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 دكتر اسماعيل شريفي
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد،استاد گروه پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي

 دكتر رضا گوهريان
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد،گروه پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكينشيار دا

 

 

                     

 مقدمه 
اكلوژن اين دندانها نيز موضوع مورد ، از زماني كه تالشهايي براي جايگزيني دندانهاي از دست رفته آغاز شد 

كه است وبژكتيو سه روش چيدن دندانها  موفقيت ستعيينتحقيق، اين  هدف از .تحقيق و پژوهش بوده است

 .در پروتز كامل مورد استفاده قرار مي گيرد

 مواد و روشها 
براي هر بيمار سه دست دندان با اكلوژن معمولي، منوپلن و .  بيمار با ريج و رابطه فكي نرمال انتخاب شدند١٠ 

 . لينگوالي ساخته شد

و راجع به متغيرهاي غذا خوردن، ثبات، . ن تحويل داده مي شددر ابتدا دست دندانها به طور تصادفي به بيمارا

 روز و يك ١٥ ساعت  ، ٤٨ ساعت، ٢٤اين سواالت در . زدگي، صحبت و زيبايي سواالتي پرسيده و ثبت مي شد

بعد از يك ماه، دست دندان دوم به طور تصادفي و سپس سومين . ماه بعد از تحويل از بيمار پرسيده مي شد

 بعد از سه ماه و استفاده از دست دندانها بيمار پرسشنامه مقايسه اي .ه بيمار تحويل داده مي شددست دندان ب

 .را پر مي كرد

 يافته ها 
 نتايج نشان دادند كه اكلوژن لينگوالي مزاياي مهمي دارد و اين شايستگي را دارد كه بيشتر مورد استفاده قرار 

 .گيرد

 نتيجه گيري 
اين مطالعه نشان داد  مي باشد   اكلوژن  باالنس شده  دو طرفه  بهترين اكلوژن موجود بر خالف تصور قبلي كه

و داراي مزاياي بودند در خيلي از موارد اكلوژن منوپلن و لينگوالي بهتر از اكلوژن  باالنس شده دو طرفه كه 

 .مهمي هستند

 كليد واژه ها 
 .لي لينگوا،  منوپلن، اكلوژن

چکيده

  ۱۰۰‐۱۰۷ صفحه ٤و٣شماره  / ٢٧ جلد ١٣٨٢سال/ مشهدیمجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشک     

 ولؤمولف مس *
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 ن دندان در پروتز كاملمقايسه سه روش چيد     

 

١٠١

 مقدمه 
از زماني كه تالشهايي براي جايگزيني دندانهاي از دست 

رفته آغاز شد اكلوژن اين دندانها نيز موضوع مورد تحقيق و 

 بررسي موفقيت اين تحقيق تالشي است براي. پژوهش بوده است

سوبژكتيو سه روش چيدن دندانها كه در پروتز كامل مورد 

پيشنهادهاي مختلفي براي اكلوژن پروتز  .استفاده قرار مي گيرد

 :كامل ارائه شده است كه سه مورد از مهمترين آنها عبارتند  از   

  .Balancedباالنس شده 

  .Monolpaneمنوپلن 

  .Lingualizedلينگوالي 

 
 السيون باالنس شده آرتيكو

 ١٩١٤تاريخچه آرتيكوالسيون باالنس شده دو طرفه به سال 

 بر طبق حركات )١(Gysiبر مي گردد، زماني كه آقاي 

 ١٩٢٠ در سال  . درجه استفاده نمود٣٣آرتيكوالتور از كاسپهاي 

 آرتيكوالسيون باالنس شده با استفاده از )Sears )۲توسط آقاي 

 توسط آقاي ١٩٥٤در سال  .پيشنهاد شددندانهاي غير آناتوميك 

French )۳( افزايش ثبات دست دندانها بوسيله كاهش دادن 

ميزاكلوزالي دندانهاي خلفي پايين، با حفظ طرح باالنس شده 

 .ابداع شد

 French ٥  از دندانهاي خلفي باال با حداقل شيب لينگوالي 

 ١٥و  درجه براي دومين پرمولر ١٠درجه براي اولين پرمولر، 

 در سال )Frush )۴آقاي . درجه براي اولين مولر استفاده نمود

 مدافع تماس اكلوزالي يك بعدي دندانهاي متقابل خلفي به ١٩٦٧

شكل يك اكلوژن خطي بود كه ابتدا روي آرتيكوالتور به شكل 

باالنس شده چيده مي شدند و سپس اصالحات اكلوزالي براي 

 . شد ه، در دهان انجام ميايجاد يك آرتيكوالسيون باالنس شد

 آرتيكوالسيون منوپلن 

در طرح منوپلن كه در پاسخ به نقص هاي چيدن معمولي 

 :ابداع شد دو نوع طرح وجود دارد 

 
 طرح منوپلن باالنس نشده 

در اين طرح دندانها در يك پلن واحد كه موازي كف دهان 

و ) قوس ندارد(پلن اكلوزال صاف بوده . است چيده مي شوند

در . ندانهايي كه چيده مي شوند ارتفاع و شيب كاسپي ندارندد

اين مقاله منظور از آرتيكوالسيون منوپلن، نوع باالنس نشده آن 

 .)۲(است 

 پلن اكلوزال صاف يا منوپلن با يك رمپ باالنس كننده 

، باالنس باتيلت دادن به مولر دوم  در اين طرح اكلوزالي

لي آن نسبت به   پلن اكلوزال پايين و باال آوردن قسمت  ديستا

در كل در اين دو طرح انتشار استرس بر روي  .)۵(بدست مي آيد 

 در ١٩٥١ در سال )Hardy )۶آقاي  .ريج بهتر صورت مي گيرد

روش ديگري براي اكلوژن باالنس نشده از دندانهاي غير 

 .آناتوميك در يك صفحه اكلوزالي مستقيم افقي استفاده نمود

 از آرتيكوالسيون منوپلن ١٩٧١ در سال )Pound )۷آقاي 

 )Brewer )۸در مطالعه اي كه آقاي  .باالنس نشده حمايت نمود

 ٣٣ روي دست دندانهاي كامل با زاويه كاسپي ١٩٦٧در سال 

درجه در يك اكلوژن باالنس شده در مقايسه با دندانهاي غير 

 :آناتوميك صفر درجه انجام داد نتيجه گرفت كه 

ارجحيتي بين اين دو نوع دست دندان قائل بيماران هيچ 

نبودند و در حقيقت اصالً درك نكرده بودند كه اينها با هم 

 .تفاوت دارند

 مقايسه اي بين ١٩٨٨ در سال )Elinger )۹ و Hickyآقاي 

و )  استفاده از فيس بوcomplex( دست دندانهاي كمپلكس 

 در تكنيك .انجام دادند) بدون استفاده از فيس بو(  استاندارد

 .كمپلكس دندانها براي ايجاد باالنس كامالً تصحيح شدند

در تكنيك استاندارد دندانها فقط در حالت سنتريك تصحيح 

شدند و هيچ تالشي براي ايجاد اكلوژن باالنس شده  صورت 

در اين مطالعه طوالني مدت ،  تفاوتهاي عمده اي در . نگرفت

و تحليل استخوان طي چهار سال درگير و ثبات دست دندان 

در مجموع بعلت كاسپ دار نبودن دندانهاي  .وجود نداشت

اع مزايا ي  اين خلفي، زيبايي و قدرت جوشي كمتر تحت شع

 . )۷(طرح قرار گرفت 

 
 آرتيكوالسيون  لينگوالي 

 سال قبل طرفداراني در ميان ٧٠آرتيكوالسيون لينگوالي از 

 .دندانپزشكان داشته است
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٤و٣ شماره ٢٧ جلد ١٣٨٢مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال       

                                                           

 

