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  هجيات واملقارباتمن تباين اآلراء وتنوع املن  على الرغم

اعتمدتها اختالف    وتتبعها  التي  على  الطبية  املدارس 

مشاربها، فقد أجمعت بعمومها على االرتباط الواضح  

أعضاء  في مختلف  الشكل والوظيفة  مفهومي  ما بين  

البشري  باقي    .الجسم  شأن  ذلك  في  شأنها  واألسنان 

  ،بشكل أو بآخر  أجزاء الجسم، تظهر ذلك االرتباط

بالقيام   األسنان  من  مجموعة  كل  تخصص  فقد 

دة، بحيث ساعدت مورفولوجياتها على  بوظيفة محد

أي   إلحاق  دون  األمثل،  بالشكل  الوظيفة  هذه  أداء 

هو   التخصص  وهذا  املجاورة،  الداعمة  بالبنة  أذية 

بحاجة يجعلنا  ما  التعقيد  منهجية    من  لدراسة 

في   تشريح ل  ودقيقة الخوض  قبل  األسنان 

لخصائصها    أعمق من أجل فهم    فيزيولوجيتها، وذلك 

والكيفية التي يخدم بها الشكل في أداء  وآلية عملها،  

 .  الوظيفة املنوطة بها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

األسنانيعرف   بأنه  Dental Anatomy  تشريح   ،

وهوية   وظيفة،  )مورفولوجية(،  شكل  تطور،  دراسة 

identity    كل سن من اإلسنان البشري، باإلضافة إلى

التي   فيها كل سن من حيث الشكل، الطريقة  يرتبط 

البنية، اللون والوظيفة مع األسنان األخرى  الصيغة،

القوس   في  األسنان  ومع  السنية  القوس  نفس  في 

فإن  املقابل. هنا  الشاملةالدرا  ومن  التشريح، ب   ية 

باملكونات  يالفيز  املرء  يزود  السني  واإلطباق  ولوجيا، 

جميع   ملمارسة  يحتاجها  التي  للمهارات  األساسية 

 أطوار ومراحل طب األسنان.

 

   تشكل اإلسنان )نظرة عامة(:

مدة   خالل  األسنان  من  مجموعتين  البشر  يمتلك 

حياتهم. املجموعة األولى من األسنان التي تشاهد في  

أو    Primary Dentitionباإلسنان األولي  الفم تدعى  

، وهي تبدأ بالتشكل منذ فترة  deciduousاملتساقط  

 مدخل إلى تشريح األسنان

Introduction to Dental Anatomy   

 

 الفصل  1
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االسبوع   حوالي  وذلك  الوالدية  قبل  في    14الحياة 

الوالدة حوا الثالثة من  الرحم وتكتمل بعد  لي السنة 

الخلقية،   االضطرابات  غياب  حال  وفي  العمر. 

األمراض السنية، أو الرضوض،فإن السن األول من  

الفموية   الحفرة  في  بالظهور  يبدأ  اإلسنان  هذا 

عمر   في   6بمتوسط  األخير  يبزغ  حين  في  أشهر، 

 شهرا.   4±28متوسط عمر 

 التسلسل الزمني لبزوغ األسنان األولية:
األسنان  يظهر   لبزوغ  الزمني  التسلسل   )( الجدول 

 األولية. 

إلى   األعظمي  جزئه  في  األسنان  بزوغ  توقيت  يعزى 

وبحسب   بيئية.  عوامل  إلى  قليلة  أحيان  وفي  الوراثة 

Falkner    يكون األولي  اإلسنان  وبزوغ  تطور  فإن 

وإن  ككل.  الطفل  ونضج  تطور  عن  تماما  مستقال 

تطور اإلطباق في   أهمية العوامل البيئية املوضعية في

أوسع معيانيها تعد غير معلومة نسبيا. ومن هنا فتعلم  

بمرحلة   كبيرة  بصورة  مرتبطا  يكون  أن  يمكن  املضغ 

املوجودة(، نضج   )نوع وعدد األسنان  تطور اإلطباق 

 النظام العصبي العضلي، وعومل أخرى كالحمية.

 متوسط عمر البزوغ 
األولية،  يظهر الجدول )( متوسط عمر  بزوغ األسنان  

وعلى   .)( الشكل  في  تخطيطي  بشكل  يعرض  أنه  كما 

في  املوجودة  القيم  مدى  ذهنه  في  يضع  أن  املرء 

أشهر    6الجدول )( وفكرة أن تسارعا أو تأخرا مقداره  

يتبع   فباملتوسط  ذلك،  من  وبالرغم  طبيعيا.  يعد 

 التسلسل عموما ما يظهر في الشكل )(. 

)با سليما  يبقى  املتساقط  اإلسنان  ستثناء  إن 

حتى  الرض(  أو  السني  النخر  عن  الناجم  الفقدان 

بعمر   الطفل  الوقت  6يصبح  نفس  وخالل  سنوات. 

بالبزوغ في  الدائم  أو  يبدأ السن األول الخلف  تقريبا 

  املختلط  اإلسنانالفم. ومع بزوغ هذا السن تبدأ فترة  

Mixed Dentition    االنتقاليأو  Transitional  

املتساقطة   األسنان  من  خليطا  فيه  نجد  والذي 

  6والخلف. إن تلك الفترة االنتقالية تستمر من عمر  

عمر   سن    12وحتى  آخر  سقوط  مع  وتنتهي  سنة، 

اإلسنان   مرحلة  فيه  تبدأ  الذي  الوقت  في  مؤقت. 

اإلسنان   مرحلة  من  االنتقال  فإن  هنا  ومن  الدائم. 

إلى   الدائماملؤقت   Permanent  اإلسنان 

Dentition   ،الدائمة األولى  األرحاء  بزوغ  مع  تبدأ 

 سقوط القواطع املؤقتة، وبزوغ القواطع الدائمة. 

بالنسبة   صعبا  توقيتا  املختلط  اإلسنان  فترة  تعد 

بسبب   اليافع،  من  للطفل  العديد  العادات،  تطور 

وان  أل   ذات  سنانتواجد أ،  فقدان العديد من األسنان

عنختلفة،م شكال  أوا األ   عدا  سنان،  ازدحام 

 واألسنان ذات التوضع الس يء.
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أو  ا  تستبدل الدائمة   الخلفألسنان 

succedaneous    املتساقطة املؤقتة  وفق  األسنان 

بشكل تال  و تسلسل بزوعي قد يظهر بعض التفاوتات.  

اإلسنان   يكتمل  املؤقتة،  واألرحاء  األنياب  لتساقط 

األنياب   بزوغ  مع  وبزوغ الدائم  الدائمة،  والضواحك 

وذلك   الجذور(  )متضمنا  الدائمة  الثانية  األرحاء 

عمر   األرحاء    15-14حوالي  ذلك  من  يستثنى  سنة، 

 سنة.  25-18ر مالثالثة والتي تكتمل بع

الدائم   اإلسنان  مرحلة  استمرار  يكون  الحقيقة،  في 

سنة. حيث يحتوي اإلسنان الدائم املكتمل    12هو + 

ل  32على   فيما  بشكل  سنا  مفقودا  منها  أي  يكن  و 

 خلقي.

 

    )نظرة عامة(: مورفولوجيا األسنان

 لتاج والجذر:املورفولوجيا والبنية العامة ل
. يغطى التاج  اوآخر جذري  اتاجي   اسن جزءكل    يمتلك

بامليناء، في حين يغطى الجزء الجذري باملالط. يتصل  

( املالطي  املينائي  امللتقى  عند  والجذر  (.  CEJالتاج 

والذي   العنقي،  بالخط  أيضا  االتصال  هذا  ويدعى 

على   بوضوح  مرئيا  العينةيكون   Sample األسنان 

Teeth  ( املقلوعةExtracted )  

Primary Teeth  
Third 
Molar 

Second 
Molar 

First 
Molar 

Second 
Premolar 

First 
Premolar 

 
Canine 

Lateral 
Incisor 

Central 
Incisor 

 

 29 mo 16 mo   19 mo 11 mo 10 mo Maxillary Teeth 
 27 mo 16 mo   20 mo 13 mo 8 mo Mandibular Teeth 

Permanent Teeth  
Third 
Molar 

Second 
Molar 

First 
Molar 

Second 
Premolar 

First 
Premolar 

 
Canine 

Lateral 
Incisor 

Central 
Incisor 

 

17-21 yr 12-13 yr 6-7 yr 10-12 yr 10-11 yr 11-12 yr 8-9 yr 7-8 yr Maxillary Teeth 
17-21 yr 11-13 yr 6-7 yr 11-12 yr 10-12 yr 9-10 yr 7-8 yr 6-7 yr Mandibular Teeth 
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من   األساسية  الكتلة  من  إن  مكونة  تكون  السن 

العرض ي  املقطع  في  واضحا  يكون  والذي  العاج، 

حيثللسن الحج  ،  العرض ي  املقطع  هذا  ة  ر يظهر 

بية و القناة الجذرية، والتي تحتوي بشكل طبيعي لال

بصورة   اللبية  الحجرة  تكون  اللبي.  النسيج  على 

رئيسية في الجزء التاجي، في حين تكون القناة الجذرية  

السن الجذر  الفراغات  ضمن  وتكون  مع    متماديةي، 

التجويف اللبي  بعضها البعض بيحث تدعى بمجملها  

Pulp Cavity.  بعة للسن  ر فإن األنسجة األ   ومن هنا

الثالثة   تدعى  العاج واللب. حيث  امليناء، املالط،  هي 

الصلبة  األولى   حين Hard Tissuesباألنسجة  في   ،

األخير   الرخو  يدعى    يقوم  . Soft Tissueبالنسيج 

والتعصيب   الدموية  التروية  بتزويد  اللبي  النسيج 

بشكل  للسن.   األسنان  فيزيولوجيا  فهم  أجل  ومن 

األسنان في عالقة    هذه   ال بد من اعتبار أنسجةأفضل  

 مع األنسجة األخرى للبنى الوجهية الفموية.

