
      Crown Lengthening جراحي افزايش طول تاج 
 

    
  

    
  



 

 

 

 

 با ما همراه باشيد ...

 مركز تخصصي پروتزهاي دنداني

 
ايمپلنت ه بويژ پروتزهاي دندانيانواع ساخت  طراحي و  

و ...  يدندانسازتخصصي و جامع دوره هاي آموزشي كننده  اربرگز

WWW.HIGHDENTLAB.COM 

هاي دنت

https://highdent.ir/
https://telegram.me/joinchat/CDMiGT-owrZKx6o-K5PG2g
https://www.instagram.com/high_dent/
https://highdent.ir


   ميدي انجام مي درمان رو با چه اهدافنيا
 ني اما هـدف تـام  ميكني درمان اقدام م ني به ا  كيني كه در كل   هي حالت نيعتريمورد اول شا  

 ني كرده و همچنـ    داي پ ني مراجع ني رو ب  يشتري ب اني متقاض ري اخ اني سال ي هم ط  ييبايز
 كـاربرد معمـول و روزمـره        هيـ  از شما    يلي خ ي لثه است برا   نگيدودش كه لول  شكل مح 

  .است
 و انجام درمانمون كمك يري گمي در هر دو حالت به تصمشهي مانياما  امشب اونچه ب

  كنهيم
  ..مي بوديكيني كليتهاي موقعنيهممون در كار روزمره شاهد چن
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 ي نامناسـب پروتـز    ي طراح شهي م ماري موارد در كنار بهداشت نامناسب ب      ني از ا  يليدر خ 
 رو  هيـ  لثه رو هم مسئول دونست كه عمال كنتـرل پـالك ناح            ري از حدش ز   شي عمق ب  اي

  كنهي ممكن مري غماري بيبرا
  
  .... مهمهكيولوژي ذكر مفهوم عرض بنجايا

 جانكـشنال و    وميـ تلي اتـصال اپ   ي  فـضا   كـال ي از كرونال به سمت آپ     بي كه به ترت   يعرض
  كنهي رو فراهم مشهي سطح ريند برو بافت همبيچسبندگ

    
 ي و مـرور دتري اما مطالعه  جدكنهي رو براش ذكر ممتريلي م٢ نيانگي  مVacekمطالعه  

  :كنهي ماني شكل بني خودشو به اجي نتاريز
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 به سطح ي بافت همبند لثه اافي الي چسبندگي فضا برامتريلي م١ پس حداقل به 

   مي دارازيسمنتوم ن
  
 لبه ني رو برتميلي م١ لثه هم فاصله اري ما در عمق شكيولوژيدا از عرض ب جاما

 تا كرست مي گفت از لبه ترمشهي منيبنابرا. مي دارازي تا قاعده پاكت نشنيرستور
  .مي دارازي فضا نمتريلي م٣استخوان جمعا 

  
 ي به فرول كافازي موجود ني لبه سالم دنداني كه اگه رودي نكته هم توجه كنني ابه
 كه بناست ي گفت فاصله لبه نسج سالم دندانشهي مدي داركسي ثبات پروتز فيابر

   باشهمتريلي م٤ حداقل ديروكش بشه  تا كرست استخوان با
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  .....وفته؟ي مي عرض لحاظ نشه چه اتفاقني اگه ااما
  

 به بروز اتچمنت زباني وابسته به استعداد مي اتفاق متفاوته و تا حدني افراد به اپاسخ
  .تهيودنتيو پرالس 

 مقاوم در مجاور تي ژنژوهي و فقط فتهي مقاوم ممكنه اتچمنت الس اتفاق نماري بدر
  .وفتهياما در فرد مستعد معموال بون الس اتفاق م. مينيروكش بب

    

    
  

 مختلف لثه يپهيوتاي مختلف  و در باكي آناتومي بون الس هم در نواحني ايالگو
 ي عمودلي معموال تحلادهي زي دنداننيرست بمثال در خلف كه عرض ك. متفاوته
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 و ي افقلي تحلشتري نازكه بي دندانني پاكت و در قدام كه سپتوم بلياستخوان و تشك
  .رسشن لثه