١٠٢

شامل دو  MLI(Myerson Lingualized Integration) دندانهاي

 :فرم دندانهاي خلفي مي باشند 

 Controlled Contact (CC)دندانهاي با تماس كنترل شده 

 Maximum Contact (MC)دندانهاي با ماكزيمم تماس 

اختالف اين دو نوع دندان تنها مربوط به دندانهاي خلفي ماگزيال 

 . )۲( هر دو نوع مشابه مي باشند دندانهاي خلفي منديبل در. مي باشد

 بستگي به توانايي بيمار در MC يا CCانتخاب نوع دندان 

براي آن .  در جلسات مختلف مالقات داردCRتكرار موقعيت 

 CC نمي باشند نوع CRدسته از بيماراني كه قادر به تكرار 

پيشنهاد ميشود، زيرا اين دندانها تا حدي آزادي حركت در 

براي آن دسته . اكزيمم اينتركاسپيشن را دارنداطراف وضعيت م

 MC را تكرار كنند، نوع CRاز بيماران كه مي توانند موقعيت 

پيشنهاد ميشود كه ظاهري آناتوميك و داراي كاسپ بلندتر مي 

 . )۱۰(باشند 

 طرح اكلوژن لينگوالي ١٩٢٨ در سال )Alfred Gysi )۱۱دكتر 

 در يك آرتيكوالسيون ١٩٧١ در سال Poundآقاي . را بنا نهاد

 در سال )Payne )۷ آقاي  .باالنس شده اكلوژن را لينگوالي نمود

 عنوان نمود كه اين نوع آرايش دنداني داراي مزايايي چون ١٩٥٥

زيبايي دندانها، تطابق با انواع مختلف ريجها، حداكثر تماس بين : 

كاسپي با ثبات، عدم وجود تماسهاي منحرف كننده اكلوزالي در 

 .ركات جانبي مي باشدح

 اكلوژن لينگوالي را تركيبي ١٩٧٧ در سال )Backer )۱۰آقاي 

از دندانهاي آناتوميك براي  دست دندان فك باال و دندانهاي 

                                                                       .                                                                       غير آناتوميك مديفيه براي دست دندان فك پايين معرفي كرد

Sosin و Levin )۱( كاسپهاي لينگوال پرمولرها ١٩٧٢ در سال 

و مولرهاي اول و دوم باال را جهت افزايش كارايي جويدن با فلز 

  .فرم دادند

 انجام داد ١٩٨٣ در سال )Clough )۱۲در مطالعه اي كه آقاي 

 بيمار از نظر كلينيكي مقايسه ٣٠اكلوژن لينگوالي و منوپلن در 

 مورد مطالعه طرح اكلوژن لينگوالي را از بيماران% ٦٧شدند و 

ترجيح دادند كه دليل ارائه شده توسط اين بيماران بهبود توانايي 

جويدن، گير بهتر، ثبات بيشتر و راحتتر بودن نسبت به طرح 

برخي ديگر صحبت كردن بهتر و عدم گاز گرفتن  .منوپلن بود

 .دگونه را با اين دست دندان نسبت به طرح منوپلن ذكر كردن

اكلوژن لينگوالي هم مزاياي زيبايي و وارد شدن نيروهاي مطلوب 

بر روي ريج ها را دارد و هم قدرت جوشي بيماران بسيار مطلوب 

 .است

 
 مواد و روش كار 

جهت مقايسه سه روش چيدن دندان در پروتز كامل و  :مواد 

 سال از ٥٥بيمار با ميانگين سني ١٠بررسي اكلوژن آنها تعداد 

اجعه كنندگان به بخش پروتزدانشكده دندانپزشكي ميان مر

 . انتخاب شدند١٣٨١مشهد در سال 

 بيماران قبل از كار معاينه شدند و شرايط دهاني آنها  :روش كار

مورد توجه قرار گرفت و مواردي انتخاب شدند كه داراي ريجي 

سالم و خوب بوده و تا حد امكان تحليل قابل توجهي در 

از ريجهاي باال و پايين قالبگيري . نداشته باشندريجهاي باقيمانده 

اوليه با آلژينات انجام گرفت و سپس كست اوليه تهيه و روي 

 .آنها تري اختصاصي براي قالب گيري نهايي ساخته شد

در جلسه دوم تري ها در دهان از نظر اندازه بودن لبه ها بررسي 

گرفت و شد و سپس عمل بوردر مولدينگ با كامپاند سبز انجام 

قالب هاي نهايي . سپس قالب نهايي با ماده لورااليت گرفته شد

سپس دو بار كست هاي نهايي . بالفاصله با گچ استون ريخته شد

بدين . فك باال و پايين با ماده قالبگيري آلژينات دوپليكيت شد

ترتيب براي هر بيمار سه كست نهايي فك باال و سه كست نهايي 

 روي اين شش كست شش بيس نهايي سپس. فك پايين تهيه شد

پختني ساخته شد و سپس از همه نظر يعني ميزان گسترش 

بوردرها و ضخامت بوردرها، ضخامت قسمت كامي پروتز فك 

براي اين . باال كنترل شد و اگر اصالحي الزم بود صورت گرفت

 بيس نهايي كست ريليف شده اي مناسب براي مانت كردن ٦

 .ساخته شدبيسها روي آرتيكوالتور 

 .در جلسه سوم حضور بيمار بيس ها در دهان امتحان شدند

بيس باال از نظر ساپورت لب و تعيين پلن اكلوزال تنظيم شد و 

 .رابطه عمودي و افقي فكين بيمار ثبت شد
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١٠٣

 همراه با CRسپس هر دو كست با يك ركورد فيس بو و ركورد 

 .بيس هاي دست دندان روي آرتيكوالتور مانت شدند

 و تنظيم VDن رابطه مانت شده روي آرتيكوالتور از نظر اي

 به هر دو جفت بيس ديگر منتقل شد يعني اين CRپلن و رابطه 

براي دو دست دندان ديگر هم عيناً مورد استفاده قرار رابطه ها 

دست دندان اول به طور اتفاقي با اكلوژن باالنس شده چيده . گرفت

 دست دندان چيده شده در دهان در جلسه چهارم با حضور بيمار .شد

 مجدد CRاگر احياناً يك ركورد .  آن چك شدCRكنترل و رابطه 

ضروري بود اين ركورد مجدداً گرفته مي شد و كست ها دوباره 

اگر همه  .شد مانت شده و اين رابطه به بيس هاي ديگر هم منتقل مي

شهاي چيز مورد تائيد بود دو دست دندان ديگر در همين رابطه به رو

منوپلن و لينگوالي چيده مي شد و اين دو هم در دهان امتحان شده و 

در هر سه گروه دست دندانها با رزين آكريلي يكسان و با روشهاي 

قبل از تحويل نهايي هر كدام از دست . مشابهي پخته مي شدند

 مجدد از CR با گرفتن ركورد CRدندانها، تصيح اكلوژن در حالت 

 .تور انجام شدمريض روي آرتيكوال

 جلسه تحويل دست دندان 
ابتدا يكي از سه دست دندان به طور اتفاقي انتخاب مي شد و 

در جلسه تحويل،  تصيح اكلوژن  در . تحويل مريض مي گرديد

صورت " رابطه مركزي به طور كامل روي دست دندانها مجددا

گرفت و لبه هاي دنچر از نظر اوراكستنشن لبه ها بررسي شده و  مي

اگر لبه اي بلند بود ، كوتاه مي شد و يا اگر در نقاطي مريض احساس 

 .زدگي مي كرد ،  زدگي ها گرفته مي شد

جلسات كنترل به ترتيب روز اول، روز سوم ، هفته دوم و هفته سوم 

 . بعد از تحويل پروتز تعيين شد

   در اين جلسات از بيمار سواالتي پرسيده مي شد و بيمار ارزيابي 

در رابطه با فانكشن پروتز زدگي ها،  ثبات حين فانكشن ، هايي 

زيبايي و صحبت انجام مي داد تا اينكه در پايان هفته سوم از همه نظر 

اگر بيمار مشكلي نداشت  .دست دندان به حالت ايده آل مي رسيد

. سپس دست دندان دوم به طور اتفاقي تحويل مريض داده مي شد

ات كنترل به همين ترتيب دست براي دست دندان ديگر هم جلس

دست دندان سوم تحويل بيماران داده دندان اول، تنظيم مي شد و بعد 

بعد از اينكه در مورد دست دندان سوم هم دوره سه هفته اي  .مي شد

كنترل كامل شد و مريض مشكلي نداشت سه دست دندان همزمان 

ست تحويل مريض داده شده و به مريض گفته مي شد روز اول از د

دندان اول، روز دوم از دست دندان دوم و روز سوم از دست دندان 

در پايان روز سوم به ما مراجعه كرده و سه دست . سوم استفاده كند

 .دندان  با هم مقايسه مي شدند

 
 ها يافته

هدف از اين تحقيق مقايسه پروتزهاي تهيه شده به سه روش 

 :چيدن دندان از نظر فاكتورهاي زير بوده است 

 ثبات ‐ ٣ و تعداد زدگي،   شدت ‐٢،  )فانكشن(  غذا خوردن ‐۱

  . زيبايي‐٥    صحبت‐ ٤حين فانشكن، 

تجزيه و تحليل  آماري انجام شده بر روي اين داده ها متشكل از 

يك سري جداول توافقي به همراه آزمون مربوطه يعني كي دو 

دست آمده در تحويل انفرادي دست دندانها نتايج ب .پيرسن مي باشد

 % ٥در رابطه با متغير فانكشن نشان  مي دهد كه در سطح خطاي 

به نوع روش استفاده شده مرتبط ) بد ، خوب ، عالي (  متغير پاسخ 

 ديده ميشود ١ به طوريكه در نمودار(P-value=0.03) .مي باشد 

 .روش لينگوالي بهتر از دو روش ديگر عمل كرده است

 