أو حافة    ايمكن لتاج السن القاطع أن يمتلك ارتفاع 

ا القواطع  في  )الثنايا(  قاطعة، كما هو الحال  ملركزية 

   والقواطع الجانبية )الرباعيات(، أو حدبة واحدة

الضواحك    كما في  أكثر  أو  حدبتين  أو  األنياب،  في 

والحدبات   القاطعة  الحواف  تشكل  حيث  واألرحاء. 

الحادة   تيجان    Cutting Surfacesالسطوح  على 

 األسنان. 

أما الجزء الجذري من السن، فمن املمكن ان يكون  

هو   كما  واحدة،  طرفية  نهاية  أو  ذروة  مع  مفردا، 

موجود عادة في األسنان األمامية وبعض الضواحك، 

شعبتين   مع  مضاعفا،  ثالثة   bifurcationأو   أو 

trifurcation  زء الجذري إلى امتدادين أو  قاسمة الج

 وبعض الضواحك. ، كما يوجد في جميع األرحاءأكثر 

يكون الجزء الجذري من السن مثبتا بشكل محكم في  

يكون   كل سن  أن  بحيث  الفك،  من  العظمي  النتوء 

القوس   في  األخرى  لألسنان  بالنسبة  مكانه  في  ثابتا 

يخدم   الذي  الفك  من  الجزء  ذلك  ويسمى  السنية. 

الحاوي   العظم  ويدعى  السنخي.  النتوء  للسن  كدعم 

 . Alveolusسنخ بالعلى التجويف السني 

بزوغه  بعد  العظمي  بالنسيج  التاجي  الجزء  يغطى  ال 

بشكل كامل، ولكنه يغطى جزئيا في الثلث العنقي عند  

الشباب   من    young adultالبالغين  رخو  بنسيج 

يدعى   اللثوي  أو    Gingivaباللثة  الفم  النسيج 

Gingival Tissue  قد األشخاص  بعض  وعند   .
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وعادة جزء من املالط العنقي غير  يكون كامل امليناء  

 مغطى باللثة. 

 

 :السطوح واالرتفاعات
سطوح  أربعة  على  واألنياب  القواطع  تيجان  تحتوي 

واألرحاء خمسة   الضواحك  تيجان  وتمتلك  وارتفاع، 

مواقعها   بحسب  السطوح  تسمى  سطوح. 

تدعى   واألنياب،  القواطع  ففي  واستخداماتها. 

الشفة   نحو  املتجهة  الشفوية بالسطو السطوح  ح 

Labial Surfacesحين تدعى تلك املواجهة للخد    ، في

واألرحاء،    في الخدية  الضواحك   Buccalالسطوح 

Surfaces    عن التحدث  يتم  وعندما  )الدهليزية(. 

تدعى   فإنها  بمجملها  والخدية  الشفوية  السطوح 

الوجهية املقابل،  .  Facial Surfaces  بالسطوح  في 

اللسان  تدعى   نحو  املتجهة  السطوح  السطوح  بكل 

. أما سطوح الضواحك  Lingual Surfaces  اللسانية

واألرحاء التي تأتي في تماس )إطباق( مع تلك في الفك  

تدعى   فإنها  اإلغالق  عملية  خالل  السطوح  املقابل 

تدعى    .Occlusal Surfaces  اإلطباقية وهي 

القاطعة   القواطعفي    Incisal Surfaces  السطوح 

 واألنياب. 

تدعى سطوح األسنان التي تتجه نحو السن املجاور في  

 Proximal  السطوح املالصقة نفس القوس السنية  

Surfaces.    إما املالصقة  السطوح    أنسيةوتدعى 

Mesial    وحشيةأو  Distal.    التسمية هذه  وتملك 

للخط   بالنسبة  السطح  موقع  على  خاصة  داللة 

خالل   عموديا  الخط  هذا  يرسم  للوجه.  املتوسط 

نقطة   في  املركزية  القواطع  بين  مارا  الوجه،  مركز 

الفكين   من  كل  في  لألخر  بالنسبة  منها  كل  تماس 

السطوح املالصقة، التي تتبع   تدعىالعلوي والسفلي.  

واملتج القوس،  املتوسط  انحناء  الخط  نحو  هة 

السطوح األنسية، وأما تلك التي تكون أبعد عن هذا  

 الخط املتوسط فتدعى السطوح الوحشية. 
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سطوح تمس  التي  األسنان  من  أربعة  هنالك    هاإن 

املركزية   القواطع  إنها  البعض،  بعضها  األنسية 

يمس   الباقية،  الحاالت  كل  وفي  والسفلية.  العلوية 

للسن   الوحش ي  السطح  سن  لكل  األنس ي  السطح 

املجاور، باستثناء السطوح الوحشية لألرحاء الثالثة  

لألرحاء   الوحشية  والسطوح  الدائم،  اإلطباق  في 

لي والتي  املؤقتة،  األسنان  في  سن املؤقتة  لديها  س 

يمس   التي  املنطقة  تلك  وتدعى  لها.  بالنسبة  وحش ي 

 فيها السن مجاوره في القوس بمنطقة التماس. 

والجانبية   )الثنايا(  املركزية  القواطع  تدعى 

كمجموعة   واألنياب  األمامية)الرباعيات(   باألسنان 

Anterior Teeth،   في حين تدعى الضواحك واألرحاء

 . Posterior Teeth األسنان الخلفية كمجموعة 

 معالم تشريحية أخرى:
على   يجب  دقيقة،  بصورة  سن  كل  دراسة  أجل  من 

باالسم.   فيه  املوجودة  الهامة  املعالم  يميز  أن  املرء 

على   يكون  أن  يجب  هنا،  بمصطلحات    درايةومن 

 إضافية، مثل ما يلي:

على الجزء التاجي  متواجد  وهي ارتفاع    :Cusp  الحدبة

 شكل جزءا متشعبا من السطح اإلطباقي.يمن السن،  

 
بعض   :Tubercle  الحديبة في  أصغر  ارتفاع  وهي 

األجزاء من التاج ينجم عن تشكل إضافي من امليناء.  

 ويعتبر انحرافا عن الشكل النمطي.

اللثوي   املينائي  التينية    Cingulumاالرتفاع  )كلمة 

( وهو فص لساني على األسنان  Girdleالطوق  تعني  
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العنقي للسطح  األمامية. وهو يشكل كتلة على الثلث  

اللساني. يشابه تحدبه األنس ي الوحش ي الطوق الذي  

 يحيط بالسطح اللساني عند الثلث العنقي. 

سطح    :Ridgeاالرتفاع   على  خطي  ارتفاع  أي  وهو 

تبعا ملوقعه )ارتفاع خدي، ارتفاع  السن وهو يسمى 

 قاطع، ارتفاع حفافي(.

وهي تلك  :  Marginal ridges  االرتفاعات الحفافية

الحواف   تشكل  التي  امليناء  على  املدورة  الحواف 

للضواحك   اإلطباقية  للسطوح  والوحشية  األنسية 

للسطوح   والوحشية  األنسية  والسطوح  واألرحاء 

  اللسانية للقواطع واألنياب.

املثلثية تنحدر    : Triangular ridges  الحواف  وهي 

الجزء   باتجاه  والضواحك  األرحاء  حدبات  ذرى  من 

بهذا املرك  تسمى  وهي  اإلطباقية.  السطوح  من  زي 

يكون   االرتفاع  من  جهة  كل  من  انزالقها  ألن  االسم 

مائال بحيث يشابه وجهين من مثلث. وهي تسمى بعد 

للحدبة    املثلثيالحدبات التي تنتمي لها، مثال، االرتفاع  

 الخدية للضاحك األول العلوي. 

إنها  عندما يتصل االرتفاع املثلثي الخدي واللساني، ف 

املعترضتشكل   هو  .و Transverse ridge  االرتفاع 

عرضيا   يعبران  مثلثيتين  حافتين  اتحاد  عن  عبارة 

 سطح األسنان الخلفية. 

املائل عن    :Oblique ridge  االرتفاع  عبارة  وهو 

اإلطباقي السطح  مائلة  بصورة  يعبر  لألرحاء    ارتفاع 

املثلثي   االرتفاع  اتحاد  خالل  من  ويتشكل  العلوية 

للحدبة الخدية الوحشية واالرتفاع الحدبي الوحش ي 

 للحدبة األنسية اللسانية. 

  ،وهو انخفاض غير منتظم أو تقعر  Fossaالوهدة  

اللسانية تتواجد   على    Lingual Fossa  الوهدة 

 السطح اللساني للقواطع. 

وهي تتواجد على    :Central fossae  الوهدة املركزية

التقاء   من  تتشكل  وهي  لألرحاء.  اإلطباقي  السطح 

قاع  قي  املركزية  النقطة  عند  تنتهي  التي  االرتفاعات 

 االنخفاض حيث يكون هنالك تقاطع بامليازيب.  

تتواجد  وهي    : Triangular fossaeاملثلثية  الوهدة  

ألرحاء والضواحك أنسيا أو  السطوح اإلطباقية لعلى  

الحفافية.   لالرتفاعات  بالنسبة  تكون    كماوحشيا 

 أحيانا موجودة على السطوح اللسانية للقواطع  

تلتقي   حيث  اللسانية  الوهدة  حافة  على  العلوية 

 االرتفاعات الحفافية واالرتفاع املينائي اللثوي. 

عنو   Sulcusالثلم   عبارة  أو    هو  طويل  انخفاض 

بين االرتفاعات والحدبات، إنها    غؤور في سطح السن

املنحدرات والتي تلتقي بزاوية. إن للثلم ميزاب تطوري  

مصطلح   خلط  عدم  )ويجب  منحدراته  اتصال  عند 

 الثلم مع امليزاب(. 

