در ارتبــاط بــا طــرح درمــان مطــرح می شــود اســتقبال می نماییــم و معتقدیــم بیمــاران بایــد در 

طــرح درمــان و جلوگیــری از بیماری هــای دهــان نقــش فعــال داشــته باشــند.





درمان دندان های پوسیده و شکسته     
ــاختار  ــب س ــده تخری ــان دهن ــت نش ــیده در حقیق ــدان پوس دن
دنــدان اســت کــه می توانــد مینــای دنــدان )الیــه رویــی دنــدان( 

ــدان( را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد. و الیــه داخلــی )عــاج دن
درحقیقــت علــت پوســیدگی دنــدان ایــن اســت کــه مــواد غذایــی 
حــاوی کربوهیــدرات )شــکر و نشاســته( مثــل نــان، حبوبــات، شــیر، 
ــی  ــا باق ــر روی دندان ه ــیرینی ب ــا ش ــک، ی ــا، کی ــواع میوه ه ان
ــد از  ــی می کنن ــا زندگ ــان م ــه در ده ــی ک ــد. باکتری های می مان

ــد، ــه می کنن ــا تغذی ــن غذاه ای
بــا ترکیــب باکتری هــا، اســید، مــواد غذایــی باقیمانــده و 
ــه  ــود و ب ــکیل می ش ــدان تش ــر روی دن ــاک ب ــان پ ــزاق ده ب
دندان هــای فــرد می چســبد. در ادامــه اســید موجــود در 
پــاک باعــث از بیــن رفتــن مینــا و خرابــی دنــدان می شــود 
ــاد  ــا ایج ــیدگی در دندان ه ــام پوس ــه ن ــی را ب و حفره های
می نمایــد، کــه در ایــن حالــت نیــاز بــه درمــان 

پوســیدگی دنــدان می باشــد.
 درمــان دندان هــای پوســیده٬ شکســته و یــا آســیب 
ــار  ــن بیم ــدان ٬ س ــرایط دن ــه ش ــته ب ــده٬ بس دی
ــا  ــار ب ــه   بیم ــان و لث ــی ده ــامت عموم و س
قابــل  مختلــف  روش هــای  از  اســتفاده 
ــه آن  ــه ب ــه در ادام انجــام می باشــد ک

ــت.  ــم پرداخ خواهی



روش های ترمیم دندان٬ آمالگام٬ کامپوزیت٬ اینله و آنله:
دندان هایی که دچار پوسیدگی می شوند، نیازمند ترمیم هستند. در صورتی که دندان های قدامی نیاز به ترمیم داشته 

باشند، از مواد همرنگ دندان )کامپوزیت( استفاده می شود و اگر دندان های خلفی پوسیده شده باشند، می توان از مواد 
نقره ای رنگ )آمالگام( جهت ترمیم دندان استفاده نمود. در این میان می توان از ماده پرکننده سومی نام برد که از مقاومت و 

استحکام باالیی برخوردار است و می تواند برای دندان های با شدت پوسیدگی باال مورد استفاده قرار گیرد. این ماده اینله و آنله 
)Inlay & Onlay( است که شباهت زیادی به کامپوزیت ها دارد. تفاوتی که این ماده با مواد قبا اشاره شده دارد، در روش ساخت 

آن است که توسط البراتوار با روشی مشابه روکش ها ساخته می شود. اینله و آنله از جنس طا، کامپوزیت و یا چینی است و به دلیل 
لزوم ساخت ترمیم توسط البراتوار این نوع ترمیم، نیازمند دو جلسه درمان می باشد.

استفاده از روش اینله و آنله برای دندان هایی انجام می شود که عصب کشی شده اند و نیاز به تقویت دارند. از آنجا که ماده پرکننده اینله 
و آنله دوام زیادی دارد، می تواند دیواره های ضعیف دندان های عصب کشی شده را تقویت کند. اتصال اینله و آنله از طریق سیستم های 

باندینگ و رزین ها انجام می شود. امروزه بیشتر موارد ساخت اینله و آنله توسط تکنولوژی CAD-CAM انجام می شود که در ادامه به توضیح 
آن خواهیم پرداخت.