 
 

 

 
 

 
 
 

  پاسخ افراد شركت كننده به متغير فانكشنتعداد: ١مودار ن

 

در رابطه با متغير شدت زدگي نشان داده شده است كه در سطح 

 متغير پاسخ به نوع روش استفاده شده مرتبط % ٥خطاي 

  ديده  ٢كه در نمودار  طوريه   ب(P-value=0.032). مي باشد

ين روش لينگوالي بهتر از دو روش ديگر بوده است و كمتر. مي شود

 .زدگي را داشته است 
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 تعداد پاسخهاي افراد شركت كننده در آزمون به مسئله زدگي: ٢نمودار 

 

متغيير پاسخ ، % ٥در متغيرگير نشان مي دهد در سطح خطاي 

كه در  به نوع روش استفاده  شده مرتبط نيست ، به طوري

نسبت % ١ ديده مي شود، روش اول با اختالف تنها ٣نمودار 

 .ه روش سوم بهتر از دو روش ديگر عمل كرده استب

(P-value=0.059)  
 

 
 
 
 

تعداد پاسخ افراد شركت كننده در آزمون به متغير گير  : ٣نمودار 
 به تفكيك سه روش

( متغيير پاسخ % ٥در متغير زيبايي نشان مي دهد كه در سطح خطاي 

اين سه به نوع روش استفاده شده مرتبط نمي باشد و ) خوب ، عالي 

 .   با هم تفاوتي ندارد١روش با توجه به جدول 

جدول توافقي توزيع مشاهدات سه روش در متغيير پاسخ به  : ١جدول 
 زيبايي 

 كل زيبايي

 خوب عالي

 

٣٩ 
%100 

٨/٣٢%  
٨/٣٢%  

٣٣ 
٦/٨٤% 
٧/٣١% 
٧/٢٧% 

٦ 
٤/١٥%  

٤٠%  
٥%  

         متد   ١  تعداد        
 در روش
 در زيبايي
 كل

٤٠ 
١٠٠%  
٦/٣٣% 
٦/٣٣% 

٣٥ 
٥/٨٧%  
٧/٣٣%  
٤/٢٩% 

٥ 
٥/١٢% 
٣/٣٣% 
٢/٤% 

 ٢   تعداد       
 در روش
 در زيبايي
 كل

٤٠ 
١٠٠% 
٦/٣٣% 
٦/٣٣% 

٣٦ 
٩٠/٠% 
٣٤/٦%  
٣٠/٣% 

٤ 
١٠% 
٧/٢٦% 
٤/٣%  

 ٣    تعداد         
 در روش
 در زيبايي
 كل

١١٩ 
١٠٠% 
١٠٠% 
١٠٠%  

١٠٤ 
٤/٨٧%  

١٠٠%  
٤/٨٧% 

 

١٥ 
٦/١٢% 

١٠٠%  
٦/١٢%  

   تعذاد        كل
 در روش
 در زيبايي
 كل

 متغير% ٥در متعيير تكلم نشان مي دهد كه در سطح خطاي 

به نوع روش استفاده شده مرتبط نمي ) خوب ، عالي ( پاسخ 

 ديده مي شود ، هر سه روش ٢باشد  به طوريكه در جدول 

 .يكسان بودند

 
وافقي مربوط به توزيع مشاهدات سه روش در جدول ت : ٢جدول 

 پاسخ به متغيير تكلم 
 كل تكلم

 خوب عالي

 

٣٩ 

١٠٠%  

٨/٣٢%  

٨/٣٢% 

٣٠ 

٩/٧٦%  

٤/٣٠% 

٢/٢٥% 

٩ 

١/٢٣% 

٤٥% 

٦/٧% 

            متد١    تعداد        

 روش

 درتكلم

 در كل

٤٠ 

١٠٠% 

٦/٣٣%  

٦/٣٣%  

٣٦ 

٩٠% 

٤/٣٦%  

٣/٣٠% 

٤ 

١٠%  

٢٠%  

٤/٣%  

 ٢تعداد            

 روش

 درتكلم

 در كل

٤٠ 

١٠٠%  

٦/٣٣% 

٦/٣٣%  

٣٣ 

٥/٨٢%  

٣/٣٣% 

٧/٢٧%  

٧ 

٥/١٧% 

٣٥%  

٩/٥%  

 تعداد

 روش

 در تلكم

 در كل

١١٩ 

١٠٠% 

١٠٠% 

١٠٠%  

٩٩ 

٢/٨٣ 

١٠٠%  

٢/٨٣% 

٢٠ 

٨/١٦%  

١٠٠% 

٨/١٦%  

  تعداد         كل 

 روش

 در تكلم

 در كل

 

 بيماران نتايج به شرح زير در تحويل همزمان سه دست دندان به

توزيع هر يك از اين پنج متغير در بين اين  :بدست آمده است 

سه روش در پاسخ گويي به بهترين روش يكسان نيست، 

 ).٤نمودار (مي باشد   =P-Value ٠٠/٠زيرا

در متغير غذا خوردن روش دوم و سوم به طور مساوي به  ‐۱

 .عنوان بهترين معرفي شده اند

ير زدگي بيشترين تعداد افراد گفته اند هر سه دست در متغ ‐۲

دندان يكسان هستند ولي در بين سه روش، روش سوم كمترين 

 .زدگي را داشته است و بهترين دست دندان معرفي شده است

در متغير ثبات حين فانكشن روش سوم به عنوان بهترين  ‐۳

 .روش معرفي شده است

گفته اند اين % ٧/٤٦ افراد در متغير زيبايي بيشترين درصد از ‐۴

افراد روش لينگوالي را % ٧/٢٦سه روش تفاوتي ندارند ولي 
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١٠٥

بنابراين از نظر زيبايي مي توان روش لينگوالي را . ترجيح داده اند

 .بهترين دانست

افراد اظهار داشته اند فرقي بين % ٧/٥٦در متغير صحبت كردن   ‐۵

روش % ٧/١٦ صحبت در سه روش چيدن احساس نكرده اند ولي

 .اول را ترجيح داده اند كه ميتوان روش اول چيدن را بهترين دانست

                            

 

 

 
 

 
 بهترين دست دندان انتخاب شده : ٤مودار ن

 

 )٥طبق نمودار : (در معرفي بدترين ها نتايج زير بدست آمد

پروتزهاي تهيه شده به روش اول از نطر متغييرهاي فانكشن 

 .و همچنين زدگي بدترين بوده اند ) ا خوردن ذغ(

 ، بدترين مربوط به روش اول در متغير ثبات حين فانكشن

در متغير زيبايي درصد بيشتري از افراد گفته اند كه اين  .است

افراد گفته اند زشت % ٣/٢٣سه روش تفاوتي با هم ندارند ولي 

 .ترين دست دندان مربوط به روش اول است

بت كردن هم بيشتر افراد گفته اند اين سه در متغير صح

گفته اند روش سوم % ٧/٢٦روش با هم تفاوتي ندارند ولي 

    .بدترين مي باشد

 

 

 

 