التطوري وهو    :Developmental groove  امليزاب 

أو   للتاج  األولية  األجزاء  بين  ضحل  خط  أو  ميزاب 

 الجذر. 

وهو أقل    :Supplemental groove  امليزاب اإلضافي

وضوحا، وهو باملثل انخفاض خطي ضحل على سطح  

وال   التطوري  للميزاب  بالنسبة  إضافي  ولكنه  السن، 

 يحدد أو يشير لالتصال بين األجزاء األولية.

 Buccal and Lingual  ةامليازيب الدهليزية والخدي

Grooves:     على متواجدة  تطورية  ميازيب  وهي 

 السطوح الخدية واللسانية لألسنان الخلفية. 

ان  Pitsالحفر   رأس  خوهي  بحجم  صغيرة  فاضات 

امليازيب   بين  ما  االتصال  على  متوضعة  الدبوس 

التطورية أو عند انتهاء هذه امليازيب. على سبيل املثال  

وهو مصطلح يستخدم لوصف    نذكر الحفرة املركزية

حيث   لألرحاء  املركزية  املهدة  في  تشريحية  عالمة 

 تتصل امليازيب التطورية.
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وهي واحد من األجزاء األولية   Lobeالفلقة أو الفص 

للتشكل في تطور التاج. وتمثل الحدبات والفصوص  

 التطورية للحدود القاطعة أحد هذه الفصوص. 

وهي  :  Mamelon  الفص التطوري للحدود القاطعة

على   املتواجدة  املدورة  النتوءات  ثالثة  من  واحد 

 االرتفاع القاطع للقاطعة البازغة حديثا. 

جذور األسنان    من املمكن أن تكون   : Roots  الجذور 

األمامية   األسنان  من  كال  إن  متعددة.  أو  مفردة 

ولكن   واحدا،  جذرا  تمتلك  والسفلية  العلوية 

أغلب   في  جذرين  يمتلك  العلوي  األول  الضاحك 

األحيان، أحدهما خدي واآلخر لساني. في حين تمتلك  

أنس ي   أحدهم  جذور،  ثالثة  العلوية  األولى  األرحاء 

وا تمتلك  خدي،  لساني.  واآلخر  خدي،  وحش ي  لثاني 

واآلخر   أنس ي  أحدهما  جذرين،  السفلية  األرحاء 

 وحش ي.  

ال بد من الفهم أن الوصف في التشريح ال يمكن  أخيرا  

تحدث   ما  وعادة  وسريعة.  ثابتة  قاعدة  يتبع  أن 

اختالفات. وهذا يعد صحيحا بصورة خاصة بالنسبة  

الخدية  الجذور  ذلك  ومثال  األسنان.  لجذور 

 واللسانية لألنياب السفلية. 

 

وزوايا   خطوط،  زوايا  أثالث،  إلى  التقسيم 

 نقاط

التيجان تقسيم  األغراض    والجذور   تم  أجل  من 

أثالث  الوصفية وصفإلى  تم  كما  بين  ا  ،  التصاالت 

 سطوح التيجان كزوايا خطوط وزوايا نقاط.  

في الحقيقة، ال يوجد أي زوايا، أو نقاط، أو سطوح 

مسطحة على األسنان في أي مكان باستثناء تلك التي  

)أي   الحت  عند  أو    Abrasion  االنسحالتظهر  

أو  Attrition  االهتراء العرضية.  ل  كنتيجة(  لكسور 

هنا الخط   ومن  زاوية  تسميات  استخدام  يتم  فإنه 

النقطة وصفية  عادة  وزاوية  فحسب    كمصطلحات 

 لإلشارة إلى املوقع. 

عندما يتم تقسيم أجزاء التاج والجذر إلى أثالث، فإن  

إلى  النظر  هذه األثالث تسمى بحسب موقعها. فعند 

السن من الناحية )املنظور( الشفوية أو الخدية، نرى  

أن التاج أو الجذر من املمكن أن يقسم إلى أثالث من  

إ للتاج  اإلطباقي  السطح  أو  القاطع  ذروة  الحد  لى 

إطباقي،  أو  ثلث قاطع  إلى  التاج  يقسم  الجذر. حيث 

  بدوره  ثلث متوسط وثلث عنقي. أما الجذر فهو يقسم

 إلى ثلث عنقي، ثلث متوسط وثلث ذروي. 
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باتجاهات  عموما،   أثالث  إلى  يقسم  أن  للتاج  يمكن 

أنس ي وحش ي،  ثالثة: عنقي إطباقي )أو عنقي قاطع(، 

النا من  لساني.  خدي(  )أو  األنسية  وشفوي  حية 

يقسم  أثالث   التاج   الوحشية،  أنسية،    ثالثة:  إلى 

متوسطة ووحشية. أما شفويا )أو خديا( لسانيا فإنه  

 يقسم إلى أثالث شفوية )خدية( ، متوسطة ولسانية.  

من السطوح الخمسة للتاج أن    بالنتيجة، يمكن لكل

الشكلتقسم   هنالكبهذا  يكون  وسوف  ثلث    دائما  . 

آخرين،   وثلثين  واحد  تسمى بحسب    بحيث متوسط 

ومثال األنس ي،  ذلك  مواقعها،  العنقي،اإلطباقي،   :

 الوحش ي. 
الخط من  وهي    Line angle  زاوية    التقاءتتشكل 

اسمي  بين  الجمع  من  اسمها  وتأخذ  سطحين، 

السطحين اللذين يلتقيان. ومثال ذلك على األسنان  

السطوحيدعى  األمامية،   بين  األنسية    االتصال 

 الزاوية الخطية األنسية الشفوية. بوالشفوية 

والوحشية   األنسية  القاطعة  الزوايا  ان  بسبب 

األمامية   الخطية  تكون  لألسنان  الزوايا  فإن  مدورة، 

األنسية القاطعة والوحشية القاطعة تعتبر عادة غير  

موجودة. حيث يتم التحدث عن زوايا قاطعة أنسية  

 ووحشية فحسب. 

  التقاء وهي تتشكل من    :Point angle  ةزاوية النقط

أسماء   جمع  من  أيضا  اسمها  وتأخذ  سطوح.  ثالثة 

التقاء   يدعى  ذلك،  مثال  لها.  املشكلة  السطوح 

السطوح األنسية، الخدية واإلطباقية لألرحاء الزاوية  

 النقطية األنسية الخدية اإلطباقية. 

 هندسة السطوح الخارجية للتيجان:
رسم الخطوط الخارجية لجميع  بصورة عامة، يمكن  

القاطعة   الوجوه  باستثناء  سن  كل  لتاج  الوجوه 

الهندسة   األشكال  من  بواحد  توضيحيا  والطاحنة 

وبالنسبة   معين.  أو  منحرف،  شبه  مثلث،  التالية: 

السني،  التشريح  عن  غريبا  يكون  الذي  للشخص 

املقوسة   الخطوط  أن  القول  املبالغة  من  فيبدو 

األس لتيجان  في  الخارجية  تتضمن  أن  يمكن  نان 

جدا   املعقول  من  يبدو  ذلك،  ومع  هندسية.  أشكال 

األساسية   الخارجية  الخطوط  االعتبار  بعين  األخذ 

 توضيحيا للمساعدة في تصورها. 
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 السطوح الوجهية والخدية لجميع األسنان 

الخدية   للسطوح  الخارجية  الحدود  تمثل  أن  يمكن 

شبش   تخطيطيا   واللسانية بأبعاد  به  كل  منحرف 

غير   جوانبه  من  األقصر  الجانب  يمثل  مختلفة. 

  املتساوية قاعدة التيجان عند األعناق، في حين يمثل

السطوح    الضلع أو  العاملة،  السطوح  األطول 

القاطعة أو اإلطباقية، وهو الخط املرسوم عبر نقاط  

ومع   القوس.  نفس  في  املجاورة  لألسنان  التماس 

األسنان في  التغطية  وأشكال    تجاهل  األمامية 

الرسم   في  الحدبات  ذات  األسنان  في  الحدبات 

التي  األساسية  )الخريطة(  الشكل  فإن  التوضيحي، 

تبدو   املنظور  هذا  من  األسنان  وترتيب  شكل  تحكم 

 واضحة. 

اإلطباقي الخط  بين    إن  األطول  الضلع  يشكل  الذي 

النقطة التقريبية حيث   األضالع غير املتساوية يمثل 

في وضعية  يطبق السن مع مقابله عند إغالق الفك 

املركزي،   هذا    وقد وضعاإلطباق الحدبي أو اإلطباق 

األساس ي  الشكل  تصور  في  للمساعدة  التوضيح 

 للتيجان من الناحية الشفوية أو الخدية.

 رتيب املبادئ التالية للشكل: يبرز هذا الت

املسافة بين السنية من املمكن أن تحتوي النسج   -1

 بين السنية.

املسافات بين جذور سن واحد وتلك للسن اآلخر   -2

من   توظيفه  يتم  لكي  كاف  بنسيج عظمي  تسمح 

تكون   كي  كافية  داعمة  وبنى  األسنان،  قبل 

ووظيفة   تغذية  شكل،  طول،  مع  متناغمة 

 األسنان املجاورة. 

السنية إ  -3 األقواس  في  األسنان  تيجان  من  كال  ن 

مع   النقطة  نفس  عند  تماس  في  يكون  أن  يجب 

حماية   في  للمساعدة  املجاورة  األسنان  أو  السن 

خالل   الرض  من  السنية  بين  اللثوية  النسج 

القوس   في  آخر  سن  مع  سن  تماس  إن  املضغ. 

 يميل لضمان دعم متبادل واستقرار إطباقي.