  
 كه پس از يماري باي دندان شكستش آمده نهي معاي كه براماري بهي در برخورد با اما

  !!م؟يكني ميابي رو ارزCL به ازي داره چطور نازياندو به روكش ن
  

    
  ...مي كنشوني تر بررسيي جزمياگه بخواه

  

    
   رو داره؟ي تحمل اكلوژن و درمان بعدي براي طول كافشهي راياساسا آ
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  . مشكل اندو قابل درمان مجدد هستاي انجام اندو ممكنه ايسوال مهم دوم آ

ه شـما   چون ممكنـ  . دي  انجام بد   cl از   شي انجام اندو رو خصوصا درمان مجددو پ       شهيهم
cl  پس از اون دندون قابل درمـان مجـدد نباشـه بـه هـر                ي ول دي انجام بد  ماري ب ي رو برا 
  . برهext و به سمت يعلت
  

    
  

  . شهمي ترمخوادي دندون به چه شكل مني كه انهي ايسوال مهم بعد
 دو نفرنـد و      دهيـ  رو انجام م   مي كه ترم  ي مهمتره كه جراح و كس     ي سوال خصوصا وقت   نيا

  !!!! مخالف هم باشهماري به بشنهادي دو پني و ممكنه ادني درمان مجداگانه طرح
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  ! چطور؟قي و حضور پاكت عمودنتالي پرتيوضع

 ودنتـال ي پر تي اما به هر حال وضـع      شهي به حذف پاكت هم منجر م      cl خود انجام    گهگاه
  رهي تحت كنترل قرار بگديبا

    
 ازمندي شما مشكل كنه و ن     يو برا  ممكنه انجام درمان   ي مهمه و گاه   يلي كه خ  ي بعد نكته

  . استزهيني عرض كراتتي كفادي بشماريارجاع ب
 فلـپ   ازمنـد ي ن cl حفـظ عـرض لثـه و انجـام موفـق           ي عرض لثه كم باشه ممكنه برا      اگر
  . دارهيشتري به مهارت بازي تره و نيكي كه تكندي ششني پوزيكاليآپ
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اگـه  . ن مورد نظر كنـه شـما رو        نگران پروگنوز دندا   دي با شهي هم ي دندان دي شد يشهايسا

  كنندي مريي تغي درمانتون كمي مالحضات عمومدندي شدروهاين

    
  دي و دندان مورد نظر دوباره فكر كني حفظ هر تك دندان به طرح درمان كليبرا
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 از شهيـ  باشـه م عي وسـ يوتومي اسـت ازمنـد ي لتـرال ن  هي اگر حفظ    ماري ب ني ا ي فك باال  در

  هياتي حفظ تك تك دندونها حماري بني همنييفك پاحفظش صرفنظر كرد اما در 

  شني متنوع ميلي فوركا خيري بسته به درگرهاي دست آخر در مورد مولرها متغو  
  

 ي در مولرهـا   bicuspidization بـاال و درمـان       ايـ  نيي در مـولر پـا     شهي ر كي رزكشن
  رندي ممكنه در انتخابهاتون قرار بگبليمند
  .... كمك كنندستري جدول ز خصوصني در ايري گمي تصميبرا
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   م؟يكني توجه مي به چماري با بهي اولياما در مواجه  
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 امـا   ستيـ  ن cl ي بـرا  ي خـوب  دي باال داره و طبعا كاند     يدگي مولر سمت راست عمق پوس     
  .مي باشد cl ي براهي دندون مناسبيسمت چپ

  

 ياري در بـس   لـه ي م ٩ تـا    ٨ كمتـر از     يكـ يني كل شهي ر cl كوتاهه و پس از      شهياگه طول ر    
   هست ext ديموارد دندون كاند

   صحبت كردforced eruption در خصوص دي بانجايا
ـ     ي دندونها ي رو ويادي ساپورت ز  ي عاد cl كه   مي دار يقي عم يدگي پوس اگر  ني اطـراف از ب