 
 بدترين دست دندان انتخاب شده  : ٥نمودار 

 بحث 
براي هر بيمار .  بيمار صورت گرفت١٠مطالعه حاضر روي 

سه دست دندان با سه روش مختلف چيدن به طور يكسان 

روشهاي مورد مطالعه به ترتيب چيدن معمولي، . ساخته شد

در اين مطالعه از پنج متغير و براي هر  .منوپلن و لينگوالي بودند

 :متغيرها عبارتند از. يك از سه پاسخ استفاده شده است

 )فانكشن(غذا خوردن 

در اين تحقيق مشخص گرديد كه عمل جويدن در سه 

رادي و همزمان دست دندانها روش چيدن دندانها، در تحويل انف

يكسان نيستند، و روش لينگوالي در تحويل انفرادي بهتر از دو 

روش ديگر عمل كرده است و در تحويل همزمان سه دست 

دندان، روش لينگوالي و منوپلن به عنوان بهترين و روش چيدن 

 .معمولي به عنوان بدترين روش چيدن معرفي شده است

مار در ابتدا روش لينگوالي را ارجح براي توضيح اينكه چرا بي

دانسته و در پايان روش منوپلن را هم به همان خوبي ارزيابي 

كرده است مي توان گفت كه ممكن است جويدن غذا با 

اكلوژن منوپلن نياز به مهارت خاصي دارد كه براي كسب آن 

  .زمان بيشتري الزم است

معمولي با توجه به بهتر دانستن روش لينگوالي به روش 

نيروها به قله ريج چيدن احتماالً بايد پذيرفت كه وارد شدن 

از آن داراي اهميت بيشتري ) و نه باكالي تر از آن(پايين 

در مورد ارجح دانستن دو .است كه تا كنون گمان مي شد

روش لينگوالي و منوپلن به روش معمولي احتماالً بايد 

وش اول پذيرفت كه تداخالت احتمالي كاسپها كه در ر

احتمال وقوع آن بيشتر است يك عامل مهم در كاهش كيفيت 

در ضمن، اين يافته ها با يافته هاي  .جويدن غذا مي باشد

  .نيز مطابقت ندارد) ١٩٨٣در سال  ( )Clough )۱۲آقاي 

نتيجه اين تحقيق كه چيدن معمولي دست دندان را از 

 طرز چيدن منوپلن در غذا خوردن بدتر معرفي كرده است با

فكر قبلي ما كه منتظر بوديم كارايي جويدن در منوپلن بعلت 

 . همخواني ندارد. كمتر باشد، فقدان كاسپ

 كه )Jankelson )۲ و Hendronنتيجه اين تحقيق با نظريه آقاي 

 مدركي مبني بر اينكه  آيا باالنس دندانها در  بيان مي كنند،

است و وضعيت  هاي خارج مركزي يك ضرورت فيزيولوژيك 

اينكه فقدان باالنس خارج مركزي باعث كاهش برش دندانها در 

 .طي عمل جويدن مي شود وجود ندارد ، همخواني دارد

  روشبدترين
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 زدگي

در اين مطالعه در تحويل انفرادي دست دندانها، چيدن معمولي 

دست دندان و چيدن منوپلن بيشترين نقاط زدگي را داشتند و روش 

تر از دو روش قبلي عمل كرده لينگوالي بعلت كم ترين زدگي به

در تحويل همزمان هر سه دست دندان بيشترين زدگي مربوط . است

به دست دندان با چيدن معمولي و كمترين زدگي مربوط به چيدن 

براي توجيه بيشتر و شديدتر بودن زدگي ها در . لينگوالي بوده است

 :روش اول مي توان گفت 

كاسپي در حركات طرفي درچيدن معمولي به علت تداخالت ) الف

 . امكان ايجاد زدگي بيشتر استCRو نيز كمترين ميزان آزادي در 

در چيدن معمولي بعلت وجود كاسپها حتي اگر تداخلي هم ) ب

وجود نداشته باشد نيروهاي طرفي وارد بر روي ريج بيشتر است و 

در اكلوژن  .اين خود مي تواند باعث زدگي بيشتر و شديدتر باشد

  .ه دو علت زدگي ها مي تواند از اكلوژن لينگوالي بيشتر باشدمنوپلن ب

دندانها قابليت نفوذ كمتري به غذا دارند و فك بايد  با قدرت ) الف

 .بيشتري بسته شود

بوچر ميگويد، بيمار نداشتن كاسپ را با انجام مقدار ) ب

تواند  كند كه اين خود مي بيشتري حركات طرفي جبران مي

يروهاي طرفي بيشتر به ريجها و ايجاد زدگي باعث وارد شدن ن

 . همخواني ندارد)Brewer )۷اين نتايج با تحقيق آقاي . شود

 ثبات حين فانكشن

در تحويل انفرادي دست دندانها پاسخ بيماران به متغير 

بيشترين ثبات مربوط به چيدن معمولي و . ثبات يكسان نبود

 در روش .كمترين ثبات مربوط به روش چيدن منوپلن بود

لينگوالي با تفاوت اندكي نسبت به روش چيدن معمولي در 

احتمال دارد به علت انجام حركت . رديف دوم قرار گرفت

طرفي بيشتر با دندانهاي منوپلن بيس دندان نزديكي خود را با 

 .مخاط زيرين از دست بدهد و از جا كنده شود

ن در تحويل همزمان سه دست دندان با هم به مريض، بهتري

ثبات مربوط به دست دندان با چيدن لينگوالي و كمترين ثبات 

مربوط به دست دندان اول بود، كه اين تضاد در نتايج اول و 

دوم ممكن است  به اين علت باشد ، كه غذا جويدن با دندانهاي 

بدون كاسپ نياز به مهارت خاصي دارد كه كسب آن به زمان 

 .نياز دارد

بيماران گير بيشتر ) ١٩٨٦در سال  ()Clough )۱۲در تحقيق آقاي 

را به اكلوژن لينگوالي در مقايسه با اكلوژن منوپلن نسبت دادند 

 .كه با نتيجه اين تحقيق همخواني دارد

 تكلم

در تحويل انفرادي دست دندانها، طبق آناليزهاي آماري و 

 اختالف% ٩٥جدول توافقي مربوطه در سطح اطمينان 

 وجود نداشت و هر سه يكسان عمل معني داري بين اين سه روش

 كه بيمارانش )Clough )۸كرده اند و اين مطالعه با  مطالعه آقاي 

 .اكلوژن لينگوالي را ترجيح داده بودند همخواني ندارد

در تحويل همزمان سه دست دندان با هم بيشتر پاسخ ها مربوط 

به اين بود كه دست دندانها تفاوتي با هم ندارند ولي در 

، بهترين وضعيت تكلم مربوط به روش اول و بدترين ارجحيت

مربوط به روش لينگوالي بوده است، كه اين با مطالعه آقاي 

Clough)۸( در تضاد است و بايد در اين مورد تحقيق بيشتري 

 .بعمل آيد

 زيبايي

در رابطه با متغيرهاي زيبايي در تحويل انفرادي دست 

 .دندانها هر سه روش يكسان عمل كرده اند

در تحويل همزمان دست دندانها، دست دندان سوم به عنوان 

بهترين زيبايي و دست دندان اول كمترين زيبايي را داشته است 

از آنجايي كه در مقايسه . كه ما توضيحي براي آن نمي يابيم

همزمان هر سه روش بيماران از فانكشن دست دندان لينگوالي 

ضايت در داوري رضايت بيشتري پيدا كرده بودند، اين ر 

آنها از نظر زيبايي ممكن است تاثير گذاشته و دست دندان 

 .لينگوالي را زيباتر احساس كرده اند

 
 نتيجه گيري 

اين تحقيق براي بررسي موفقيت سوبژكتيوسه روش چيدن 

 بيمار با ريج و رابطه فكي ١٠. دندان در پروتز كامل اجرا شد

 دست دندان با اكلوژن براي هر بيمار سه . نرمال انتخاب شدند
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١٠٧