استفاده از تکنولوژی CAD / CAM در درمان دندان
ــدان  ــای دن ــه دنی ــم ) CAD / CAM ( ب ــوژی کد_ک ــا ورود تکنول ب
ــاوری       ــت. فن ــه رخ داده اس ــن زمین ــی در ای ــی اساس ــکی تحول پزش
ــدان پزشــکی شــده اســت.  ــه تحولــی مثبــت در دن کد_کــم منجــر ب
ــد  ــق و کارآم ــه رستوریشــن های دقی ــاخت و ارائ ــم  س ــدف از کد_ک ه
ــی بیمــار و حــذف مراحــل  ــن حــال حفــظ راحت ــرای بیمــار و در عی ب
 CAD CAM ( ــم ــک کد_ک ــتفاده از تکنی ــا اس ــد. ب ــری می باش قالبگی
( و حــذف مــواد قالبگیــری٬ متغیرهــای مــواد کاهــش مي یابــد و رونــد 
ــوژی  ــردد. در تکنول ــان تر می گ ــبینی تر وآس ــل پیش ــم قاب ــام ترمی انج
کد_کــم یــک اســکنر داخــل دهــان بیمــار را اســکن کــرده و ســپس 
ــاوری  ــم اســتفاده می شــود. فن ــن اســکن جهــت ســاخت ترمی از ای
کــد کــم بــا دقــت بــاال و کاهــش زمــان ســاخت رستوریشــن دندانی 
ــوار را بهمــراه داشــته اســت. رضایــت دندانپزشــک٬ بیمــار و البرات

ایــن تکنولــوژی در مقولــه زیبایــی٬ در طراحــی لبخنــد نیــز بســیار 
تاثیــر گــذار اســت. از مــوارد اســتفاده کــد کــم در دندانپزشــکی 
می تــوان بــه ســاخت روکــش دنــدان، ســاخت اینلــه و آنلــه 
ــدان  ــت و ســاخت المینیــت دن ــز ثاب ــج، پروت ــدان، بری دن

اشــاره نمــود.

ــش  ــل کاه ــوژی بدلی ــن تکنول ــتفاده از ای اس
ــور  ــه٬ بط ــک جلس ــه ی ــان ب ــول درم ط
ویــژه قابــل اســتفاده بــرای مســافرین 

ــد. ــغله می باش ــر مش ــراد پ و اف



روکش دندان٬ پست و کور دندان
روکـش دنـدان می توانـد پوششـی از جنـس فلـز، سـرامیک و یا ترکیبـی از فلز 
و سـرامیک داشـته باشـد کـه بـرای دندان هـای با پوسـیدگی زیاد و یا آسـیب 

دیـده مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
در واقـع زمانـی دنـدان شـما بـه روکش احتیـاج دارد کـه تاج دندان به شـدت 
آسـیب دیده باشـد و با روش های درمانـی معمول قابل درمان نباشـد. همانطور 
کـه گفته شـد علـت اصلـی اسـتفاده از روکش هـای دندانـی آسـیب دیدگی و 
یـا آسـیب پذیـر بـودن تاج دنـدان می باشـد کـه در مـواردی همچون آسـیب 
دیـدن دنـدان بـر اثر ضربه، پوسـیدگی های شـدید، یا دنـدان هایی کـه دارای 
تـرک هسـتند و دندان هایـی کـه نیـاز بـه درمـان ریشـه )روت کانـال( دارنـد 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.  ایـن دندان ها به علت پوسـیدگی زیـاد معموال 
بخـش زیـادی از تاج خود را از دسـت داده اند و پس از درمان ریشـه سـاختمان 
دنـدان شـکننده می شـود کـه بـرای جلوگیـری از تخریـب کامـل دنـدان نیاز 
بـه محافظـت دارنـد. همچنیـن در مـواردی بـرای اصاح ظاهـر دنـدان نیز از 

روکش هـای دندانـی اسـتفاده می شـود.
پسـت و کـور)Post & Core( یکـی دیگـر از انـواع ترمیـم برای دندان هایی اسـت 
کـه سـاختمان آن هـا بـه شـدت تخریب شـده و سـاختار کافی و مسـتحکمی 
بـرای سـاپورت روکـش دندان باقـی نمانده اسـت. در این موارد پـس از عصب 
کشـی دندان، از فضای داخل ریشـه دندان اسـتفاده شـده و یک پین درون آن 
قـرار می گیـرد که بـا پرکردگی روی خـود به صورت یکپارچه سـاخته شـده و 
در محـل چسـبانده می شـود. ایـن ترمیـم از آلیاژهـای فلزهای نیـکل کروم به 
صورت ریخته گری یکپارچه سـاخته می شـود و اسـتحکام بسـیار باالیـی دارد.