في كل قوس س -4 في  إن كل سن  نية يملك مقابلين 

املركزية   القواطع  باستثناء  املقابلة  القوس 

وفي   العلوية.  الثالثة  واألرحاء  السفلية  )الثنايا( 

النظام(   )أو  الترتيب  فإن  سن،  أي  فقدان  حال 
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على  ويساعد  املقابل  السن  بزوغ  ملنع  يميل 

 استقرار األسنان املتبقية.

لألسنان   والوحشية  األنسية  الوجوه 

 األمامية: 
والوحشية   األنسية  الوجوه  تتضمن  أن  يمكن 

لألسنان األمامية )الثناياـ  الرباعياتـ  األنياب( العلوية  

من   املثلث  قاعدة  تمثل  مثلثات.  ضمن  والسفلية 

الحد  للتاج، والذروة من خالل  العنقي  الجزء  خالل 

 القاطع. 

 املواصفات األساسية هنا هي كالتالي: 

 أجل القوة. قاعدة عريضة للتاج من -1

متقاربة،   -2 ولسانية(  )دهليزية  خارجية  خطوط 

تراق  ختتضيق إلى حد رقيق نسبيا، والذي يسهل ا

 املواد الطعامية. 

لألسنان   والوحشية  األنسية  الوجوه 

 الخلفية العلوية 
للوجوه   الخارجية  الخطوط  تتضمن  ان  يمكن 

األنسية والوحشية لجميع األسنان الخلفية العلوية  

شبه أشكال  تكون   ضمن  طبيعي،  وبشكل  منحرفة. 

األضالع غير املتساوية ألشكال الضواحك أقصر من  

أن الضلع  الحظ في مثل هذه الحالة  نتلك في األرحاء.  

هذه   في  تمثل قاعداألطول  املنحرفة  ة  األشكال شبه 

اإلطباقي. الخط  من  بدال  إظهار  املالحظ  التاج  عند 

اللساني. وبكلمات  نفس السن من املنظر الخدي أو  

التوضيحية   الخارجية  الخطوط  فإن  أخرى، 

للضواحك   الخدي  الوجه  لتمثيل  املستخدمة 

واألرحاء يقلب رأسا على عقب ليمثل الوجوه األنسية  

 والوحشية لنفس األسنان.

عند   مالحظتها  يجب  التي  األساسية  االعتبارات  إن 

الوجوه األنسية والوحشية لألسنان الخلفية    دراسة 

 وية هي كالتالي:العل

فإنه   -1 متضيقة،  اإلطباقية  السطوح  أن  بسبب 

املواد   على  ضغوطا  يطبق  أن  للسن  يمكن 

 الطعامية بسهولة أكبر. 
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واسعا بقدر قاعدة    فيما لو كان السطح اإلطباقي  -2

التاج، فإن سطح املضغ اإلضافي سوف يضاعف  

 قوى املضغ. 

لألسنان   والوحشية  األنسية  الوجوه 

 الخلفية السفلية: 
مقاربة  أخيرا،   يتم  السفلية عندما  الخلفية    األسنان 

والوحشية،   األنسية  الوجوه  معينفإنها  من  ة  يتكون 

السطوح  وتكون  املحيط،  من  ما  نحو  على  الشكل 

  وهي بذلكطباقية متضيقة باملقارنة مع القواعد،  اإل 

إن املحيط  العلوية.  الخلفية  تكون مشابهة لألسنان 

بالنسبة   لسانيا  التيجان  يميل  املعيني  الخارجي 

للقواعد الجذرية، ما يجلب الحدبات إلى إطباق مالئم  

الوقت، تبقى  في نفس  العلوية.  مع حدبات مقابالتها 

سنان كال الفكين متوازية.  محاور التيجان والجذور أل 

السفلية   الخلفية  األسنان  تيجان  وضعت  لو  وفيما 

األسنان   في  لجذر  التاج  عالقة  بنفس  جذورها  على 

مع   تصطدم  سوف  الحدبة  فإن  العلوية،  الخلفية 

التشابك   عالقة  يمنع  سوف  ما  وهذا  مقابالتها، 

 الحدبي الضرورية من أجل وظيفة سليمة. 
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 الشكل والوظيفة:

العالقة   مفهوم  والوظيفة  الشكل  عبارة  تعكس 

املتبادلة بين شكل أو صفات ش يء ما مع وظيفته. وفي 

إلى  هذه العبارة  طب األسنان العبارة يمكن أن تشير  

كامل النظام املاضع، الذي يعمل كمحرك ميكانيكي  

وانطالقا من هذا املبدأ فإنه  حيوي لتصغير الطعام.  

كونات النظام املاضغ  أن كل من م  من املمكن اعتبار

تمتلك نوعا ما من العالقة الفيزيولوجية مع وظائفها  

النظام،   كامل  في  تلك  ومع  من الفردية  يمكن    بما 

 . املحافظة عليه

 

 الشكل يتبع الوظيفة:

إن املفهوم العام الذي أصبح متبعا بالنسبة لبعض  

 السريريين املعالجة هو الشكل يتبع   املمارسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، والذي يعني على سبيل املثال، أنه في طب  الوظيفة

يتم   الترميمي،  االعتباراألسنان  بعين  العالقة   األخذ 

التابعة بين السلوك امليكانيكي الحيوي األصلي للجهد  

املستخدمة   املواد  وطبيعة  القواطع  على  املركز 

لتعويض هذه األسنان  وبهذا فإن مصطلح الشكل،  

وامليزات   الصفات  أيضا  بل  الشكل  فحسب  يعني  ال 

على   الحفاظ  في  تساهم  التي  الحيوية  امليكانيكية 

التابعة  نذكر  خرى  األ   مثلةاأل   ومنالوظيفة.   العالقة 

القوى   املثالي،  واإلطباق  الجمالية  النواحي  بين 

القوس  وشكل  السني،  حول  والرباط  الفيزيائية 

بين   الجدلية  العالقة  إلى  باإلضافة  والوظيفة، 

القرص ي    مورفولوجية العضلي  الجهاز  ووظيفة 

 للمفصل الصدغي الفكي عند البشر.  

 

 اإلسنان: من الشكل إلى الوظيفة

Dentition: from Form to Function 

 الفصل  2
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 تمفصل األسنان 

ألي من   بنح  املمكن  قام  من  شخص  مجموعة  ت 

االصطناعية يالحظ،األسنان  رصف    أن  صعوبة 

األسنان املنحوتة إلى ما يمكن اعتباره تمفصال واحدا  

)املطبق   الصناعي  املفصل  في  لألسنان  صحيحا 

articulator)    حتى ولو اتبع األبعاد املبينة في الجداول

قالب  إذ  .املعيارية والوظيفة  الشكل  يشكل  يمكن  ال  ا 

شكل   بين  مستقيم  خطي  ارتباط  رسم  خالله  من 

 السن وكل وظائفه.  

 

حول   والرباط  لألسنان  الفيزيولوجي  الشكل 

 السني

تقوم  التي  الوظيفة  مع  متسقا  األسنان  شكل  يكون 

البنى   ضمن  وانتظامها  موضعها  ومع  بإنجازها 

وبصورة   الفموي،  الحركي  السلوك  في  املتضمنة 

 خاصة املضغ.  

 
 التقوسات )االنحناءات( األساسية 

وانتظامها   األسنان  شكل  أن  نفترض  أن  نستطيع 

التسبب   دون  الطعام  وسحق  قطع  بعملية  مرتبط 

لها  بأذ بالنسبة  األمر  كان  ولو  الداعمة،  للبنى  ية 

مخالفا لذلك فمن املمكن أن يكون غير متوافق مع  

بقاء األنواع. كما أن شيئا من الشكل يجب أن يرتبط  

وبالقوى   والوجه  الفكين  بشكل  أيضا 

زوايا   في  تكون  أن  األسنان  على  تملي  التي  اإلطباقية 

االفتراضات    ومواقع مختلفة في األقواس السنية. وراء

أخذ   يجب  األسنان،  لشكل  الغائية  واملقاربات 

والتي  الداعمة،  البنى  بشكل  األسنان  شكل  عالقات 

اللثة بعين االعتبار من حيث األهمية السريرية.    تأخذ

وبهذا فإن انحشار الطعام يمكن أن يحدث كنتيجة  

بسبب   األسنان  بين  الطعام  وقيادة  اللثة  لتضخم 

غ الحفافية  مناطق  االرتفاعات  و/أو  الصحيحة  ير 

التماس، بغض النظر عن االعتبارات الغائية لشكل  

 السن. 

 
عالقة   حول  قيل  قد  كبيرا  مقدارا  أن  من  وبالرغم 

هذه   مثل  فإن  األسنان،  بمحيطات  اللثة  صحة 

عامة بصورة  توصيفية  تعتبر  ال    ،التخمينات  كما 

يوجد أي من الحاالت تم فيها اختبار تأثير املحيطات  

للسطوح   املحيطات  ارتفاع  مع  تبدأ  والتي  املحورية، 
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وظائف من مثل فعالية  بالنسبة ل الخدية واللسانية  

 املضغ واالستقرار اإلطباقي. 