*********** 

 متغير ٥معمولي، منوپلن و لينگوالي ساخته شد و در مورد 

، گير، زدگي، صحبت و زيبايي نظر )فانكشن(غذا خوردن 

از مجموع نتايج كه به تفسير در متن  .بيماران پرسيده و ثبت شد

مقاله آمده است، چشمگيرترين نكته اين است كه اكلوژن لينگوالي 

 مزاياي مهمي است و اين شايستگي را دارد كه بيشتر احتماالً داراي

 .مورد استفاده قرار گيرد و در مورد آن بررسيهاي بيشتري بعمل آيد
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Abstract 

Introduction: The occlusion of complete denture has been a subject of argument from the first attempts for treatment 
of edentulous patients. This study was performed to determine the subjective success of three different methods for 
setting the artificial teeth of complete dentures.  
Materials & Methods: 10 patients with normal residual alveolar ridge and jaw relationship were selected. Three 
complete dentures were made for each patient, the 1st one with normal occlusion the 2nd one with monoplane and the 
last one with lingualized occlusion. 
At first dentures were delivered randomly to the patients to be used for one month. The patients filled out a 
questionnaire 24hrs, 72hrs, 15days and one month after delivery. After one month, the second denture and then the 
third one were delivered to them randomly. After three months of using dentures, the patients filled out a 
comparative questionnaire. 
Results: The results showed that lingualized occlusion apparently has important advantages and deserves further 
evaluation and research. 
Conclusion: In contrast with the current concept indicating that normal occlusion is the best occlusion, this study 
showed  that the  lingualized occlusion was the best for complete denture. 
Key words: Occlusion, monoplane, lingualized 
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 :مقدمه 

حقيق و از زماني كه تالشهايي براي جايگزيني دندانهاي از دست رفته آغاز شد اكلوژن اين دندانها نيز موضوع مورد ت

اين تحقيق تالشي است براي بررسي موفقيت سوبژكتيو سه روش چيدن دندانها كه در پروتز . پژوهش بوده است

 .كامل مورد استفاده قرار مي گيرد

 :پيشنهادهاي مختلفي براي اكلوژن پروتز كامل ارائه شده است كه سه مورد از مهمترين آنها عبارتند  از   

  .Balancedباالنس شده  ‐١

  .Monolpaneوپلن من ‐٢

  .Lingualizedلينگوالي  ‐٣

 : آرتيكوالسيون باالنس شده ‐١

 بر طبق حركات )١٢(Gysi بر مي گردد، زماني كه آقاي ١٩١٤تاريخچه آرتيكوالسيون باالنس شده دو طرفه به سال 

 . درجه استفاده نمود٣٣آرتيكوالتور از كاسپهاي 

 . يون باالنس شده با استفاده از دندانهاي غير آناتوميك پيشنهاد شد آرتيكوالس)١( Sears توسط آقاي ١٩٢٠ در سال 

 افزايش ثبات دست دندانها بوسيله كاهش دادن ميزاكلوزالي دندانهاي خلفي )٦( French توسط آقاي ١٩٥٤در سال 

 درجه براي اولين ٥  از دندانهاي خلفي باال با حداقل شيب لينگوالي French. پايين، با حفظ طرح باالنس شده ابداع شد 

 .  درجه براي اولين مولر استفاده نمود١٥ درجه براي دومين پرمولر و ١٠پرمولر، 

 مدافع تماس اكلوزالي يك بعدي دندانهاي متقابل خلفي به شكل يك اكلوژن خطي بود كه ١٩٦٧ در سال )٧( Frushآقاي 

اصالحات اكلوزالي براي ايجاد يك ابتدا روي آرتيكوالتور به شكل باالنس شده چيده مي شدند و سپس 

 . شد آرتيكوالسيون باالنس شده، در دهان انجام مي
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٢

 : آرتيكوالسيون منوپلن ‐٢

 :در طرح منوپلن كه در پاسخ به نقص هاي چيدن معمولي ابداع شد دو نوع طرح وجود دارد 

 :طرح منوپلن باالنس نشده  ‐١

) قوس ندارد(پلن اكلوزال صاف بوده . ف دهان است چيده مي شونددر اين طرح دندانها در يك پلن واحد كه موازي ك

در اين مقاله منظور از آرتيكوالسيون منوپلن، نوع باالنس . و دندانهايي كه چيده مي شوند ارتفاع و شيب كاسپي ندارند

 .)١(نشده آن است 

 :پلن اكلوزال صاف يا منوپلن با يك رمپ باالنس كننده  ‐٢

 باالنس باتيلت دادن به مولر دوم پايين و باال آوردن قسمت  ديستالي آن نسبت به   پلن اكلوزال ، در اين طرح اكلوزالي

 .)٩(بدست مي آيد 

 .در كل در اين دو طرح انتشار استرس بر روي ريج بهتر صورت مي گيرد

ميك در يك  در روش ديگري براي اكلوژن باالنس نشده از دندانهاي غير آناتو١٩٥١ در سال )١٠( Hardyآقاي  ‐

 .صفحه اكلوزالي مستقيم افقي استفاده نمود

 .  از آرتيكوالسيون منوپلن باالنس نشده حمايت نمود١٩٧١ در سال )١٤( Poundآقاي  ‐

 درجه در يك ٣٣ روي دست دندانهاي كامل با زاويه كاسپي ١٩٦٧ در سال )٣( Brewerدر مطالعه اي كه آقاي  ‐

 :نهاي غير آناتوميك صفر درجه انجام داد نتيجه گرفت كه اكلوژن باالنس شده در مقايسه با دندا

بيماران هيچ ارجحيتي بين اين دو نوع دست دندان قائل نبودند و در حقيقت اصالً درك نكرده بودند كه اينها  ‐

 .با هم تفاوت دارند

اده از فيس  استفcomplex(  مقايسه اي بين دست دندانهاي كمپلكس ١٩٨٨ در سال )٥( Elinger و Hickyآقاي  ‐

در تكنيك كمپلكس دندانها براي ايجاد باالنس كامالً . انجام دادند) بدون استفاده از فيس بو( و استاندارد ) بو

 .تصحيح شدند
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در تكنيك استاندارد دندانها فقط در حالت سنتريك تصحيح شدند و هيچ تالشي براي ايجاد اكلوژن باالنس شده  

در اين مطالعه طوالني مدت ،  تفاوتهاي عمده اي در طي چهار سال درگير و ثبات دست دندان و . صورت نگرفت

 .تحليل استخوان وجود نداشت

هاي خلفي، زيبايي و قدرت جوشي كمتر تحت شعاع مزايا ي  اين طرح در مجموع بعلت كاسپ دار نبودن دندان

 . ١٣قرار گرفت 

 

 :آرتيكوالسيون  لينگوالي  ‐٣

 . سال قبل طرفداراني در ميان دندانپزشكان داشته است٧٠آرتيكوالسيون لينگوالي از 

 :ند شامل دو فرم دندانهاي خلفي مي باش MLI(Myerson Lingualized Integration) دندانهاي

 Controlled Contact (CC)دندانهاي با تماس كنترل شده  ‐١

 Maximum Contact (MC)دندانهاي با ماكزيمم تماس  ‐٢

دندانهاي خلفي منديبل در هر دو نوع مشابه . اختالف اين دو نوع دندان تنها مربوط به دندانهاي خلفي ماگزيال مي باشد

 . )١(مي باشند 

براي آن .  در جلسات مختلف مالقات داردCRي به توانايي بيمار در تكرار موقعيت  بستگMC يا CCانتخاب نوع دندان 

 پيشنهاد ميشود، زيرا اين دندانها تا حدي آزادي حركت در CC نمي باشند نوع CRدسته از بيماراني كه قادر به تكرار 

 را تكرار كنند، CRانند موقعيت براي آن دسته از بيماران كه مي تو. اطراف وضعيت ماكزيمم اينتركاسپيشن را دارند

 . )٢( پيشنهاد ميشود كه ظاهري آناتوميك و داراي كاسپ بلندتر مي باشند MCنوع 

 در يك ١٩٧١ در سال Poundآقاي .  طرح اكلوژن لينگوالي را بنا نهاد١٩٢٨ در سال )٨( Alfred Gysiدكتر 

 .آرتيكوالسيون باالنس شده اكلوژن را لينگوالي نمود

زيبايي دندانها، تطابق با :  عنوان نمود كه اين نوع آرايش دنداني داراي مزايايي چون ١٩٥٥ در سال )١٣( Payne آقاي 

