طرح درمان پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت در ماگزیال
بر خالف مندیبل که  5طرح درمان مختلف برای اوردنچر متکی بر ایمپلنت وجود داشت ،در ماگزیال فقط دو طرح
درمان وجود دارد :

تذکر :
تعریف  :RP4میش طبقه بندی ای را برای انواع پروتزهای متکی بر ایمپلنت مطرح کرده است که سه طرح اول
مربوط به پروتزهای ثابت و دو طرح بعدی مربوط به پروتزهای متحرک است.
این  5طرح کلی عبارتند از :

 F ( : FP1مخفف کلمه  fixedو  Pمخفف کلمه  prosthesisمی باشد) .
پروتز فیکس وقتی فقط تاج را بازسازی می نماید و نمای ظاهری کامال مشابه دندان طبیعی می باشد .این نوع
پروتز در مواقعی است که تمامی شرایط از نظر استخوان و بافت نرم ایده آل باشد.

 : FP2پروتز فیکس وقتی تاج و قسمتی از ریشه را بازسازی می نماید و نمای ظاهری در نیمه اکلوزالی مشابه
دندان طبیعی می باشد ولی در نیمه ژنژیوالی بلند تر از حد معمول است .این نوع پروتز در مواقعی استفاده می
شود که تحلیل عمودی بافت نرم و سخت وجود دارد اما خط لبخند بیمار به گونه ای است که در هنگام لبخند
گردن دندانها نمایان نمی شود و به اصطالح خط لبخند پایین می باشد.

 : FP3پروتز فیکس وقتی تحلیل عمودی وجود دارد و خط لبخند باالست یا تحلیل عمودی زیادی وجود دارد .در
این حالت قسمتی از کراون با کمک چینی رنگ لثه پوشانده می شود و یا از پروتزهای هیبرید (آکریل  +فلز)
استفاده می شود

هر سه طرح درمان اول را در شکل زیر مشاهده می فرمائید:

 R ( : RP4مخفف کلمه  removableو  Pمخفف کلمه  prosthesisمی باشد) .
این نوع طرح درمان اشاره به اوردنچری دارد که کامال متکی بر ایمپلنت می باشد .در این حالت بایستی تعداد
ایمپلنتها به اندازه کافی باشد تا نیازی به ساپورت گرفتن از بافت وجود نداشته باشد .این تعداد در مندیبل حداقل
 5عدد ( OD5که قبال اشاره کردیم) و در ماگزیال حداقل  6عدد می باشد .البته این حداقل ها مربوط به شرایط
ایده آل از نظر نیروها می باشد و معموال تعداد مورد نیاز بیشتر از اینهاست.

 : RP5این نوع طرح درمان اشاره به اوردنچری دارد که متکی بر ایمپلنت و بافت نرم می باشد .همانند  OD1در
مندیبل که قبال اشاره کردیم.
در شکل زیر طرحهای اوردنچر را در مندیبل و ماگزیال مشاهده می فرمائید :

خوب حال به مبحث اصلی خودمان یعنی طرح درمانهای اوردنچر متکی بر ایمپلنت در ماگزیال بر می گردیم.
همانطور که گفتیم ،بر خالف مندیبل که  5طرح درمان مختلف برای اوردنچر متکی بر ایمپلنت وجود داشت ،در
ماگزیال فقط دو طرح درمان وجود دارد :

علت این امر به تفاوتهای بیومکانیکال دو فک باز میگردد .از جمله این تفاوتها می توان به کیفیت نامناسبتر
استخوان در ماگزیال نسبت به مندیبل و جهت نامناسب وارد آمدن نیرو به دندانهای ماگزیال نسبت به مندیبل
اشاره کرد.

به همین دالیل ایمپلنت های مجزا به عنوان پایه اوردنچر در ماگزیال پیشنهاد نمی شود .همچنین کانتی لور خلفی
هم اندیکاسیون ندارد.

در این شکل مشاهده می کنید که  4عدد ایمپلنت مجزا قرار داده شده است .در این حالت دنچر با ثبات نبوده و
مدام دچار راک می باشد و در قدام به سمت باال و در خلف به سمت پایین حرکت می کند که این مسئله منجر
به وارد شدن نیروی نامناسب به پایه ها و سایش سریع الستیک ها خواهد شد :

همچنان در شکل زیر یکی دیگر از طرح های غلط برای اوردنچر ماگزیال را مشاهده می فرمائید :

در این شکل  4عدد پایه خلفی با یک بار بسیار طویل به هم متصل شده اند که نیروی زیادی را خصوصا در ناحیه
قدامی به پایه ها وارد می نماید .نمای پانورامیک  55درصد تحلیل استخوان را دور پایه های قدامی در سال اول
بارگزاری نشان می دهد :

در مدل  RP5برای اوردنچر ماگزیال حداقل تعداد ایمپلنت  4عدد است که از این تعداد حداقل  3عدد باید در پره
ماگزیال قرار داده شود :

در استفاده از  RP5با  6عدد ایمپلنت هم نواحی کلیدی قرار دهی ایمپلنت کانین ها ،لترال ها و پره مولرهای دوم
هستند :

در استفاده از  RP4برای اوردنچر ماگزیال بین  6تا  05عدد ایمپلنت الزم است .همانطور که حتما متوجه شده اید
با  6عدد ایمپلنت هم می شود از  RP4و هم از  RP5استفاده کرد ولی سؤال اینجاست که هر کدام از این طرح
درمانها در چه شرایطی باید به کار گرفته شوند؟ پاسخ به این سؤال را بر عهده همکاران عزیز می گذارم.
اما محلهای کلیدی ایمپلنت وقتی از  7عدد پایه استفاده شده است را در شکل زیر مشاهده می فرمائید :

در تصویر زیر هم از  9عدد ایمپلنت استفاده شده است :

نکته بسیار بسیار بسیار مهم!!!!:
لطفا توجه داشته باشید که با توجه به مشکالت اوردنچرها از جمله متحرک بودن ،مشکالت مربوط به گیر غذایی،
مشکالت مربوط به سایش الستیکها و نیاز به فالوآپ های طوالنی مدت و تقریبا تمام عمر!! و سایر مسائل ،همیشه
اوردنچر را به عنوان یک درمان موقت به بیماران خود پیشنهاد دهید و نگوئید مشکالتشان تماما با دو عدد ایمپلنت
و اوردنچر حل خواهد شد!!! بلکه این طور مطرح کنید که این یک درمان موقت است و بایستی به محض فراهم
شدن شرایط خصوصا از نظر مالی ،تعداد ایمپلنتها را افزایش داده و به سمت تبدیل اوردنچر به پروتز ثابت پیش
بروید.
مسئله بسیار مهم دیگر اینکه از قرار دادن فیکسچرهای با قطر کمتر از  4میلیمتر به عنوان پایه اوردنچر شدیدا
اجتناب بفرمائید.