 
الخدية   التاج  محيطات  أهمية  أن  من  وبالرغم 

ب لاللسانية  اللثوية  النسبة    يتعلقفيما  لصحة 

الذاتي، والحماية  با التنظيف  آليات  اللثوي،  لتحفيز 

املحيطات   فإن  جاد،  تساؤل  مصدر  مازالت  اللثوية 

أيضا.   تساؤل  مصدر  مازالت  تتراكم  إذ  األخرى 

اللويحة السنية على األسنان في حال غياب الصحة  

الفموية الكافية، ويحدث االلتهاب اللثوي على الرغم  

تأثير األنظمة    وال يبدو أن .  من آليات التنظيف الذاتي

منع االلتهاب اللثوي.  ي  من شأنه أنالغذائية لألوليات  

وعلى أية حال، فإن تشكل اللويحة وااللتهاب اللثوي  

بآليات   أكبر  بصورة  مرتبطا  يكون  أن  املمكن  من 

وركائز   لاال الجراثيم،  سموم  البكتيري،  تصاق 

substrates  ئي.  الطعام بشكل أكبر من الشكل الفيزيا

أن   املالحظات  هذه  مثل  من  نستنتج  أال  ويجب 

التقوسات ال تمتلك شيئا لتفعله مع وظيفة وصحة  

أو   زيادة  تأثير  يرتبط  أن  يمكن  إذ  املاضغ.  النظام 

اآلليات   مع  األسنان  سطوح  محيطات  إنقاص 

الذاتي   التنظيف  آليات  من  أكبر  بصورة  اإلطباقية 

تي للطعام  وتكون أكثر أهمية في فعالية التنظيف الذا

مري لدى  العضلي  الجهاز  مريض  و/أو  من  أكثر  ض 

أشكال  آخر أهمية  توضيح  يتم  لم  أنه  من  وبالرغم   .

األسنان بعد، فال بد من فهم األفكار التي تم تأكيدها  

 حول الشكل والوظيفة، وهي:

 مناطق التماس املالصقة.  -1

السطوح   -2 من  )املتشكلة  السنية  بين  املسافات 

 س(. املالصقة في حالة التا

 األقنية )الكوات(.  -3

املحيطات الخدية واللسانية في األثالث العنقية  -4

في   اللسانية  واملحيطات  اللثوية(  )االرتفاعات 

 ألثالث املتوسطة من التيجان.

السطوح  -5 في  العنقية  الخطوط  في  االنحناءات 

 تقى املينائي املالطي(. لاألنسية والوحشية )امل

 تعتبر شكلية، فقد وجدهذه النقاط    بالرغم من أن

حول   الجهاز  حماية  على  مباشرا  تأثيرا  تمتلك  أنها 

السني. إن تفاصيل أخرى في شكل السن قد يكون لها  

أثر غير مباشر على استقرار السن خالل مشاركته في  

هذه   ومن  الوظيفة.  خالل  الفعالية  على  الحفاظ 

بين   التناسب  الحدبات،  شكل  نذكر  التفاصيل 

ياسات املختلفة للتيجان والجذور، شكل الجذر،  الق

والدعم والزوايا التي تتوضع فيها األسنان في الفكين. 

ويشار إلى أنه عندما يكون السن ذو الشكل السليم  
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فعالية   فإن  اللثوي،  املحيط  مع  جيد  ارتصاف  في 

 تفريش األسنان خالل العناية املنزلية لألسنان تتعزز.

 

 املالصقةمناطق التماس 

تتحقق عالقة تماس إيجابية لكل سن    نه ملن املهم أنإ

مع آخر أنس ي ووحش ي في كل قوس. باستثناء األرحاء  

بشكل مبكر تال    األخيرة )األرحاء الثالثة، إن وجدت(

في   الخاصة  موقعها  في  لألسنان  ارتصاف  لحدوث 

أن   الفكين، مجاورين    إذ  عضوين  يمتلك  سن  كل 

مع   فقط  تماس  في  األخيرة  الرحى  تكون  له.  مماسين 

السن املتوضع إلى األنس ي منها. وبالرغم من أن مناطق  

األسنان   على  وخاصة  جدا،  مقيدة  تبقى  التماس 

األمامية،فإنها تكون مناطق وليس مجرد نقاط تماس.  

الحقيقة،   مصطلح  وبالتالي  في  تماسفإن   نقطة 

Contact Point  لتوصيف غالبا  يستخدم  الذي   ،

يعد اسما مغلوطا.   القوس،  في نفس  تماس األسنان 

فعندما يكون الشخص يافعا واألسنان بازغة بصورة  

تماس  تقترب  األسنان  فإن  حديثة،   نقاط  لتشكل 

فقط عندما تكون السطوح املالصق في حالة تقوس 

القليلة   التماسات  على  األمثلة  ومن  تقريبا.  مثالي 

ملتشكلة من مثل هذه السطوح املدورة هي التماسات  ا

املتوضعة وحشيا على األنياب وأنسيا على الضواحك  

 األولى، العلوية والسفلية. 

املتجاورة   بين األسنان  التماس الصحيحة  إن عالقة 

في كل قوس تعد هامة لألسباب التالية: فهي تخدم في 

كما   األسنان،  بين  التجمع  من  الطعام  أنها  حفظ 

تساعد في تحقيق االستقرار في األقواس السنية من  

من   أي  في  األسنان  لكل  املشترك  الدعم  خالل 

إن   البعض.  بعضها  مع  إيجابي  تماس  في  القوسين 

لو فيما  الثانية  )واألرحاء  الثالثة  يوجد    لم  األرحاء 

هنالك رحى ثالثة( تمنع من االنزياح وحشيا حيث ال  

تزوي سطوحها  من خال  ، وذلكيوجد سن مجاور  ل 

اإلطباقية مع جذورها وزاوية توجه القوى اإلطباقية  

 املؤيدة لذلك.  

 
بين   للتوضع  سبب  وألي  الطعام،  أجبر  لو  فيما 

األسنان أبعد من مناطق التماس، فإن النتيجة يمكن  

أن تكون مرضية. فالنسيج اللثوي، الذي يمأل بصورة  

ا  بلتهطبيعية املسافات بين السنية، يمكن أن يصبح م

اللثوي ) النهاية Gingivitis  االلتهاب  في  ليشمل   )

العظم  في  فقدان  مع  األعمق  السنية  حول  البنى 

 ( السنيةوالرباط  حول  األنسجة    التهاب 

Periodontitis .) 
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اإلطباقية القوى  تحدث  أن  على    يمكن  الشديدة 

السن عندما ال يحدث توزع طبيعي للقوى الطبيعية  

عندما   يحدث  عندما  كما  األسنان،  من  العديد  على 

الطبيعية   القوى  تصبح  عندما  أو  أسنان  تفقد  يتم 

شديدة بسبب فقدان البنى الداعمة كنتيجة للمرض  

 حول السنية. 

جانبين   من  التماس  مناطق  مراقبة  يتم  أن  يجب 

على   الجوانب    ةمناسب  ية رؤ للحصول  لتوضعها: 

 الشفوية أو الخدية، الجوانب اإلطباقية أو القاطعة.

يظهر   الشفوي سوف  أو  الخدي  املنظر    التوضعإن 

طاحنيا   أو  عنقيا  قاطعيا  التماس  ملواقع  النسبي 

من   الجانب  هذا  من  املتطقة  مركز  ويقاس  عنقيا. 

 خالل عالقته مع طول الجزء التاجي للسن. 

قاطعي أو اإلطباقي فسوف يظهر التوضع  أما املنظر ال

النسبي ملناطق التماس شفويا لسانيا أو خديا لسانيا.  

املنطقة   مركز  يكون  أن  يمكن  الحالة،  هذه  وفي 

في عالقته مع   او    القياسمتوضعا  اللساني  الشفوي 

اللساني. هنا  الخدي  تتشعب  ف  ومن  التي  النقطة  إن 

التماس    bisectedعندها   على  نقاط  أيضا  تعتمد 

املحيط الخارجي لشكل التاج من الجانب القاطع أو  

السيط ويتم  املحيط    governedة  ر اإلطباقي.  على 

في القوس وأيضا  ر الخا السن  جي من خالل ارتصاف 

القوس   في  املقابل  مع  اإلطباقية  العالقة  خالل  من 

 األخرى.  

 

املسافات بين السنية )املتشكلة من السطوح  

 حال التماس(املالصقة في 

عن   عبارة  األسنان  بين  السنية  بين  املسافات  تكون 

مسافات مثلثية الشكل تمأل في الحاالت الطبيعية من  

اللثوية(. تكون قاعدة   اللثوي )الحليمة  النسيج  قبل 

فمن   جوانبه  أما  السنخي،  النتوء  هي  املثلث  هذا 

في حين تكون  املتماسة،  السطوح املالصقة لألسنان 

في منطقة التماس. إن شكل املسافة بين ذروة املثلث  

السنية سوف يختلف بحسب شكل األسنان في حالة 

النسبي   املوقع  على  أيضا  يعتمد  وسوف  التماس 

هنالك   يكون  الطبعية  الحالة  في  التماس.  ملناطق 

مقداره   والعظم   1.5إلى    1فاصال  امليناء  بين  ملم 

املالطي  املينائي    ىالسنخي. وبالتالي فاملسافة بين امللتق

السنخ(   )قمة  السنخية  القنزعة  إلى  العنقي(  )الخط 

تكون   شعاعيا  تشاهد  حالة   1.5إلى    1كما  في  ملم 

 اإلطباق الطبيعي بغياب األمراض. 

 
واالرتصاف التماس  املتجاورة    إن  لألسنان  الصحيح 

الحجم   أجل  من  بينها  صحيح  بتباعد  يسمح  سوف 

واألسنان.   بالعظم  املرتبط  اللثوي  للنسيج  الطبيعي 

املغطية   للثة  استمرارية  اللثوي  النسيج  هذا  ويكون 

وكثافة   اللثة  تقرن سطح  إن  السنخي.  النتوء  لكامل 
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الحفاظ على هذه   في  اللثوي يساعد  النسيج  ومرونة 

 جة ضد الرض خالل املضغ والغزو الجرثومي. األنس

باالتجاه  و  العنق  عند  أضيق  تكون  األسنان  أن  بما 

السطوح   باتجاه  منها  أكبر  بشكل  الوحش ي  األنس ي 

أن الخطوط الخارجية للجذر تستمر  كما  اإلطباقية  

الجذور،   ذر  وحتى  النقطة  هذه  من    فإنبالتضيق 

ور  بين جذور السن الواحد وجذتتشكل  مسافة كبيرة  

األسنان املتجاورة. وهذا االنتظام يسمح بكمية كافية  

من النسيج العظمي بين السن واآلخر، والذي يدعم  

مشكلة   يسهل  أنه  كما  الفك.  في  آمن  بشكل  السن 

من أجل التزويد الدموي والعصبي إلى  الالزمة  املسافة  

النتوءات السنخية املحيطة والنسج األخرى املغطية  

 للسن. 