انواع مختلف ريجها، حداكثر تماس بين كاسپي با ثبات، عدم وجود تماسهاي منحرف كننده اكلوزالي در حركات جانبي 

 .مي باشد
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٤

 را تركيبي از دندانهاي آناتوميك براي  دست دندان فك باال و دندانهاي  اكلوژن لينگوالي١٩٧٧ در سال )٢( Backerآقاي 

.                                                                                                  غير آناتوميك مديفيه براي دست دندان فك پايين معرفي كرد

Sosin و Levin )كاسپهاي لينگوال پرمولرها و مولرهاي اول و دوم باال را جهت افزايش كارايي ١٩٧٢ در سال )١٢ 

 .جويدن با فلز فرم دادند

 بيمار از نظر كلينيكي ٣٠ انجام داد اكلوژن لينگوالي و منوپلن در ١٩٨٣ در سال )٤( Clough مطالعه اي كه آقاي در

از بيماران مورد مطالعه طرح اكلوژن لينگوالي را ترجيح دادند كه دليل ارائه شده توسط اين % ٦٧مقايسه شدند و 

 . و راحتتر بودن نسبت به طرح منوپلن بودبيماران بهبود توانايي جويدن، گير بهتر، ثبات بيشتر

 .برخي ديگر صحبت كردن بهتر و عدم گاز گرفتن گونه را با اين دست دندان نسبت به طرح منوپلن ذكر كردند

اكلوژن لينگوالي هم مزاياي زيبايي و وارد شدن نيروهاي مطلوب بر روي ريج ها را دارد و هم قدرت جوشي بيماران 

 ١. بسيار مطلوب است

 :مواد و روش كار 

 :مواد ) الف

 سال از ٥٥بيمار با ميانگين سني ١٠جهت مقايسه سه روش چيدن دندان در پروتز كامل و بررسي اكلوژن آنها تعداد 

 . انتخاب شدند١٣٨١ميان مراجعه كنندگان به بخش پروتزدانشكده دندانپزشكي مشهد در سال 

 :روش كار ) ب

د و شرايط دهاني آنها مورد توجه قرار گرفت و مواردي انتخاب شدند كه داراي ريجي  بيماران قبل از كار معاينه شدن

 . سالم و خوب بوده و تا حد امكان تحليل قابل توجهي در ريجهاي باقيمانده نداشته باشند

تصاصي از ريجهاي باال و پايين قالبگيري اوليه با آلژينات انجام گرفت و سپس كست اوليه تهيه و روي آنها تري اخ

 .براي قالب گيري نهايي ساخته شد

در جلسه دوم تري ها در دهان از نظر اندازه بودن لبه ها بررسي شد و سپس عمل بوردر مولدينگ با كامپاند سبز 

سپس . قالب هاي نهايي بالفاصله با گچ استون ريخته شد. انجام گرفت و سپس قالب نهايي با ماده لورااليت گرفته شد

بدين ترتيب براي هر بيمار سه كست . ي نهايي فك باال و پايين با ماده قالبگيري آلژينات دوپليكيت شددو بار كست ها
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سپس روي اين شش كست شش بيس نهايي پختني ساخته شد و . نهايي فك باال و سه كست نهايي فك پايين تهيه شد

ت كامي پروتز فك باال كنترل شد سپس از همه نظر يعني ميزان گسترش بوردرها و ضخامت بوردرها، ضخامت قسم

 بيس نهايي كست ريليف شده اي مناسب براي مانت كردن بيسها ٦براي اين . و اگر اصالحي الزم بود صورت گرفت

 .روي آرتيكوالتور ساخته شد

 .در جلسه سوم حضور بيمار بيس ها در دهان امتحان شدند

 . شد و رابطه عمودي و افقي فكين بيمار ثبت شدبيس باال از نظر ساپورت لب و تعيين پلن اكلوزال تنظيم

 . همراه با بيس هاي دست دندان روي آرتيكوالتور مانت شدندCRسپس هر دو كست با يك ركورد فيس بو و ركورد 

 به هر دو جفت بيس ديگر منتقل شد يعني CR و تنظيم پلن و رابطه VDاين رابطه مانت شده روي آرتيكوالتور از نظر 

دست دندان اول به طور اتفاقي با اكلوژن . ها براي دو دست دندان ديگر هم عيناً مورد استفاده قرار گرفتاين رابطه 

 .باالنس شده چيده شد

اگر احياناً يك .  آن چك شدCRدر جلسه چهارم با حضور بيمار دست دندان چيده شده در دهان كنترل و رابطه 

رفته مي شد و كست ها دوباره مانت شده و اين رابطه به بيس  مجدد ضروري بود اين ركورد مجدداً گCRركورد 

 .شد هاي ديگر هم منتقل مي

اگر همه چيز مورد تائيد بود دو دست دندان ديگر در همين رابطه به روشهاي منوپلن و لينگوالي چيده مي شد و اين 

ن و با روشهاي مشابهي پخته مي دو هم در دهان امتحان شده و در هر سه گروه دست دندانها با رزين آكريلي يكسا

 مجدد از مريض CR با گرفتن ركورد CRقبل از تحويل نهايي هر كدام از دست دندانها، تصيح اكلوژن در حالت . شدند

 .روي آرتيكوالتور انجام شد

 

 جلسه تحويل دست دندان 

 در جلسه تحويل،  تصيح .ابتدا يكي از سه دست دندان به طور اتفاقي انتخاب مي شد و تحويل مريض مي گرديد

صورت ميگرفت و لبه هاي دنچر از نظر " اكلوژن  در رابطه مركزي به طور كامل روي دست دندانها مجددا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
٤و٣ شماره ٢٧ جلد ١٣٨٢مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد سال       

                                                           

 

٦

اوراكستنشن لبه ها بررسي شده و اگر لبه اي بلند بود ، كوتاه مي شد و يا اگر در نقاطي مريض احساس زدگي مي 

 .كرد ،  زدگي ها گرفته مي شد

 . ه ترتيب روز اول، روز سوم ، هفته دوم و هفته سوم بعد از تحويل پروتز تعيين شدجلسات كنترل ب

    در اين جلسات از بيمار سواالتي پرسيده مي شد و بيمار ارزيابي هايي در رابطه با فانكشن پروتز

مه نظر دست دندان به  زدگي ها،  ثبات حين فانكشن ، زيبايي و صحبت انجام مي داد تا اينكه در پايان هفته سوم از ه

 .حالت ايده آل مي رسيد

براي دست دندان ديگر هم . اگر بيمار مشكلي نداشت سپس دست دندان دوم به طور اتفاقي تحويل مريض داده مي شد

 .جلسات كنترل به همين ترتيب دست دندان اول، تنظيم مي شد و بعد دست دندان سوم تحويل بيماران داده مي شد

 مورد دست دندان سوم هم دوره سه هفته اي كنترل كامل شد و مريض مشكلي نداشت سه دست بعد از اينكه در

دندان همزمان تحويل مريض داده شده و به مريض گفته مي شد روز اول از دست دندان اول، روز دوم از دست 

ده و سه دست دندان  در پايان روز سوم به ما مراجعه كر. دندان دوم و روز سوم از دست دندان سوم استفاده كند

 .با هم مقايسه مي شدند

 نتايج

  غذا ‐ ١: هدف از اين تحقيق مقايسه پروتزهاي تهيه شده به سه روش چيدن دندان از نظر فاكتورهاي زير بوده است 

   صحبت‐ ٤ ثبات حين فانشكن، ‐ ٣ و تعداد زدگي،    شدت– ٢،  )فانكشن(خوردن 

 . زيبايي‐٥ 

انجام شده بر روي اين داده ها متشكل از يك سري جداول توافقي به همراه آزمون مربوطه تجزيه و تحليل  آماري 

 .يعني كي دو پيرسن مي باشد

 % ٥در تحويل انفرادي دست دندانها نتايج بدست آمده در رابطه با متغير فانكشن نشان  مي دهد كه در سطح خطاي 

 ١ به طوريكه در نمودار(P-value=0.03) .ه شده مرتبط مي باشد به نوع روش استفاد) بد ، خوب ، عالي ( متغير پاسخ 

