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دیدن دندان در نور متفاوت

خط لبخند مثبت و منفی

لب و لثه: قاب دندان های ما 

 )Illusions( خطاهای دید

اصول خطای دید

شکل و کانتور دادن

آرایش دندان باعث ایجاد خطای دید می شود

 )staining( رنگ آمیزی

نکاتی در مورد تکنیک

تکنیک های رفع اشکاالت مختلف

فضای موجود وسیع       تر از دندان جایگزین ایده آل است. 

فضای موجود باریک تر از دندان جایگزین ایده آل است

دندان خیلی بلند یا دندان خیلی کوتاه

ایجاد خطای دید با فرم و رنگ

تمایز ناکافی بین دندان  ها

تأثیرگذاری شکل صورت

وارد کردن ویژگی های سن

وارد کردن ویژگی های جنسیتی

وارد کردن ویژگی های شخصیتی بیمار

از دست رفتن بافت بین دندانی

روش های جایگزین ساخت ونیر پرسلنی

عناوین این فصل



ایجاد ترمیم های زیبایی از طریق جلوه های ویژه بصری ۱۲

نمی توان درسهم عظیمی که البراتورها و به ویژه سرامیست های 

مبالغه  دارند،  زیبایی  دندانپزشکی  پیشرفت  در  دندانپزشکی 

کرد. آنها شریک واقعی ما در ساخت اشکال مختلف پروتزهای 

کمک   ما  به  آنها  هستند.  زیبایی  دندانپزشکی  در  دندانی 

می کنند تا مشکالت مربوط به فضاهای ناهمسان، بی نظمی 

و مشکالت کانتور و رنگ به عالوه بسیاری از موارد دیگر که 

را  بود  خواهد  مشکل  آنها  بدون  دندانپزشکی  پروتز  ساخت 

برطرف کنیم. در این فصل، به مشکالت ساده و پیچیده    ای که 

روزانه دندانپزشکان و تکنسین های دندانپزشکی با آنها روبه رو 

هستند پرداخته می شود امید ما این است که شما بهتر بدانید 

با انجام چه کارهایی ترمیم های صورت گرفته بهتر خواهند شد، 

زیرا هدف کلی ما همیشه جلب رضایت بیمارانمان است. 

دیدن دندان در نور متفاوت
زمانی که یک تکنسین در حال ساخت دندان در البراتوار است 

این کار را زیر فلورسنت روشن معمول در البراتور دندانپزشکی 

از همه  که  نور مستقیم  در  ترمیم  هر  انجام می دهد.  مدرن 

یا  گچی  مدل های  روی  که  حالی  در  می شود  تابیده  جهات 

typodont قرار دارد، عالی به نظر می رسد. 