 
الس  السنية.  يعد نمط  بين  للمسافة  أيضا محددا  ن 

فبعض األفراد يمتلكون أسنان عريضة عند العنق، 

مقلصة بذلك املسافة عند القاعدة. في حين يمتلك  

وهذا   العادة،  من  العنق  عند  أضيق  أسنانا  آخرون 

النمط من األسنان يزيد من عرض املسافة. وبالتالي  

بشك الصغيرة  أو  األكبر  الحجم  ذات  األسنان  ل  فإن 

بين   املسافات  على  أيضا  تؤثر  سوف  طبيعي  غير 

الفراغات   هذه  فإن  ذلك،  من  وبالرغم  السنية. 

إلى حد ما،    املصممة ألجله  تتوافق مع الغاية املوحدة

شريطة أن يكون الشكل التشريحي طبيعيا واألسنان  

 في حالة ارتصاف جيد.

 

 الفرج بين السنية )الكوات(:

في نفس   في حالة تماس،  عندما يكون سنان  القوس 

فتحات   التماس  ملناطق  املجاورة  تقوساتهما  تشكل 

تزداد   التي  املسافات  هذه  السنية.  بين  الفرج  تسمى 

ب التماس  اعرضا  منطقة  من  بدءا  الخارج  تجاه 

باالتجاه الشفوي أو الخدي واللساني تدعى الفرج بين 

السنية الشفوية أو الخدية واللسانية. وتتمادى هذه  

ن السنية مع املسافات بين السنية املتواجدة  الفرج بي

بين األسنان. تدعى املسافات املتوضعة فوق مناطق  

محدودة   تكون  والتي  اطباقيا،  أو  قاطعيا  التماس 

الحدبات   تصل  عندما  الحفافية  باالرتفاعات 

واالرتفاعات القاطعة بالفرج بين السنية القاطعة أو  

فرج الشفوية  اإلطباقية. وهذه الفرج بين السنية،وال

بعضها   مع  متمادية  تكون  واللسانية،  الخدية  أو 

املقوسة   املالصقة  السطوح  تتباعد  البعض.حيث 

التماس عند كل  لألسنان املتماسة بدءا من منطقة 

النقاط، إطباقيا، شفويا أو خديا، ولسانيا وعنقيا،  

وتتمادى الفرج واملسافات بين السنية بما أنها تحيط  

 بمناطق التماس. 
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شكل الفرج بين السنية يخدم غرضين أساسيين:    إن

إنه يؤمن أقنية لألسنان خالل املضغ، وهو شكل    -1

فيزيولوجي ينقص القوى املمارسة على األسنان خالل  

  -2عملية تصغير حجم أي مادة ما يؤمن املقاومة. و  

التماس.   مناطق  ضمن  االنحشار  من  الطعام  يمنع 

من حتى  األسنان  انسحال  يتم  التماس  وعندما  اطق 

في  خصوصا  سنية،  بين  فرج  أي  يبقى  ال  بحيث 

ى مناطق التماس حتى لالقواطع، فإن الطعام يندفع إ

 ولو كان السن غير متحرك. 

 
املسافات   التماس،  مناطق  تصميم  يختلف 

شكل   بحسب  السنية  بين  والفرج  املالصقة، 

وارتصاف األسنان املختلفة، فكل قطاع من القوسين  

في   تشابها  شكل يظهر  فإن  آخر،  وبتعبير  الشكل. 

السنية   بين  الفرج  السنية،  بين  املسافات  التماس، 

القوس   في  القطاعية  املناطق  في  ما  نوعا  ثابتة  تبدو 

القطاع   كالتالي:  تسمى  القطاعات  وهذه  السنية. 

القطاع   السفلي،  األمامي  القطاع  العلوي،  األمامي 

وكل  السفلي.  الخلفي  القطاع  العلوي،  الخلفي 

ات الفرج بين السنية تعد انعكاسا لشكل السن  مساف

املعني. تظهر الثنايا والرباعيات العلوية شكل فرج بين  

 سنية واحدا، والقواطع السفلية شكال آخر، وهكذا.

 
العلوية   الخلفية  األسنان  فإن  بجالء،  يبدو  وكما 

مهيأة   سنية  بين  فرجات  تصميم  تتطلب  والسفلية 

تحقيق  ولقطاعاتها.   من  بد  ال  الحاالت،  بعض  في 

األنياب،  فالثبات من خالل التكيف في شكل السن.  

على سبيل املثال تكون مشكلة بحيث تعمل كمحفز  

وا األمامية  األسنان  بين  املسائل  هذه  لخلفية.  في 

ينصف الجزء الشفوي في كل ناب يبدو    ي فالخط الذ

ي سن  وّ كأنه  نصف  يشابه  أنسيا  أمامي  نصف  ن 

يشابه سن خلفي. يكون   وحشيا   أمامي، ونصف خلفي

التماس األنس ي في مستوى واحد للتماس مع الرباعية  

الوحش ي  التماس  ولكن شكل  الوحشية(،  )القاطعة 

كل التماس  يجب أن يكون على مستوى متمادي مع ش
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أو   العلوي  الفك  في  كان  سواء  األول،  للضاحك 

 السفلي. 

 
األثالث   عند  واللسانية  الوجهية  املحيطات 

واملحيطات  العنقية(  )االرتفاعات  العنقية 

 اللسانية عند األثالث املتوسطة من التاج 

يعد   الثابت  الخارجي  شكلها  كون  في  األسنان  تتفرد 

تيجان  حيث  فيزيولوجيا.   كل  أن  الفحوصات  تظهر 

األنسية   الجوانب  من  إليها  النظر  عند  األسنان، 

عند   ما  حد  إلى  منتظما  تقوسا  تمتلك  والوحشية، 

األثالث العنقية واألثالث املتوسطة شفويا أو خديا أو  

لسانيا، باالعتماد على األسنان التي يتم فحصها. وكما  

هذه    نوقش سابقا بايجاز، فإن املفاهيم حول أهمية 

زالت   ما  اللثة  وتحفيز  حماية  في  وعالقتها  املحيطات 

تشكل تحديا. وعلى أية حال، فإن الدليل ال يناقض  

أن   يمكن  الرض  أو  الطعام  انحصار  أن  احتمالية 

الخاطئة.   للمحيطات  كنتيجة  من يحدث    ولعله 

حول  ل  االلتهابي  رضامل أن    القول   األصح ألنسجة 

اللو  بسبب  أولية  بصورة  يحدث  يحة  السنية 

الجرثومية وأن املحيطات الخدية واللسانية ال يبدو  

عالقة ذات  وقوية  أنها  اللويحة    مباشرة  هذه  بإزالة 

خالل املضغ. وبالتالي فإنه في غياب مقياس أو معيار  

الصحة الفموية، فإن آليات التنظيف الذاتي للجهاز  

العضلي، والفعل املنظف املقترح للطعام الخشن ال  

إلزال كافيا  االلتهاب  يعد  ملنع  كاف  بشكل  اللويحة  ة 

النسبية   األهمية  فإن  حال،  أية  وعلى  اللثوي. 

بعض   وفي  الطعام،  انحصار  الرض،  على  للمحيط 

الحاالت بدء االستجابة االلتهابية املوضعية ال يمكن  

واللسانية   الخدية  للمحيطات  يمكن  عنها.  التغاض ي 

االرتفاعات   عن  بعيدا  الطعامية  املواد  تحرف  أن 

السطوح ناقصة  وبالتالي فإن  حفافية خالل املضغ.  ال

املحيطات يمكن أن تقود إلى انحصار الطعام، ولكن  

ا املحيطات  هذه  وأهمية  زالت  داللة  ما  لناقصة 

بأ القول  املفيد  من  ويبقى  إيضاح.  إلى  ن  بحاجة 

التكيف الحفافي للثة والتنظيف املنزلي واالحترافي )في 

من حيث الداللة فيما    العيادة( تعد أهم بصورة كبيرة

 يتعلق بالصحة اللثوية. 

 
  قد صمم ليكون لتيجان  ا إن تكوين الثلث العنقي من  

منطقة ارتباط األنسجة الرخوة. فاالرتباط البشروي  

تكون بمجملها ضمن  نلأل الرخوة مع األسنان،  سجة 

عادة  امنطقة   التحدث  ويتم  للتيجان.  العنقي  لثلث 

العنقي.   االرتفاع  مسمى  تحت  العنقي  التقوس  عن 

مصطلحا   يعتبر  العنقي  فالتقوس  حال،  أية  وعلى 

املناطق   هذه  من  القليل  ألن  أكبر،  بصورة  توصيفيا 

أنه من   تكون واضحة كفاية لكي تدعى ارتفاعا، كما 

 النادر وجود سن طبيعي دون تحدب أبدا.
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التقوس  يتو  معظم  اليافعين، ضع  األشخاص  لدى 

وبعض األفراد األكبر سنا، تحت القنزعة اللثوية. أما  

املينائي   امللتقى  فإن  عمرا،  األكبر  األشخاص  لدى 

املالطي يمكن أن يكون مرئيا أو أن يتوضع تماما تحت  

 قمة اللثة، مع كون معظم نتوء التقوس مكشوفا. 

 
التراجع   يعد  أن  امتداد  يمكن  على  للثة  التدريجي 

الحياة حادثة طبيعية. وعلى أي حال، فإن انكشاف  

جذور قد يؤدي إلى نخور مالطية، حساسية عنقية،  لا

 وانسحال مرافق لتفريش األسنان غير الصحيح. 