 .ديده ميشود روش لينگوالي بهتر از دو روش ديگر عمل كرده است
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 تعداد پاسخ افراد شركت كننده به متغير فانكشن: ١نمودار 

متغير پاسخ به نوع روش استفاده شده % ٥ خطاي در رابطه با متغير شدت زدگي نشان داده شده است كه در سطح

روش لينگوالي بهتر از دو روش ديگر بوده .  ديده  مي شود ٢  بطوريكه در نمودار (P-value=0.032). مرتبط مي باشد

 .است و كمترين زدگي را داشته است 
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شدت زدگي

فرمزي
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سفيد شدگي همراه قرمزي
بدو ن زدگي 

 
 

 

متغيير پاسخ ، به نوع روش استفاده  شده مرتبط نيست ، به طوريكه % ٥در متغيرگير نشان مي دهد در سطح خطاي 

. نسبت به روش سوم بهتر از دو روش ديگر عمل كرده است% ١ ديده مي شود، روش اول با اختالف تنها ٣در نمودار 

(P-value=0.059)  

فانكشن

شدت زدگي

 تعداد

 د پاسخهاي افراد شركت كننده در آزمون به مسئله زدگيتعدا:٢نمودار
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٨
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 ن به متغير گير به تفكيك سه روشتعداد پاسخ افراد شركت كننده در آزمو : ٣نمودار 

 

به نوع روش استفاده شده مرتبط ) خوب ، عالي ( متغيير پاسخ % ٥در متغير زيبايي نشان مي دهد كه در سطح خطاي 

 .   با هم تفاوتي ندارد ١نمي باشد و اين سه روش با توجه به جدول 

 ت سه روش در متغيير پاسخ به زيبايي جدول توافقي توزيع مشاهدا : ١                          جدول 

 كل زيبايي

 خوب عالي

 

٣٩ 

 
٨/٣٢%  
٨/٣٢%  

٣٣ 
٦/٨٤% 
٧/٣١% 
٧/٢٧% 

٦ 
٤/١٥%  

٤٠%  
٥%  

         متد   ١                   تعداد        
 در روش
 در زيبايي
 كل

٤٠ 
١٠٠%  
٦/٣٣% 
٦/٣٣% 

٣٥ 
٥/٨٧%  
٧/٣٣%  
٤/٢٩% 

٥ 
٥/١٢% 
٣/٣٣% 
٢/٤% 

 ٢       تعداد          
 در روش
 در زيبايي
 كل

٤٠ 
١٠٠% 
٦/٣٣% 
٦/٣٣% 

٣٦ 
٩٠/٠% 
٣٤/٦%  
٣٠/٣% 

٤ 
١٠% 
٧/٢٦% 
٤/٣%  

 ٣           تعداد            
 در روش
 در زيبايي
 كل

١١٩ 
١٠٠% 
١٠٠% 
١٠٠%  

١٠٤ 
٤/٨٧%  

١٠٠%  
٤/٨٧% 

 

١٥ 
٦/١٢% 

١٠٠%  
٦/١٢%  

     تعذاد               كل                
 در روش
 در زيبايي
 كل

 

به نوع روش استفاده شده مرتبط نمي باشد  به ) خوب ، عالي ( متغيرپاسخ % ٥در متعيير تكلم نشان مي دهد كه در سطح خطاي 

. ديده مي شود ، هر سه روش يكسان بودند٢طوريكه در جدول   
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٩

 دات سه روش در پاسخ به متغيير تكلم جدول توافقي مربوط به توزيع مشاه : ٢جدول 

 كل تكلم

 خوب عالي

 

٣٩ 
١٠٠%  
٨/٣٢%  
٨/٣٢% 

٣٠ 
٩/٧٦%  
٤/٣٠% 
٢/٢٥% 

٩ 
١/٢٣% 

٤٥% 
٦/٧% 

            متد١                           تعداد        
 روش
 درتكلم
 در كل

٤٠ 
١٠٠% 

٦/٣٣%  
٦/٣٣%  

٣٦ 
٩٠% 
٤/٣٦%  
٣/٣٠% 

٤ 
١٠%  
٢٠%  
٤/٣%  

 ٢       تعداد              
 روش
 درتكلم
 در كل

٤٠ 
١٠٠%  
٦/٣٣% 
٦/٣٣%  

٣٣ 
٥/٨٢%  
٣/٣٣% 
٧/٢٧%  

٧ 
٥/١٧% 

٣٥%  
٩/٥%  

 تعداد
 روش
 در تلكم
 در كل

١١٩ 
١٠٠% 
١٠٠% 
١٠٠%  

٩٩ 
٢/٨٣ 

١٠٠%  
٢/٨٣% 

 
 

٢٠ 
٨/١٦%  

١٠٠% 
٨/١٦%  

                     تعداد            كل 
 روش
 در تكلم
 در كل

 

 :در تحويل همزمان سه دست دندان به بيماران نتايج به شرح زير بدست آمده است 

 توزيع هر يك از اين پنج متغير در بين اين سه روش در پاسخ گويي به بهترين روش يكسان نيست، زيرا

٠٠/٠ P-Value= ٤نمودار ( مي باشد.( 

 .رين معرفي شده انددر متغير غذا خوردن روش دوم و سوم به طور مساوي به عنوان بهت ‐١

در متغير زدگي بيشترين تعداد افراد گفته اند هر سه دست دندان يكسان هستند ولي در بين سه روش، روش  ‐٢

 .سوم كمترين زدگي را داشته است و بهترين دست دندان معرفي شده است

 .در متغير ثبات حين فانكشن روش سوم به عنوان بهترين روش معرفي شده است ‐٣

افراد % ٧/٢٦گفته اند اين سه روش تفاوتي ندارند ولي % ٧/٤٦ايي بيشترين درصد از افراد در متغير زيب ‐٤

 .بنابراين از نظر زيبايي مي توان روش لينگوالي را بهترين دانست. روش لينگوالي را ترجيح داده اند

 نكرده افراد اظهار داشته اند فرقي بين صحبت در سه روش چيدن احساس% ٧/٥٦در متغير صحبت كردن  ‐٥

 .روش اول را ترجيح داده اند كه ميتوان روش اول چيدن را بهترين دانست% ٧/١٦اند ولي 
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 بهترين دست دندان انتخاب شده : ٤نمودار 

 )٥طبق نمودار : (در معرفي بدترين ها نتايج زير بدست آمد 

 .و همچنين زدگي بدترين بوده اند ) غدا خوردن (  به روش اول از نطر متغييرهاي فانكشن پروتزهاي تهيه شده

 .در متغير ثبات حين فانكشن ، بدترين مربوط به روش اول است

 در متغير زيبايي درصد بيشتري از افراد گفته اند كه اين سه روش تفاوتي با هم ندارند ولي

 . دندان مربوط به روش اول استافراد گفته اند زشت ترين دست% ٣/٢٣ 

گفته اند روش % ٧/٢٦در متغير صحبت كردن هم بيشتر افراد گفته اند اين سه روش با هم تفاوتي ندارند ولي 

    سوم بدترين مي باشد
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 بدترين دست دندان انتخاب شده  : ٥نمودار 

 :بحث 

براي هر بيمار سه دست دندان با سه روش مختلف چيدن به طور .  بيمار صورت گرفت١٠مطالعه حاضر روي 

 .روشهاي مورد مطالعه به ترتيب چيدن معمولي، منوپلن و لينگوالي بودند. يكسان ساخته شد

 :متغيرها عبارتند از. در اين مطالعه از پنج متغير و براي هر يك از سه پاسخ استفاده شده است

 )نكشنفا(غذا خوردن  ‐١

در اين تحقيق مشخص گرديد كه عمل جويدن در سه روش چيدن دندانها، در تحويل انفرادي و همزمان دست 

دندانها يكسان نيستند، و روش لينگوالي در تحويل انفرادي بهتر از دو روش ديگر عمل كرده است و در تحويل 

روش چيدن معمولي به عنوان بدترين همزمان سه دست دندان، روش لينگوالي و منوپلن به عنوان بهترين و 

 .روش چيدن معرفي شده است

براي توضيح اينكه چرا بيمار در ابتدا روش لينگوالي را ارجح دانسته و در پايان روش منوپلن را هم به همان 