  هي خوبنيگزي درمان جاني ابرهيم

   درمانني ارهيگي و آهسته انجام معي شكل سربه  
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 ليـ  م٣ تـا   ٢ زانيـ  از حفـره خـودش بـه م        جي و بـه تـدر     رويعمال ن  اون دندان با ا    ي ط و  
  رهي در دسترس قرار بگي درمان پروتزي براي تا نسج كافشهياكسترود م
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مـثال اگـه طـول    . دهيـ  رو هم بهبود مشهي كه نسبت طول تاج به رنهي درمان ا  ني ا حسن
 ٢اراپـشن    سوار شه پـس از       يمتريلي م ١٢ ي هست و بناست روش روكش     لي م ١٠ شهير
  . قرار خواهد گرفتيمتريلي م١٠ ي كه روش پروتزمي دارلي م١٠ ي اشهي ريمتريليم
  

 ريـ  درگي هـم كنـار دنـدونها   ي عمود ي استخوان عاتي حذف ضا  ي برا كي تكن ني از ا  البته
 بـه  ني و اشهي چون همراه با دندان استخوان هم به سمت كرونال جابجا م     شهياستفاده م 

  شهياهش عمقش منجر م كاي ي استخوانفكتيحذف د

 ي شكـستگ  ي الگـو  يگـاه !  ديـ  نكته هم توجه كن    ني دچار فركچر به ا    ي مورد دندانها  در  
oblique   ـ  مانـده ي از نـسج باق    وي تا فـرول كـاف     دهي امكانو م  ني ا لهي مس ني هست و ا  ني ب

  ري زسيمثل ك. مي كنافتي دري شكستگي و لبه خارجشهيمدخل كانال ر

  . است استفاده شدهشني پوزيكاليآپ  از فلپزهينيرض كرات البته به واسطه كمبود عكه  

همیار دندانسازان و دندانپزشکان البراتوار دندانسازی های دنت

t.me/highdent www.highdentlab.com instagram.com/high_dent



   مهمهيلي مالحظه هم خنيا  
  

 بهتـر باشـه بهـش       دي شـا  خوادي حفظ دو دندان فوق م     ي رو برا  يادي برداشت ز  ماري ب اگر
 ممكنه گـسترش فلـپ و برداشـت         گهي انتخاب د  هي اي.  داده شه  مپلنتي و ا  ext شنهاديپ

ـ ا.  لثـه حفـظ شـه      ينگـ ي باشه تا قر   ارمي ب گري سمت د  يبافت از دندانها    يطي در شـرا   ني
   لثه اجازه برداشتو بدنتي و موقعماريممكنه كه طول تاج ب

  
  ...دي و بناست درمانشو شروع كنتيوني ي نشسته روماري باما
  
 هيـ  خوب و داشـتن      ي ساكشن جراح  هي درمانو بدون داشتن     ني كه ا  نهي خواهشم ا  نياول

 ذو مـورد    نيـ  كـار رو ا    ني شما ح  ي و دسترس  ديد. دي شروع نكن  دهي آموزش د  ينرس كم 
 كـه   ي براتون خسته كننـده خواهـد شـد بـه نحـو            ي جراح ابشوني و در غ   كنندي م نيتام

  !!!دي سراغش بر نگردگهيممكنه د
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مثل .  بازه شونينيگزي جا ي هستند و دستتون برا    ي ا قهي فوق سل  ينسترومنهاي از ا  يبعض  
   ذكر شدهيكورتها

  
   هستي مرحله كل٤مناسب درمان شما شامل  ي حسي پس از باما
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 ي امـا بـرا  مي خصوص مرحله اول كه برش بافت نرمـه در جلـسه قبـل صـحبت كـرد               در  
  ...يادآوري

  ...دي فكر كنقي دقرشي مسي طراحي برادي برشه كه حتما باني اول مهمتربرش  
  

  كنهي برش مشخص مني همتي موقعنيي كار شما رو تعجهي نتعمده
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 در تمـاس بـا اسـتخوان    غتـون ي و تديـ شهاتون تمام عرض لثه رو بـرش بد        بر ني ح حتما  
  ديحركت كنه تا در مرحله رفلكشن فلپ دچار مشكل نش

  

   رهي لثه انجام بگني برش ممكنه در فواصل مختلف نسبت به مارژني ا   
  

گفـت هرچـه عمـق      ود مـي تـوان      ش ي م ي تلق وي درمان رزكت  كي كه   cl در   ي كل طوربه  
  د باششتري بدي بول تا مارژِن لثه هم بانترنالي باشه فاصله برش اشتري بيدگيپوس