أعظمي   بشكل  فعالة  الواقية  التقوسات  كل  تكون 

أن   بد  وال  جيد.  ارتصاف  السن ضمن  يكون  عندما 

أ الجلي  من  متوضعة  يكون  األسنان  تكون  عندما  نه 

ويمكن    displacedبصورة سيئة، فإن تقوساتها تنزاح  

 أن تصبح غير فعالة. 

تكون التقوسات منتظمة إلى حد ما في الثلث العنقي  

الجزء   العلوية وفي  في كل األسنان  اللساني  الثلث  أو 

 الخدي لألسنان الخلفية السفلية. 

إن التقوس الطبيعي من امللتقى املينائي املالطي وحتى 

.  من حيث االمتدادملم  0.5قمة املحيط يكون حولي  

وعندما يتوضع املحور الطولي للسن عموديا، يالحظ 

  يعدأن هذا التقوس يكون ثابتا إلى حد ما يمكن أن  

بالنسبة لألسنان العلوية شفويا    اأو طبيعي   متوسطا

وبا ولسانيا،  خديا  الخلفية  أو  لألسنان  لنسبة 

لسانيا  أما التقوسات  السفلية على السطوح الخدية.  

تمتد حوالي  فهمي بالنسبة لألسنان الخلفية السفلية  

العنقي. 1 الخط  وراء  ما  ال    ملم  أي حال،  وعلى  هنا، 

يساهم التقوس الشديد في ركود املادة الطعامية عند  

العنق بسبب نشاط اللسان في الحفاظ على السطوح 

 اللسانية لهذه األسنان نظيفة.

 
تمتلك   العلوية  واألنياب  الثنايا  أن   )( الشكل  يظهر 

تكاد    منتقوسات،   واللسانية،  الشفوية  الناحية 

تطورا   تمتلك  األنياب  كون  وبسبب  متطابقة.  تكون 

السريرية   فاملالحظة  اللثوي،  املينائي  لالرتفاع  أكبر 

ا  تعطي فحسب انطباعا عن وجود تقوس أكبر. وهذ

  قارنةامليعد خداعا بصريا يمكن أن يتبدد عندما تتم  

للميناء مع ذلك املوجود في   الخارجيلخط  الصحيحة ل

 األسنان األخرى على الرسم البياني. 



Chapter 2: Dentition: from Form to Function                                                               Dr.Shadi Moawad 
 

 23 

التقوسات   نفس  العلوية  واألرحاء  الضواحك  تظهر 

الناحية   من  التقوس  قمة  يكون  حيث  املحدودة. 

القرب من  اللسانية على كل األسنان الخلفية عند أو ب

 الثلث املتوسط للتيجان.

 
عندما يتم مالحظة أن التقوس أكبر في امتداده من  

ملم، باستثناء  1ملم، فنادرا ما يصل إلى ما يقارب    0.5

السفلية   الخلفية  األسنان  من  اللسانية  الناحية 

وغالبا من اللساني لألسنان الخلفية العلوية. في مثل 

تال  املحيط  قمة  فإن  الحاالت،  الثلث  هذه  على  حظ 

وتكون   العنقي.  الثلث  من  بدال  للتيجان  املتوسط 

 عادة من الناحية اللسانية.

من   سفليا  ونابا  مركزية  قاطعة   )( الشكل  يظهر 

الثلث   عند  التقوس  يكون  هنا،  األنس ي.  الجانب 

العنقي أقل منه في األسنان األخرى في الفم، وأحيانا  

بصعوبة. يظهر خفيفا جدا بحيث يكون قابال للتمييز  

تقوسا أكبر بقليل مباشرة فوق    الناب  غالبا ما يملكو 

 الخط العنقي أكثر من الثنايا والرباعيات السفلية.

 

تقوسات  البشروي:  االرتباط  ارتفاع 

الخطوط العنقية )االرتباط املينائي املالطي(  

 أنسيا ووحشيا

البشروي االرتباط  الرخوة    يؤمن  األنسجة  ختم 

التكيف   على  قادر  استثنائي  نظام  إنه  بالسن. 

للتغيرات الفيزيولوجية املوضعية، إال أنه سريع التأثر  

تستطيع   الفيزيائية.  األذية  تجاه  حصين  وغير 

في هذا الرباط،   املعالجات املهملة أن تسبب تحطما 

الفيزيائي أكبر لألذيات    ة جاعلة السن عرضة بصورة 

السبر    .ةواملرضي  خالل  من  السن  يتأذى  أن  يمكن 

خالل   من  أو  السريري،  الفحص  خالل  الطائش 

التقليح غير املناسب خالل املعالجة الوقائية، أو من  

خالل تقنيات تحضير السن في اإلجراءات الترميمية،  

 وهكذا.

الطبيعي  يعتبر اللثوي  النسيج  مقاربة    ارتفاع  لدى 

مرتبطا    األسنان والوحشية  األنسية  الناحية  من 

مباشرة   على  ب بصورة  البشروي  االرتباط  ارتفاعات 

التقوس عند   الطبيعي  االرتباط  ويتبع  األسنان.  هذه 

في   االسنان  كانت  لو  فيما  املالطي  املينائي  امللتقى 

امللتقى  أن  يعني  ال  وهذا  طبيعي.  وتماس  ارتصاف 

ي البشروي  واالرتباط  املالطي  نفس  املينائي  في  كونان 

نفس   ليتبعا  يميالن  أنهما  يعني  ولكنه  املستوى، 

التقوس، بالرغم من أن االرتباط البشروي قد يكون  

 في مستوى أعلى على التيجان في سطوحها املينائية.  

منطقة   ارتفاع  على  يعتمد  التقوس  امتداد  أن  يبدو 

التاجي   قطر  على  وأيضا  التاج  عنق  فوق  التماس 

خد أو  لسانيا  األسنان  شفويا  تيجان  إن  لسنيا.  يا 

هذه   من  وأطول  أضيق  تكون  والتي  األمامية، 

استخدام   عند  األكبر.  التقوس  تظهر  الجوانب، 
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الكلمات "ارتفاع" و "فوق"، يكون االفتراض أنه في أي  

السطوح  تكون  السفلي  أو  العلوي  القوسين  من 

تقارب   نقطة  وكل  األعناق.  فوق  لألسنان  اإلطباقية 

أ  القاطع  فوق  الحد  تعتبر  للتاج  اإلطباقي  السطح  و 

املستويات   من  تقترب  عندم  واالرتفاع  العنق، 

 اإلطباقية. 

يبدو االرتباط حول السني الذي يتبع امللتقى املينائي  

املالطي أنسيا ووحشيا أنه تقريبا بنفس االرتفاع على 

في   كما  السفلية  األمامية    مقابالتهااألسنان 

counterparts    أكبر تكون  العلوية. التي  القوس  في 

السفلية   األمامية  األسنان  تيجان  أن  من  وبالرغم 

بمعدل   اللساني  1تكون  الشفوي  بالقطر  أقل  ملم 

)يستثنى من ذلك الرباعيات(، تكون مناطق التماس  

من   قريبة  تكون  بحيث  ذلك،  مع  يتوافق  بما  أعلى 

وبالتالي،  والرباعيات.  الثنايا  في  القاطعة  الحواف 

ملم  1ا مقداره أقل من  اوتعادة تففالقياسات تظهر  

في التقوسات األنسية الوحشية بين األسنان األمامية  

 العلوية والسفلية.

قوس.   أي  في  طفيفا  تفاوتا  الخلفية  األسنان  تظهر 

والشكل )( يظهر رسما تخطيطيا للخطوط الخارجية  

إليها  النظر  في جهة واحدة من القوس عند  لألسنان 

الخطوط   هذه  والخدية.  الشفوية  الجوانب  من 

مقارنة   إجراء  يمكن  بحيث  توضيعها  تم  الخارجية 

هر الرسوم  مباشرة مع الرسوم البيانية في أسفلها. تظ

ة  البيانية االرتفاع النسبي لالرتباطات الفردية في الحال 

الت تكون فيها  االطبيعية املعتدلة. وهي مبنية على ح

بارتفاع   العلوية املركزية  ملم. وما    11-10.5القواطع 

  ط لم يكن السن كبيرا جدا أو صغيرا جدا، فإن املخط 

 ملم.  0.5يختلف عن تلك املبينة بأكثر من 

تقوس )امللتقى    إن  األسنان  ملعظم  العنقي  الخط 

ملم أقل في الوحش ي 1املينائي املالطي( يكون بحدود  

الخط  عند  يشاهد  األكبر  والتقوس  األنس ي.  من 

املتوسط في القواطع املركزية، العلوية والسفلية. إن  

التماس   مناطق  الرتفاع  تابعا  يكون  االرتباط  ارتفاع 

لسنية. وفيما لو  للسنين الذين يشكالن املسافة بين ا

ملم، فإن  3.5تم قياس التقوس األنس ي للثنايا بحدود  

ملم أقل ، أي ما  1التقوس الوحش ي يكون أقل بحوالي  

 ملم.  2.5يعادل 

والسفلية   العلوية  األمامية،  الستة  األسنان  تظهر 

ما بعند مقارنتها مع تلك الخلفية التقوس األعظمي. و 

خلفية، فإن  أن تيجان األنياب تعمل وحشيا كأسنان  

املينائي املالطي يكون    ىتقوسها وحشيا املمثل بامللتق

حوالي   الضواحك  1.5-1خفيفا،  باملعدل.  ملم 

ولكن   ما  حد  إلى  منتظمة  تقوسات  تمتلك  واألرحاء 

خفيفة. تكون مستويات التماس منخفضة بالنسبة  

ال   األسنان  هذه  فإن  وبالتالي،  التاج.  طول  ملجمل 

سنية حول  ارتباطات  سنية.    تمتلك  بين  مرتفعة 

أنسيا   تقوسا  يمتلكان  املعتدلين  والضاحك  فالرحى 

ملم أول أقل، مع عدم وجود تقوس، أو حتى  1فقط  

 تقوس سلبي من الناحية الوحشية. 