درمان های زیبایی دندان
اگر می خواهید لبخند خود را بهبود بخشید٬ ونیر دندان گزینه مناسبی 
نازکی هستند که روی قسمت خارجی  بود. ونیرها پوشش های  خواهد 
دندان قرار می گیرند و برای اطاح طیف گسترده ای از مشکات دندانی 
کامپوزیت  رزین  مواد  جنس  از  یا  ونیرها  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
هستند یا پرسلن )الیمینیت( که به تشخیص دندانپزشک و بر اساس هدف 

درمان مورد استفاده قرار می گیرند.

کامپوزیت ونیر
یکـی از روش هـای درمـان زیبایـی، اسـتفاده از ونیرهـای کامپوزیـت 
می باشـد. از ایـن روش می تـوان بـرای اصـاح بـد فرمی  دنـدان ها و یا 
بسـتن فضاهـای باز بین دندانی اسـتفاده نمـود. در اکثر مـوارد درمان 

بـا اسـتفاده از ایـن روش در یـک جلسـه انجام می شـود.
روش کار بـه ایـن صـورت می باشـد کـه ابتـدا دنـدان را تمیـز              
مـی کنیـم و سـپس مینای دنـدان را بـا فرز خشـن می کنیم. با 
اسـتفاده از اسـید مخصوص دندان را “اچ” می کنیم و پس از آن 
با اسـتفاده از مواد باندینگ، سـطحی چسـبنده روی دندان 
ایجـاد می کنیـم. مرحلـه بعـد گذاشـتن کامپوزیت روی 
دندان هـا و فـرم دادن دنـدان مـی باشـد. کامپوزیت 
بعـد از گذاشـتن و فـرم دادن روی دندان، توسـط 
نـور مخصـوص بـه اسـتحکام کافـی خواهـد 
رسـید. بعد از اتمـام این مراحـل دندان ها 

می شـوند. پالیش 





لمینیت بدون تراش
Brilliance لمینیتـی نـازک از نسـل سـوم پرسـلنی بـه نام سـرینت 

محصـول کمپانـی DenMat آمریکاسـت.
ــتال های  ــا کریس ــه ب ــت ک ــپار اس ــاختاری فلدس ــرینت دارای س س
ــلن  ــوع پرس ــن ن ــول ای ــت. فرم ــده اس ــایت  Reinforce ش نانولوس
انحصــاری در اختیــار کمپانــی دنمــت می باشــد و ایــن پرســلن تنهــا در 
چنــد البراتــوار در دنیــا قابــل عرضــه اســت. ســرینت ســابقه ای روشــن در 

ــا دارد.  ــر دنی ــی در سراس ــای زیبای درمان ه

مزایــای ســرینت نســبت بــه ســایر پرســلن های قابــل عرضــه در ایــران 
و ســایر نقــاط جهــان عبارتنــد از:

1. عدم نیاز به تراش دندان طبیعی ) ضخامت ۰.۲ میلی متر(

2. استحکام زیاد در حد پرسلن های پرس شونده

3. رنگ طبیعی و زیباتر از پرسلن های فلدسپاتیک

۴. قابلیت پالیش شوندگی بسیار خوب

۵. عدم سایش دندان های مقابل

۶. رنگ طبیعی مشابه رنگ دندان

7. حداقل امکان جدا شدن و شکستن





لمینیت  سرامیکی
لمینیت ها پوسته هایی بسیار نازکی از جنس پرسلن هستند که به سطح 
خارجی دندان های جلو چسبانده می شوند. ضخامت آن ها بسیار کم و حدوداً 
0/5 تا 0/6 میلیمتر است. معمواًل از آن ها برای ایجاد تغییر در دندان هایی 
که بد رنگ شده اند، سایش دارند، شکسته یا لب پر شده اند و یا دارای فضا 
باز ما بینشان هستند و یا اینکه بهم ریختگی مختصری دارند استفاده می شود. 
آن ها می توانند ظاهری بسیار طبیعی ایجاد نمایند و این امر به علت توانایی 