  
  :ري در دو حالت استثناء زمگر

  
  دهي نمنوي ساب مارژيلي اجازه برش خكي مالحظه استتكهي وقتاول
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 حالـت  نيـ در ا.  از لثه حذف كـرد  شهي كه نم  ي كمه به شكل   زهيني عرض كرات  كهي وقت دوم
  شني پوزيكالي سراغ فلپ آپميرفتيبود كه م

  
  ...دي كنسهي مقاروي زريتصاو

   لثه هي اولني بول نسبت به مارژنترنالي برش اتيموقع  
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   مي هستيكالي فلپ آپازمندي عرض لثه كمه و نسي كني در ا   
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 ي برا ي و دسترس  دي د مي رو داشته باشه تا بتون     ي اكستنشن كاف  ني در طرف  دي با ل او برش
 ٢ تـا    ١ حـداقل    نترسـتمون يمكنه در هر سمت دندان ا     م. مي كن داياصالح استخوان رو پ   
  .رندي بگيدندان در فلپمون جا

  
 كيـ  فلـپ نزد   ي هـر چـه بـه سـمت دو انتهـا           نكهي اول ا  غموني نكته مهمه در حركت ت    

 در دو سـمت  تاي لثه كم كنند تا نها  ني بولمون فاصلشونو تا مارژ    نترنالي ا ي برشها ميشيم
   بشنلي سالكوالر تبداي ناليبه برش مارژ

 انجـام  ني برشـمون سـاب مـارژ      ليـ  م ٣ تـا    ٢ ي باكال دندان  دي اگر در م   ي  حت  نكهي ا دوم  
 و  ميكنـ ي م كيـ  برشمونو با سـالكوس نزد     ميرسي م ي داندان ني به سطوح ب   ي اما وقت  شهيم

 پـس از سـوچور   كنـه ي كار كمك م  نيا. هي دندان ني ب ي حفض حداكثر ارتفاع پاپ    مونيسع
   نمونهيقپوشش با بدون ي دندانني سپتوم بهيناج

همیار دندانسازان و دندانپزشکان البراتوار دندانسازی های دنت

t.me/highdent www.highdentlab.com instagram.com/high_dent



   كنه تي فوركا تبعي از آناتومدي فوركا باهي مولرها برش لثه در ناحي در نواح   
  

  ...هي برش بعد٢ بول نوبت به نترنالي برش الي از تكمپس
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   ميبري مشي پغوي فلپ تهيحي ني برش سالكوالر كه در داخل سالكوس دندانهااي  

   ي دندانني قطع اتصاالت بيو برش آخر برا  
  
 تيـ  تبع يگشيـ  بود از همون اصول هم     ازي اما اگر ن   مي دار نگيزيلي به ندرت برش ر    cl در
  . شوديم
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.  سـراغ اصـالح اسـتخوان      مي بـر  ديـ  و با  ميكنـ ي با كمك كورتها حذف م      را  بافت نرم  حاال  
 عـرض  ني تـام ي كـه اصـالح اسـتخوان بـرا    مي گذاشتني فرضو بر ا  دينيبيهمونطور كه م  

 ممكنه وجود داشته باشه كه      ي موارد ديدونياما خوب طبعا م   . ازهي مورد ن  ي كاف كيولوژيب
 ي پـالز  پري دچار هـا   ماراني باشه مثل ب   ي كاف يوتز درمان پر  يفقط برداشت بافت نرم برا    

  .لثه
  
  !!م؟يدي اگر برداشت و اصالح استخوان الزم باشه چطور انجامش ماما
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 يعـ ي طبي آنـاتوم ني اصالح و تـام  مرحلهني هدف از اcl و چه در ويچه در پر  ...   دينيبب  
   درمانهانياستخوان آلوئول در پا

  
 يعـ ي طبي كه آنـاتوم شني اصالح مي به شكل يمالي پروگز يترهاي و كر  ي استخوان يكهايپ

 نخواهد بود   ي  ما برداشتمون محدود به انجام استئوپالست       cl يدر نواح .  برگرده هيبه ناح 
 ع،ي برداشت هم هر چقدر وسـ      نياما در ا  . مي انجام بد  ي استكتوم ويو الزمه به شكل رزكت    

 و برداشـتمون بـه      مي كنـ  اءي رو تا حد ممكن اح     يعي طب يد آناتوم ي كار با  انيباز هم در پا   
   كنهداي اطراف هم امتداد پي به دندونهاevenشكل  

