


األجهزة السنية 
الجزئية المتحركة 

(RPD) 

أجهزة سنية جزئية 
مدعىمة سنياً 

 وسنخياً 

أجهزة سنية جزئية 
 مدعىمة سنياً 



 من مرة 25 ـب أكثر لالنضغاط قابمية ذات الرخوة النسج
 .ليا  المجاورة السنية الدعامات



 :منيا المشكمة ليذه عديدة حمول قترحتا
 
 الـ نظام استعمالRPI  (R:rest, P:proximal plate, I:I 

bar) السمكية كالضامات مرنة مثبتاتو  مباشرة كمثبتات  

 .الجيد وفاصالت
 التي السنية  األجيزة قواعد إلى المرنة المبطنة المواد تطبيق 

 .متجانس بشكل الجيد وتوزع لمصدمات مخِمداً  دوراً  تمعب
 بين لمجيد متكافئاً  توزيعاً  تؤمن طبعات تسجيل تقنيات تطوير 

   .المتبقية السنخية والحواف السنية الدعامات



المتبقية السنخية الحافات نوعية. 
السنية األجيزة بقواعد المغطاة السنخية االرتفاعات امتداد. 
ودقتيا الطبعة نوع. 
السنية األجيزة قواعد انطباق دقة. 
المطبقة اإلطباقية الحمولة. 
الييكمي السني الجياز تصميم. 



 أن 1999 عام وزمالؤه Ben-Ur ,1989 وزمالؤه Aviv من كال اعتبر
 أخذىا يجب كينيدي تصنيف إلى باإلضافة تشريحية عوامل عدة ىناك
  الخمفية النيايات ذات السنية األجيزة تصميم عند أيضاً  االعتبار بعين
 :العوامل ىذه وأىم ,الحرة
المتبقية السنخية الحافة وحجم شكل. 
االنتيائية الوحشية الدعامة وضع. 
السنية القوس تناظر. 



المتبقي السنخي لالرتفاع المغطية المخاطية وانضغاطية ثخانة. 
 



فمسفة معالجة أطباء األسنان لحاالت األجيزة  Steffelصّنف  
 :إلى ثالثة مبادئ الجزئية ذات النيايات الخمفية الحرة  

واالرتفاعات الطبيعية األسنان قبل من المقدم الدعم :األول المبدأ  
 أو الجيد فاصالت استخدام طريق عن يتساوى أن يمكن السنخية

 .الطرية المواد
قبل من المقدم الدعم في التساوي مبدأ عمى يؤكد :الثاني المبدأ 

 .الفيزيولوجية الجياز قاعدة بوساطة السنخية واالرتفاعات األسنان
 



عمى اإلطباقية لمقوى الواسع التوزيع فكرة يطرح :الثالث المبدأ 
 Broad Stress السنية والدعامات السنخية االرتفاعات

distribution السني الجياز قاعدة امتداد طريق عن وذلك 
 .الممكنة المساحة لكامل



 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحمة في األسنان طب لطالب تعمم المعدل المثال طريقة أن من الرغم وعمى
 . السنية العيادات في االستعمال نادرة أنيا إالّ  ,واسع بشكل األولى الجامعية

طرق عمل الطبعة 
 الوظيفية

 طريقة المثال المعدل

 The Altered Cast 
Method 

 طريقة التبطين الوظيفي



 
 المستخدمة المباشرة المثبتات ّ أن Henderson & Steffel ذكر
 الحرة الخمفية النيايات ذات الجزئية السنية األجيزة تثبيت في

 ,السني الجياز تثبيت في بدورىا تقوم عندما
 أن يجب حيث ,لمجيد كفاصمة دوراً  تمعب  
   السنية الدعامة ُتحيد أن عمى قادرة تكون  

 باتجاه الجياز قاعدة حركة حال في
 .الوظيفية القوى تأثير تحت النسج  





 Pageتحت الحاصل العظمي االمتصاص أنّ  اعتبر 1975 عام 
 :ىما أساسيان سببان لو التعويضية السنية األجيزة

 جسم في والدورانية االستقالبية واالضطرابات الجيازية األمراض 
 .المريض

 التعويضي الجياز تصميم أثناء تحدث قد التي األخطاء.   



 تأثير عمى دراسة  Aydinlik & Akayأجرى 1980 عام وفي
 امتداد ذي جزئي لجياز صفيحة داخل مرنة مادة من طبقة إضافة
 ,فعال صدمات   كماص تعمل أن يمكن أنيا فوجدا ,حر خمفي

 .السنخي العظم امتصاص من تبطئ أن يمكنيا وبالتالي



 لعدة (لكينيدي األول الصنف) السفمي الجزئي الدرد حاالت 
 :اعتبارات

oالتكرار   يشكل السفمي الفك في لكينيدي  األولُ  الصنف  
 .التصنيفات بقيةِ  بين األكبر  

o  تتمقى الخمفي   الحر   االمتدادِ  ذاتُ  المتحركة السنية األجيزة 
 .الرَّخوة جوالنُّس األسنان من دعم يا

oأقل دعماً  السُّفمي الفك في المتبقية السنخية الحاف ة تؤمن 
 .العموية السنخية الحافة من المتحركِ  الجزئي السني لمجيازِ 



oذي متحرك سني جزئي جياز تصميم يعتبر ذلك عمى بناء 
 األسنان لطبيب كبيراً  تحدياً  الجانب ثنائي حر خمفي فقد

 السنية األجيزة ىذه تحدثو الذي الضار التأثير لتخفيف
 السنية الحافات وفي السنية الدعامات في المتحركة الجزئية
 الطريقة إليجاد بدراسة القيام من بد ال كان لذا .المتبقية
 الصنف ىذا في اإلطباقية القوى توزيع لتدبير المثمى

 .الداعمة واألنسجة البنى عمى لممحافظة

 