خوبي ارزيابي كرده است مي توان گفت كه ممكن است جويدن غذا با اكلوژن منوپلن نياز به مهارت خاصي دارد 

 .براي كسب آن زمان بيشتري الزم استكه 

با توجه به بهتر دانستن روش لينگوالي به روش معمولي چيدن احتماالً بايد پذيرفت كه وارد شدن نيروها به قله 

 .داراي اهميت بيشتري از آن است كه تا كنون گمان مي شد) و نه باكالي تر از آن(ريج پايين 
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١٢

 و منوپلن به روش معمولي احتماالً بايد پذيرفت كه تداخالت احتمالي در مورد ارجح دانستن دو روش لينگوالي

 .كاسپها كه در روش اول احتمال وقوع آن بيشتر است يك عامل مهم در كاهش كيفيت جويدن غذا مي باشد

 .نيز مطابقت ندارد) ١٩٨٣در سال  ( )٤( Cloughدر ضمن، اين يافته ها با يافته هاي آقاي 

 چيدن معمولي دست دندان را از چيدن منوپلن در غذا خوردن بدتر معرفي كرده است با طرز نتيجه اين تحقيق كه

 . همخواني ندارد. فكر قبلي ما كه منتظر بوديم كارايي جويدن در منوپلن بعلت فقدان كاسپ ، كمتر باشد

ني بر اينكه  آيا باالنس  مدركي مب  كه بيان مي كنند،)١( Jankelson و Hendronنتيجه اين تحقيق با نظريه آقاي 

دندانها در وضعيت  هاي خارج مركزي يك ضرورت فيزيولوژيك است و اينكه فقدان باالنس خارج مركزي باعث 

 .كاهش برش دندانها در طي عمل جويدن مي شود وجود ندارد ، همخواني دارد

 زدگي ‐٢

و چيدن منوپلن بيشترين نقاط زدگي در اين مطالعه در تحويل انفرادي دست دندانها، چيدن معمولي دست دندان 

در تحويل همزمان هر . را داشتند و روش لينگوالي بعلت كم ترين زدگي بهتر از دو روش قبلي عمل كرده است

سه دست دندان بيشترين زدگي مربوط به دست دندان با چيدن معمولي و كمترين زدگي مربوط به چيدن 

 :يدتر بودن زدگي ها در روش اول مي توان گفت براي توجيه بيشتر و شد. لينگوالي بوده است

 امكان ايجاد CRدرچيدن معمولي به علت تداخالت كاسپي در حركات طرفي و نيز كمترين ميزان آزادي در ) الف

 .زدگي بيشتر است

در چيدن معمولي بعلت وجود كاسپها حتي اگر تداخلي هم وجود نداشته باشد نيروهاي طرفي وارد بر روي ) ب

 .يشتر است و اين خود مي تواند باعث زدگي بيشتر و شديدتر باشدريج ب

 .در اكلوژن منوپلن به دو علت زدگي ها مي تواند از اكلوژن لينگوالي بيشتر باشد

 .دندانها قابليت نفوذ كمتري به غذا دارند و فك بايد  با قدرت بيشتري بسته شود) الف

جام مقدار بيشتري حركات طرفي جبران ميكند كه اين خود ميتواند بوچر ميگويد، بيمار نداشتن كاسپ را با ان) ب

 )٣( Brewerاين نتايج با تحقيق آقاي . باعث وارد شدن نيروهاي طرفي بيشتر به ريجها و ايجاد زدگي شود

 .همخواني ندارد
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١٣

 ثبات حين فانكشن ‐٣

ترين ثبات مربوط به چيدن بيش. در تحويل انفرادي دست دندانها پاسخ بيماران به متغير ثبات يكسان نبود

در روش لينگوالي با تفاوت اندكي نسبت به روش . معمولي و كمترين ثبات مربوط به روش چيدن منوپلن بود

احتمال دارد به علت انجام حركت طرفي بيشتر با دندانهاي منوپلن بيس . چيدن معمولي در رديف دوم قرار گرفت

 .ت بدهد و از جا كنده شوددندان نزديكي خود را با مخاط زيرين از دس

در تحويل همزمان سه دست دندان با هم به مريض، بهترين ثبات مربوط به دست دندان با چيدن لينگوالي و 

كمترين ثبات مربوط به دست دندان اول بود، كه اين تضاد در نتايج اول و دوم ممكن است  به اين علت باشد ، كه 

 .ز به مهارت خاصي دارد كه كسب آن به زمان نياز داردغذا جويدن با دندانهاي بدون كاسپ نيا

بيماران گير بيشتر را به اكلوژن لينگوالي در مقايسه با اكلوژن منوپلن ) ١٩٨٦در سال  ()٤( Cloughدر تحقيق آقاي 

 .نسبت دادند كه با نتيجه اين تحقيق همخواني دارد

 تكلم ‐٤

اختالف % ٩٥ي و جدول توافقي مربوطه در سطح اطمينان در تحويل انفرادي دست دندانها، طبق آناليزهاي آمار

 Cloughمعني داري بين اين سه روش وجود نداشت و هر سه يكسان عمل كرده اند و اين مطالعه با  مطالعه آقاي 

 . كه بيمارانش اكلوژن لينگوالي را ترجيح داده بودند همخواني ندارد)٣(

پاسخ ها مربوط به اين بود كه دست دندانها تفاوتي با هم ندارند در تحويل همزمان سه دست دندان با هم بيشتر 

ولي در ارجحيت، بهترين وضعيت تكلم مربوط به روش اول و بدترين مربوط به روش لينگوالي بوده است، كه 

 . در تضاد است و بايد در اين مورد تحقيق بيشتري بعمل آيد)٣(Cloughاين با مطالعه آقاي 

 زيبايي ‐٥

 .متغيرهاي زيبايي در تحويل انفرادي دست دندانها هر سه روش يكسان عمل كرده انددر رابطه با 

در تحويل همزمان دست دندانها، دست دندان سوم به عنوان بهترين زيبايي و دست دندان اول كمترين زيبايي را 

بيماران از از آنجايي كه در مقايسه همزمان هر سه روش . داشته است كه ما توضيحي براي آن نمي يابيم
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فانكشن دست دندان لينگوالي رضايت بيشتري پيدا كرده بودند، اين رضايت در داوري آنها از نظر زيبايي ممكن 

 .است تاثير گذاشته و دست دندان لينگوالي را زيباتر احساس كرده اند

 :خالصه و نتيجه گيري 

 بيمار با ريج و ١٠. ز كامل اجرا شداين تحقيق براي بررسي موفقيت سوبژكتيوسه روش چيدن دندان در پروت

براي هر بيمار سه دست دندان با اكلوژن معمولي، منوپلن و لينگوالي ساخته شد . رابطه فكي نرمال انتخاب شدند

 .، گير، زدگي، صحبت و زيبايي نظر بيماران پرسيده و ثبت شد)فانكشن( متغير غذا خوردن ٥و در مورد 

 متن مقاله آمده است، چشمگيرترين نكته اين است كه اكلوژن لينگوالي احتماالً از مجموع نتايج كه به تفسير در

داراي مزاياي مهمي است و اين شايستگي را دارد كه بيشتر مورد استفاده قرار گيرد و در مورد آن بررسيهاي 

 .بيشتري بعمل آيد
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Introduction  
The occlusion of complete denture has been a subject of argument from the first attempts for 

treatment of edentulous patients. This study was performed to determine the subjective success 
of three different methods for setting the artificial teeth of complete dentures.  
Materials & Methods 
 10 patients with normal residual alveolar ridge and jaw relationship were selected. Three 
complete dentures were made for each patient, the 1st one with normal occlusion the 2nd one with 
monoplane and the last one with lingualized occlusion. 
At first dentures were delivered randomly to the patients to be used for one month. The patients 
filled out a questionnaire 24hrs, 72hrs, 15days and one month after delivery. After one month, 
the second denture and then the third one were delivered to them randomly. After three months 
of using dentures, the patients filled out a comparative questionnaire. 
Results 
 The results showed that lingualized occlusion apparently has important advantages and 
deserves further evaluation and research. 
Conclusion 
  In contrast with the current concept indicating that normal occlusion is the best occlusion, this 
study showed  that the  lingualized occlusion was the best for complete denture. 
Key words: Occlusion, monoplane, lingualized 
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