  

همیار دندانسازان و دندانپزشکان البراتوار دندانسازی های دنت

t.me/highdent www.highdentlab.com instagram.com/high_dent



  ..... دارهي مراحلكي كار به شكل كالسني ااما

 انجـام   سي كـ  ازيـ  آخر متناسب با ن     مرحله ٢ كهي در حال  هيشگي و هم  ي مرحله اول اجبار    
  شهيم
  
 تابـل باكـال و   ي به روي كم عمقيارهاي شي دندانني مرحله در امتداد سپتوم ب     ني اول در

  كنهي مداي امتداد پنگواليل
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  قابل انجامه ..... اي ني مثل توربي مرحله با ابزار چرخشنيا  
  
 مرحلـه بـه     نيـ  از ا  شي پ شهي م مي دار مالي رو فقط در پروگز    قي عم يدگي اگه پوس  cl در

 ٤ ديـ  عمـق جد نيـ  و سـپس در ا     مي تا عمـق الزم بپـرداز      ي دندان نيبرداشت استخوان ب  
  .ميمرحله ذكر شده رو شروع كن

  
 انجـام  ي به شـكل vertical grooving دورادور دندونو در بر گرفته  يدگي اگه پوساما
   بشهجادي ا دورادور دندوني كافكيولوژي عرض بي مرحله بعد٣ تا با ادامه شهيم
  
 در فـانتوم دانـشكده اسـت اتـصال          ي به مدوالژ دنچر موم    هي شب يلي مرحله دوم كه خ    اما

 vertical به اسـتخوان واقـع در عمـق    even به شكا نگوالياستخوان سطح باكال و ل
grooveهست   
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  ميكني مجادي رو با اصالح فرم اشهي ريروني سطح بي واقع برجستگدر  

 كـاهش عمقـش     ايـ  اقدام به حذف     مي دار مالي در پروگز  يستخوان ا تريپس از اون اگر كر      
   ميكنيم
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 متـصل بـه سـطوح       ي استخوان يكهاي و پ  ميكني رو اصالح م   ني استخوان مارژ  تيو در نها  
   ميكني رو حذف مي اشهير
  
 غي ت ي حت اي بك اكشن،    زل،ي چ ل،ي مثل بون فا   ي دست ي مرحله آخر معموال با ابزارها     نيا

  شهي انجام ميواح ني در برخ١٥شماره 

 كـه   دي جد تي استخوانه، اما در موقع    يعي طب ي آناتوم اءي مراحل فوق اصالح و اح     جهي نت و  
   تر خواهد بوديكاليآپ
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 انجـام   ديـ  هـم با   ريـ  ز ري مثل تصاو  ي فلپ حذف پاكت اصالحات    اي  و    cl ي جراح ني ح در  
  رهيبگ

  ي استخوانيعي طبري غي آناتوماي توروس حذف  
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   ي دندانني بي هاتريحذف كر  

   به مخاطره بندازه نويري كه تطابق فلپ با بافت زيو حذف هر عامل  
  

 كه قبال نگي و پس از اون سوچور     شهي تكرار م  هي ناح ي از اتمام مراحل فوق شستشو     پس
  ميدر خصوصش صحبت داشت
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   درمان هستندني ها در اهي بخنيعتري شاfigure8 اي  c shape  نگلي سي هاهيبخ
  
مثال فقط در   . هي سمت فلپ رفلكت شده انتخاب خئب      هي كه فقط در     ي وقت نگي اسل هيبخ

  ميباكال رفلكشن داشت

همیار دندانسازان و دندانپزشکان البراتوار دندانسازی های دنت

t.me/highdent www.highdentlab.com instagram.com/high_dent



  مي وج داشتستالي دكهيي آنكور جاهي بخاي  

 زون  كي اگه در اسـتت    نالي روكش فا  هيته.  هفته زمان بخواد   ٢ تا   كي زخم ممكنه    ميترم  
 ي ممكنه پـس از طـ      ي نواح ريدر سا  اما   فتهي ب قي ماه به تعو   ٢هست ممكنه بهتر باشه تا      

  . دنبال بشهي هفته درمان پروتز٤ تا ٣مدت زمان 
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