به همین ترتیب هنگامی که دندانپزشک، ترمیم را از البراتور 

قرار  بیمار  دهان  در  را  آن  بار  اولین  برای  و  می کند  دریافت 

دندانپزشک  می گیرد:  قرار  شده  کنترل  شرایط  در  می دهد، 

آن  روی  بر   )operatory( یونیت  چراغ  درخشش  هنگام 

مرواریدهای سفید pearly whites(( جدید، لبخند بزرگی از 

بیمار درخواست می کند در نتیجه دندان ها به همان اندازه     عالی 

به نظر می رسند که در البراتور دندانپزشکی بودند و دندانپزشک 

و بیمار هم از نتایج راضی هستند. با این حال هنگامی که 

ترمیم  ها به طور دائم در دهان بیمار قرار گرفتند، و بیمار از 

مطب خارج شد، دندان  ها دیگر در محیط تحت نظر یا کنترل 

شده قرار ندارند. دندان های بیمار اکنون توسط دهان و لب  ها 

در  همیشه  و  نیست  ایستا  دهان  شده     اند.  احاطه  صورت  و 

موقعیت های لبخند، اخم، خندیدن و صحبت کردن در حال 

تغییر است. ظاهر دندان های ما تغییر می کند زیرا ویژگی های 

صورت ما با نور موجود که به دندان های ما می خورد در تعامل 

است. انواع مختلف نور در ظاهر دندان  ها تأثیر می گذارد: نور 

 strength( روز، المپ رشته ای، فلورسنت، قدرت و روشنایی

and brightness(، مستقیم، غیرمستقیم، نور از باال و پایین، 

نوری که توسط شکل و سایز لب  ها پراکنده می شوند و سایه 

می اندازد. محیط ما مملو از نورهای مختلفی است که می تواند 

 .)B,A 8-۱ در شکل و رنگ دندان  ها تأثیر بگذارد. )شکل

خط لبخند مثبت و منفی 

خط لبخند به خطی که هنگام حرکت در امتداد لبه اینسایزال 

دندان های قدامی باال شکل می گیرد اشاره دارد. این خط باید 

تقریبًا کانتور خط لب پایین را دنبال کند. دندان  ها همیشه 

باید مرتب یا در تراز لب  ها باشند )شکل B ۱-8(. هر چه لب 

پایین خمیده      تر باشد، لبه اینسایزال دندان های فک باال هم 

باید انحنای بیشتری داشته باشد. )شکل B ۱-8(. در بیش      تر 

از  بلندتر  یا کمی  باید مساوی  اینسایزورهای سانترال  موارد، 

کانین  ها )کاسپیدها( باشند. 

لب و لثه: قاب دندان های ما 

دندان  ها توسط لب  ها و بافت لثه احاطه می شوند. در واقع، 

لب  ها بیش      تر مانند قاب عمل می کنند، و بافت لثه به عنوان 

شکل A,B( ۸-۱( اصالح خط لبخند منفی با ونیرهای پرسلن



۱3   ایجاد ترمیم های زیبایی از طریق جلوه های ویژه بصری

پس زمینه یا صحنه ای که دندان  ها روی آن قرار دارند عمل 

می کند. هم لب و هم بافت لثه در درک ما از رنگ و شکل 

و  می کند  عمل  پرده  مانند  لب  ها  می گذارد.  تأثیر  دندان  ها 

دندان  ها  روی   )shadowing effect( سایه    ای  اثر  می تواند 

ایجاد کند. بافت لثه به طور طبیعی دارای ویژگی های انعکاس 

نور )light reflective( و انتقال نور است. بسته به ضخامت 

بافت لثه، نور با شدت های مختلف از آن عبور می کند. از آنجا 

که لثه، نور را عبور می دهد، ریشه های تیره تر، ایمپلنت       ها، و 

پست های فلزی هم روی رنگ لثه اثر می گذارند. برای مثال اگر 

ریشه تیره      تر است، ترمیم در نزدیکی خط لثه کمی تیره      تر به نظر 

می رسد. این مورد حساس است و اختالف های مختصری از 

این دست وجود دارد و باید همیشه از آن آگاه باشیم، زیرا حتی 

جزئیات ریز می توانند در نحوه درک رنگ   و شکل ترمیم تأثیر 

 به سزایی داشته باشند. 

اهمیت ضخامت لب در ظاهر دندان  ها 

شده  ترمیم  دندان های  ظاهر  در  زیادی  تأثیر  لب  ساختار 

دندان  ها  روی  سایه    ای  اثر  می توانند  ضخیم      تر  لب های  دارد. 

در  وقتی  سفید  روکش  یک  می شود  باعث  که  کنند،  ایجاد 

دهان نشست سایه خاکستری بگیرد. هنگامی که لب  ها روی 

به  نواحی که line angle شروع  قرار می گیرند در  دندان       ها، 

چرخیدن )roll off( می کند تیره تر دیده می شوند. درنتیجه 

دندان باریکتر به نظر می رسد. با کشیدن لب به عقب، مانند 

هنگام استفاده از رترکتور، بعلت نبود اثر سایه ای هر چیزی 

بزرگتر به نظر می رسد. 

لب های نازک = فاصله کم لب از قوس دندانی. هیچ تنظیمی برای ترانسلوسنسی نیاز نیست:دندان  ها تقریبًا توسط لب های نازک، مانع نشده و بدون تأثیر 
هستند. هنگام طراحی ترمیم  ها برای شخص با لب نازک، هیچ نیازی به انحراف از سطح ترانسلوسنت طبیعی نیست. 

لب  های متوسط = فاصله متوسط لب از قوس دندانی. تنظیم ترانسلوسنسی: با یک لبخند متوسط، ترمیم  ها باید روشن      تر شود. میزان تغییر ولیو بین ۱0 تا 
۲0٪ بیش      تر از ترانسلوسنسی طبیعی، کافی خواهد بود.
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Illusion )خطای دید( 
 ایجاد خطای دید یکی از مهم ترین اهداف دندانپزشکی زیبایی 

باریک تر، کوچک      تر  یا  پهن      تر  دندان  ایجاد یک  توانایی  است. 