آن ها در انعکاس نور، تقریبا مشابه دندان طبیعی است.
روش کار به این شکل است که ابتدا دندان را به اندازه الزم تراش می دهیم 
و سپس از دندان ها قالب گیری می کنیم و قالب تهیه شده به البراتوار ارسال 
می شود تا لمینیت ها بر اساس آن ساخته شوند. تا جلسه بعدی مراجعه که 
لمینیت ها آماده شده باشند٬ پوشش موقت بر روی دندان ها قرار خواهد 
گرفت. پس از دریافت لمینیت ها از البراتوار بر روی دندان بیمار قرار 
خواهند گرفت تا از نظر شکل و اندازه مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از 
این مرحله٬ لمینیت ها مجدد به البراتوار ارسال می شوند تا تغییرات 
نهایی روی آن ها اعمال شده و در جلسه نهایی بر روی دندان های 

بیمار چسبانده می شود.
مزایای پرسلن ونیرها )لمینیت های سرامیکی( عبارتند از: 
دوام و استحکام باال٬ ظاهر بسیار طبیعی٬ تراش کمتر 

دندان به نسبت روکش٬ عدم رنگ پذیری









طراحی دیجیتال لبخند
سیســتم DSD یــا طراحــی دیجیتــال لبخنــد یــک سیســتم کامــا منحصــر بــه فــرد می باشــد کــه بــرای اولیــن بــار طراحــی لبخنــد بیمــار بــه 
صــورت دیجیتــال و توســط کامپیوتــر صــورت می پذیــرد. بــا اســتفاده از ایــن روش می تــوان قبــل از هرگونــه عملیــات دندانپزشــکی نتیجــه درمــان 
را مشــاهده کــرد و همچنیــن شــما می توانیــد بــا توجــه بــه ســلیقه خودتــان دربــاره لبخندتــان اظهــار نظــر نماییــد. ایــن سیســتم طراحــی لبخنــد 
کامــا واقعــی و طبیعــی طراحــی می شــود و بهتریــن راهنمــا بــرای مراجعــه کنندگانــی کــه بــه زیبایــی دندان هــا و طــرح لبخنــد خــود اهمیــت ویــژه ای 

می دهنــد می باشــد. 
انـدازه گیـری دقیـق طـرح لبخنـد با اسـتفاده از تناسـب های مختلـف و تنظیـم پارامتر هـای طراحی صورت شـامل فاصلـه چشـم ها٬ فاصله گوشـه های لب٬ 
ارتفـاع صـورت و غیـره انجـام می پذیـرد. اسـتفاده از نرم افزار پیشـرفته DSD و قابلیـت منحصر به فـرد آن در آنالیز زیبایی صـورت و دندان٬ ایـن امکان را به 
مـا می دهـد کـه بـه سـادگی و با دقت بـاال پارامترهای مورد نظر را بررسـی و دسـتورات البراتواری و کلینیکـی را صادر نماییم. با اسـتفاده از نرم افزار بررسـی 

عکس دیجیتالی صورت٬ تغییرات الزم شـامل: اندازه٬ شـکل٬ تناسـب دندان ها٬ ارتفاع  دیگر مشـخصات در لبخند شـما اعمال می شـود.





جایگزینی دندان های از دست رفته:
ــا شــروع دوره ای از  ــدادی از دندان ه ــا تع ــک و ی از دســت دادن ی
ــری  ــران ناپذی ــی جب ــب فیزیکــی و زیبای مشــکات اســت کــه عواق
ــای  ــد زیب ــن لبخن ــت رفت ــن آن از دس ــال دارد و اصلی تری ــه دنب ب
ــه آن توجــه می شــود  ــر ب ــه کمت ــن عارضــه ای ک شماســت و مهمتری
از بیــن رفتــن قــدرت جویــدن و عــدم اســتفاده از یــک رژیــم غذایــی 
کامــل و مفیــد اســت کــه تاثیــر بــه ســزایی بــر ســامتی شــما دارد و 
ــری در بطــن  ــن مهمــی، موضــوع جدی ت ــه ای ــا وجــود موضوعــی ب ب
ــتخوان های  ــن اس ــن رفت ــل و از بی ــت و آن تحلی ــه اس ــئله نهفت مس

ــد. ــک می باش ف
از دســت دادن ریشــه دنــدان باعــث می شــود کــه اســتخوان 
ــل  ــار تحلی ــت داده و دچ ــود را از دس ــرک خ ــا آرواره مح ــک ی ف
)آتروقــی( گــردد، بصــورت ســاده تر هماننــد اتفاقــی اســت کــه 
ــد،  ــت می مانن ــی حرک ــچ ب ــی در گ ــه مدت ــی ک ــرای عضات ب

می افتــد.
ــه گاه  ــما تکی ــورت ش ــتخوان های ص ــه اس ــی ک  از آنجای
پوســت و عضاتــی هســتند کــه بــروی آن هــا قــرار دارد، 
از بیــن رفتــن حجــم اســتخوان باعــث می شــود کــه 
صــورت شــما ماننــد افــراد ســالخورده بنظر برســد. 
ــای  ــه ایمپلنت ه ــت ک ــن اس ــوب ای ــر خ خب
دندانــی راه حــل مناســبی بــرای جلوگیــری 

از تحلیــل تــوده اســتخوانی هســتند.