دشوار  زیبایی  مشکالت  حل  برای  بزرگی  کمک  بزرگ تر،  یا 

می باشد. اثرات زیبایی ترمیم های دندان توسط عواملی مثل 

رنگ  و  سطحی  بافت  کانتور،  قرارگیری،  زاویه  اندازه،  فرم، 

دندان های اصلی کنترل می شود. خط لب و بافت لثه بیماران 

ایجاد کند.  تفاوت  دندانی  ترمیم های  زیبایی  در  نیز می تواند 

هنگام استفاده از روش های ترمیمی و پروتز روی یک یا چند 

دندان، باید همانند سازی شرایط و زیبایی دندان های طبیعی 

باقی مانده هدف نهایی باشد. وقتی بیماران درخواست ظاهر 

طبیعی می کنند، لزومًا به معنای این نیست که یک کپی دقیق 

برای تحقق  یا مقابل بخواهند؛ دندانپزشک  از دندان مجاور 

نتایج زیبایی مورد نظر اغلب باید فرم دندان را با خطای دید 

تغییر دهد. وجود محدودیت های فضا – بیش از حد یا خیلی 

 )duplicate( کم – یا مشکالت دیگر ممکن است کپی سازی

بسیاری  در  وجود،  این  با  سازد.  غیرممکن  را  اصلی  دندان 

موقعیت های زیبایی، هدف مورد نظر، دوپلیکیت دندان های 

طبیعی برای دستیابی به تقارن در لبخند است. در این فصل 

موانع پیش رو در ترمیم های زیبایی بررسی شده و تکنیک های 

و  بر مشکالت  غلبه  بصری جهت  ایجاد خطاهای  برای  الزم 

رسیدن به شکل ظاهری مطلوب دندان ها ارائه می شود. 

اصول ایجاد خطاهای بصری

چند اصل اساسی خطای دید، مانند مواردی که برای توصیف 

لب های ضخیم= فاصله زیاد لب از قوس دندانی. افزایش اپاسیته: فرد با لب های پر و ضخیم، بخش بسیار کوچکی از دندان هایش را نشان می دهد، و به علت 
سایه )shadowing(، حتی کمتر برجسته به نظر می رسند. اگرچه ممکن است خالف رویه )counterintuitive( به نظر برسد ولی ساخت ترمیم  ها با افزایش 

اپاسیته باعث روشن      تر و طبیعی      تر دیده شدن دندان  ها می شود. 

شکل، نور، سایه و خط استفاده می شود، ممکن است به طور 

ویژه در دندانپزشکی اعمال شود. در صورت وجود نور بیش 

زیرا سایه  ها  نیست  قابل تشخیص  نور، شکل  نبود  یا  از حد 

برای کمک به بیننده الزم است تا کانتور یا انحنای سطح را 

درک کند. لبه هر شکل به عنوان یک خط توصیف می شود؛ 

بنابراین، یک شی با لبه های متعدد می تواند به صورت "خطی 

)linearly(" و با مشکل کم در تفسیر بصری کشیده شود )شکل 

A ۲-8(، و اگر یک شکل بجای سطوح لبه دار سطوح منحنی 

بیشتری داشته باشد، فرم آن به آسانی قابل درک نخواهد بود 

)B ۲-8( مگر اینکه کسی نور و سایه را وارد بازی كند )شکل 

 .)8-۲ C

نور توانایی تغییر شکل سطح را با توجه به شکل آن دارد. 

بیننده  آموخته شده ی  به درک ذهنی و  توانایی بستگی  این 

دارد. برای مثال، ما آموخته ایم که نور خورشید از باال می تابد؛ 

بنابراین، هنگامی که ما طرح های هندسی ترسیم شده را با 

منبع نور دیگری مشاهده می کنیم، خطای دید ایجاد می شود. 

مثال کالسیک این مورد وقتی است که یک طرف تصویر باال 

 turned( باشد 3 مکعب میبینیم در حالیه اگر آن را بچرخانیم

 .)8-۲ D ( 5 مکعب دیده می شود. )شکلaround

ایجاد  برای  زیبایی  دندانپزشکی  در  درک  و  نور  دستکاری 

رنگ آمیزی  از  استفاده  با  می شود:  استفاده  ایده آل  دنتیشن 

برای شبیه سازی سایه، ایجاد سایه های مناسب از طریق آرایش 

دندان       ها، و شکل دهی یا تغییر کانتور دندان. رابطه   ی خطوط 

در ایجاد خطای دید نقش مهمی دارند. برای هر کسی که از لحاظ 

 8-۲ E ادراکی در سطح باالیی نیست، خط عمودی در شکل