کاشت دندان ) ایمپلنت (
ــت  ــا باف ــازگار ب ــص س ــوم خال ــس تیتانی ــی از جن ــا پیچ های ایمپلنت ه
اســتخوان فــک هســتند کــه درون اســتخوان فــک گذاشــته می شــوند. 
حــدود 6 تــا 12 هفتــه زمــان جهــت اتصــال اســتخوان اطــراف ایمپلنــت 
بــه بدنــه ایمپلنــت الزم اســت. پــس از تکمیــل ایــن دوره انتظــار، پروتــز 
ــد یــک روکــش تکــی، چنــد واحــد  ــه ایمپلنــت کــه می توان متصــل ب
روکــش متصــل بــه هــم بــه شــکل پــل یــا بریــج و یــا پروتــز متحــرک 
ــا  ــر از ایمپلنت ه ــوارد زی ــود. در م ــب می ش ــان نص ــل ده ــد داخ باش

ــود: ــتفاده می ش اس
جایگزینــی یــک تــک دنــدان: در ایــن روش بــه جــای یــک دنــدان از دســت 

رفتــه یــک ایمپلنــت گذاشــته مــی شــود.
جایگزینـی چنـد دنـدان: در ایـن روش چنـد دنـدان مجـاور هم که از دسـت 
رفته انـد بـا تعـداد کمتـری ایمپلنـت کـه توسـط پـل یـا بریـج بـه هـم 
متصـل می شـوند جایگزین می گردنـد. در این روش امـکان جایگزینی کل 

دندان هـای یـک یـا دو فـک توسـط پروتـز ثابت وجـود دارد.
پروتــز متحــرک متکــی بــه ایمپلنــت: در ایــن روش بــه دالیلــی از قبیــل عــدم 
ــط ناهماهنــگ  ــک، رواب ــت در ف ــاد ایمپلن ــداد زی ــری تع ــکان قرارگی ام
ــک  ــتخوان ف ــادی اس ــزان زی ــن می ــت رفت ــن، از دس ــاال و پایی ــک ب ف
ــل اقتصــادی  ــا دالی ــل و ی ــن تحلی ــر ای ــه در اث ــب و گون و تورفتگــی ل
ــدارد.  ــود ن ــت وج ــر ایمپلن ــی ب ــت متک ــز ثاب ــتفاده از پروت ــکان اس ام
ــز  ــرار داده می شــود و پروت ــا 5 عــدد ایمپلنــت در هــر فــک ق ــذا 2 ت ل
ــه ایمپلنــت اســت،  ــل اتصــال ب متحــرک کــه توســط خــود بیمــار قاب

ــود. ــاخته می ش ــار س ــتفاده بیم ــت اس جه



پل دندان ) بریج (
ــرار       ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــی دندان ــان ب ــت درم ــدان جه ــج دن بری
ــه  ــای مجــاور ناحی ــوال دندان ه ــان معم ــن روش درم ــرد. در ای می گی
ــد. ــرار می گیرن ــج مــورد اســتفاده ق ــه بری ــه عنــوان پای ــدان ب ــی دن ب

بریج هــا از جنــس ســرامیک بــه همــراه فلــز یــا تمــام ســرامیکی و یــا 
ــوند. ــاخته می ش ــا س زیرکونی

بریــج دنــدان بــر اســاس نــوع و شــرایط ناحیــه بــی دندانــی بــه طــرق 
مختلــف مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. چنانچــه در مجــاورت ناحیــه 
بــی دندانــی دنــدان وجــود داشــته باشــد دنــدان یــا دندان هــای مجــاور 
بــه عنــوان پایــه بــرای پــر کــردن ناحیــه بــی دنــدان مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد و در صورتــی کــه ناحیــه بــی دندانــی وســیع باشــد 
)عــدم وجــود چنــد دنــدان در مجــاورت هــم( از درمــان بریــج بــه 

ــت اســتفاده می شــود. ــراه ایمپلن هم
ــا و  ــر دندان ه ــد٬ ظاه ــر می کن ــی را پ ــی دندان ــه ب ــج ناحی بری
ــردن را  ــت ک ــدن و صحب ــد و جوی ــاح می کن ــد را اص لبخن
ــد  ــگ می توان ــرم و رن ــاظ ف ــج از لح ــد٬ بری ــود می بخش بهب

ــد. ــرد باش ــی ف ــای طبیع ــابه دندان ه مش

 بریج سـاخته شـده برای ناحیه بـی دندانی در صورت 
رعایـت بهداشـت و حفاظت دقیـق از آن٬ می تواند 

سـال ها مورد اسـتفاده قرار گیرد.



انواع پروتزهای متحرک دندانی
ــرای  ــت ب ــی ثاب ــای دندان ــوان از پروتزه ــدد نمی ت ــل متع ــه دالی ــی ب گاه
جایگزینــی دندان هــای از دســت رفتــه اســتفاده کــرد. در ایــن صــورت 
پروتزهــای متحــرک بــه کمــک افــراد بــی دنــدان یــا بــا تعــدادی دنــدان 
از دســت رفتــه مــی آیــد. پروتــز متحــرک همانطــور کــه از نــام آن بــر 
ــود. ــته می ش ــا برداش ــته و ی ــان گذاش ــی داخــل ده ــه راحت ــد ب می آی

پروتزهای دندانی متحرک بر سه نوع اند:
پروتـز دندانـی پارسـیل: آن چیـزی کـه در بین عموم جامعه بـا عنوان ) دندان 
تکه ای( مرسـوم اسـت٬ همین نوع از انواع پروتز اسـت. پروتز پارسـیل خود 
شـامل پروتز هـای پارسـیل )فلیپـر(٬ پروتزهـای کـرم کبالـت و پروتز هـای 

پارسـیل Flexible می باشد.

پروتـز کامـل دنـدان یـا دسـت دنـدان: ایـن نـوع از پروتزهـا بـرای افـرادی مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد کـه تمـام دندان هـای خـود را از دسـت داده انـد. 
هرچنـد امـروزه با پیدایـش ایمپلنت های دندانی٬ اسـتفاده از ایـن نوع پروتز 
دندانـی کمتـر شـده٬ اما هنوز بـه عنوان کـم هزینه ترین درمان بـی دندانی 

مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد.

اوردنچـر: نوعـی پروتـز متحرک اسـت که در واقع دسـت دنـدان کاملی بوده 
کـه روی دو پایـه دندانـی یا چند پایه ایمپلنت می نشـیند. به نسـبت پروتز 
کامـل دنـدان راحـت  تر اسـت اما به هـر حال متحـرک اسـت و راحتی آن 

از پروتـز ثابت دندان کمتر اسـت.



درمان مشکالت  TMJ  مفصل گیجگاهی - فکی
اصلـی تریـن دلیـل مشـکل مفصـل گیجگاهی- فکـی٬ اکلـوژن بیمار 
اسـت؛ مثـًا مـواردی مانند نداشـتن دندان هـای مولر یک طـرف یا دو 
طـرف و یـا مثـًا وجـود تماس هـای پیـش رس Premature Contact و 
یـا Malocclusion و غیـره باعـث پیدایـش بیماری هـای TMJ می گردد. 
همچنیـن دنـدان قروچـه٬ انجـام درمان های ارتودنسـی٬ عفونـت یا رویش 
دنـدان عقـل و انجـام درمان هایـی مانند روکش کـردن دنـدان می تواند از 

عوامـل بروز مشـکات مفصـل گیجگاهی - فکی باشـد.

عائـم بالینـی بیماری های TMJ عبارتند از سـردرد٬ گـردن درد٬ صدای 
مفصـل٬ درد مفصـل٬ درد عضـات صـورت٬ حساسـیت دندان هـا بـه 
سـرما و درد دنـدان و ناراحتی هـای بینائـی مانند: تاربینـی، دوبینی، 
اشـکریزی٬ درد در چشـم و ناراحتی هـای شـنوائی مثـل صـدای باد 

و خـارش گوش

درمـان مشـکات مفصـل گیجگاهـی - فکی بسـته بـه نوع و 
عامـل بـروز آن عبارتند از:

)Occlusal Adjustment( 1. تنظیم روابط بین دندانی
)Night Guard( 2. نایت گارد

3. فیزیوتراپی
4. جراحی مفصل فک