دور الشكل الوظيفي لألسنان عند األثالث  

 القاطعة واإلطباقية في اإلطباق
لتيجان األسنان    تظهر األثالث القاطعة أو اإلطباقية

التماس   مناطق  كل  عند  مقعرة  أو  محدبة  سطوحا 

اإلطباقية. عندما تصبح األسنان لفك واحد في تماس 

الحركات   املقابل خالل  الفك  في  إطباقي مع مقابالتها 

سطوح   تماس  يحدث  السفلي،  للفك  املختلفة 

السطوح   وهذه  أخرى.  منحنية  سطوح  مع  منحنية 

أو   محدبة  تكون  قد  السطح  املنحنية  إن  مقعرة. 

الثلث اإلطباقي لسن واحد   املحدب املمثل لجزء من 

يمكن أن يأتي في تماس مع جزء محدب أو مقعر من  
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السن اآلخر، وعلى أية حال، فدائما تمس القطاعات  

صغيرة.   أو  كبيرة  أخرى،  منحنية  قطاعات  املنحنية 

بعض   السفلية  للقواطع  اللساني  السطح  يظهر 

ي في تماس إطباقي مع األجزاء  السطح املقعر حيث تأت

 املحدبة لالرتفاعات القاطعة للقواطع السفلية. 

األثالم   عمق  في  انخفاضات  الخلفية  األسنان  تظهر 

امليناء   جوانب  فإن  ذلك‘  ومع  التطورية،  وامليازيب 

للثلم تكون متشكلة من تحدبات موجهة إلى امليازيب  

مع    التطورية. الحدبات التي تكون حادة نوعا ما تتصل 

االرتفاعات   تشكل  التي  الصلب  امليناء  انحناءات 

الحفافية على األسنان الخلفية. وحتى ولو كانت هذه  

األخفض   الجزء  فإن  الحدبات مسحولة ومسطحة، 

وذلك   للطعام،  كمهرب  يعمل  وامليازيب  األثالم  من 

تكون   املتقابلة  لألسنان  املحدبة  السطوح  كون 

م تام  بشكل  معها  التراكب  من  خالل  ممنوعة  ن 

 الجوانب املنحنية من امليازيب.

اإلطباق   في  تكون  عندما  األسنان  أن  من  وبالرغم 

املركزي تبدو أنها متشابكة حدبيا إلى حد بعيد نوعا  

تأمينها.   يتم  املخارج  أن  يالحظ  الفحص،  فعند  ما، 

هذه املسافات املخرجية تكون الزمة من أجل إطباق  

وح املطبقة إلى  فعال أثناء املضغ. فعندما تأتي السط

املخارج   مسافات  بعض  تكون  البعض،  بعضها 

طفيفة إلى حد بعيد بحيث أن الضوء نادرا ما يسمح  

من   الفتح  درجة  في  تختلف  وهي  عبره،  بالدخول  له 

تلك الصغيرة إلى تلك الواسعة من ميلليميتر أو أكثر  

السنية. ال يجب   بين  الفرج  النقاط األوسع من  عند 

بأن   االفتراض  بعضها  علينا  مع  تتالءم  األسنان 

البعض بشكل مريح مثل التروس، على األقل ليس ما 

وكما   الصرير.  أو  الطعام  من سحل  بشدة  تهترئ  لم 

  يمكن أن يرى في الشكل )(، ففي األسنان غير املهترئة 

" مع  Meshفإن السطوح املدورة ال تشتبك " تتناغم  

  بعضها بإحكام. إن مسافات املخارج تزود في األسنان

األثالم   واالرتفاعات،  الحدبات  شكل  خالل  من 

وامليازيب التطورية، واملسافات أو الفرج بين السنية  

 عندما تصبح األسنان مع بعضها في حالة اإلطباق.

أهمية   شكلت  و ال األثلقد  القاطعة  إلطباقية  ا ث 

املعلومات   بسبب  للجدال،  من  مساحة  لألسنان 

املت  القليلة  اااملوضوعية  تأثير  حول  لسطوح  حة 

لقي  وقد  الوظيفة.  على  املسطحة  أو  املحدبة 

وغير   التشريحية  اإلطباقية  السطوح  استخدام 

دور   حيث  من  فقط  متزايدا  اهتماما  التشريحية 

الشكل الحدبي، مخارج األطعمة، والسطوح القاطعة  

أو   الفحص لإلسنان األسكيمو  في املضغ. وقد أظهر 

األسنان    نة معظمس  20السكان البدائيين أنه في عمر  

الوحيدة   الحسنة  أن  اقترح  فقد  وبالتالي  تتسطح، 

للحدبات على األسنان عند البشر هو تحقيق توضع  

اإلطباق.   تطور  خالل  الصحيح  وضها  في  األسنان 

قليل،   قبول  األفكار  هذه  ملثل  لهذه  أن  من  وبالرغم 

بسحل   يقومون  السريريين  املمارسين  بعض  فإن 

مسطح بشكل  الخلفية  لألسنان  ولديهم   خاطئ 

انطباع بأن النخور السنية، إضافة إلى أشكال سوء  

وربما   الفكي  الصدغي  للمفصل  العضلية  الوظيفة 

أمراض األنسجة حول السنية من املمكن أن تنقص.  

هاما   موضوعا  يعد  املضغ  تقييم  أن  من  وبالرغم 

من   املبكر  النصف  حتى  الحدبات  بقاء  واستمرار 

إلى   200ي في  العمر يحدث فقط عند االنسان الغرب

سنة األخير، فال بد من القبول أن شكل ووظيفة    300

مع   متوافقة  تكون  أن  يجب  الوقت  هذا  في  الحدبة 

اإلسنان لدى اإلنسان املعاصر. وبالرغم من أن عددا  

من املبادئ تم اقتراحها من أجل الترميمات، لم يظهر  

أي منها بأنه يزيد من الصحة والراحة للمرض ى أكثر  

 من اآلخر. 
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لكل س واللسانية  الوجهية  في    نالعالقات 

القوس   في  مقابالتها  مع  الواحد  القوس 

 املقابل في اإلطباق املركزي 
و  املشاهدات  ضفي  تظهر  الحدبي،  التشابك  عية 

القوس   من  سن  كل  الطبيعي  لإلسنان  الوجهية 

من   آخرين  سنين  من  أجزاء  مع  اإلطباق  في  الواحد 

استثناء القواطع املركزية  القوس املقابل )الشكل( مع  

هذه   من  وكل  العلوية.  الثالثة  واألرحاء  السفلية 

في   فقط  واحد  مقابل  تمتلك  املسماة  االستثناءات 

 الفك املقابل. 

فقدان   فإن  مقابلين،  يملك  سن  كل  أن  وبسبب 

أحدها سوف يترك املقابل اآلخر باقيا، وهذا ما سوف  

وس  يحافظ على السن في حالة تماس إطباقي مع الق

في  الخاص  قوسه  عالقة  في  عليه  ويحافظ  املقابل 

التوضع   وخلل  تطاول  منع  خالل  من  الوقت  نفس 

أشكال   ديمومة  إد  املقابل.  فقدان  عن  الناجم 

لألسنان   املتبادل  الدعم  على  تعتمد  األقواس 

املتماسة مع بعضها البعض. وعندما يفقد سن، فإن  

د على  األسنان املجاورة في نفس القوس يمكن باالعتما

القوى اإلطباقية أن تهاجر في مسعى منها مللء الفرراغ  

تشوش   املجاورة سوف  األسنان  هجرة  إن  )الشكل(. 

أثاء   وي  املجاورة.  املنطقة  هذه  في  التماس  عالقات 

مع   اإلطباقية  العالقات  األسنان  حركات  تغير  ذلك، 

والنتيجة   املقابلة.  السنية  األقواس  في  املقابالت 

البزو  هي  املسافة  الشائعة  املقابل  للسن  الزائد  غ 

 املتروكة بسبب السن املقلوعة. )الشكل(. 

 

 

 

 شكل الجذر: 
يجب النظر إلى شكل وطول الجذر  )أو الجذور( لكل  

على سبيل املثال،    لنابسن على أنها عناصر مهمة، فا

وبسبب موقعه والوظيفة املطلوبة منه، سوف يقتلع  

من   األقل  على  يزاح  أو  السنخي  تجويف    قبلمن 

لو فيما  عليه  املطبقة  بهذا    يكن  لم  القوى  الجذر  

لكسور أن تكون كما يمكن لالقياس والطول الزائد.  

تلك   من  أطول  الجذر  يكن  لم  لو  فيما  وشيكة 

حيدة الجذور األخرى. وبالتالي  املوجودة في األسنان و 

فإن شكل الجذر يرتبط بالشكل العام للسن والعمل 

 الذي عليه القيام به. 

الطاحنة   السطوح  بها  تتوضع  التي  الزاوية  إن 

والقاطعة للتيجان السنية بالنسبة للقواعد الجذرية  

األمامية   لألسنان  األنس ي  فاملنظر  أيضا هامة.  تعتبر 

ال  االرتفاع  أن  يظهر  تكون  سوف  الحدبة  أو  قاطع 

للجذر.   بالنسبة  مركزيا  يظهر  متوضعا  املنظر  كما 

تعتبر سنا متعدد   التي  العلوية،  األولى  للرحى  األنس ي 

املبدأ. نفس  يكون   الحدبات  ذروة    كما  من  القياس 

الحدبة إلى ذروة الحدبة خديا لسانيا أقل بكثير من  

القطر الخدي اللساني للقاعدة الجذرية. مع مالحظة  

 سع الجذور من أجل االستقرار. تو 

تتوض التي  والزاوية  الجذر،  وشكل  طول  بها    ع إن 

للجذور،   بالنسبة  القاطعة  أو  الطاحنة  السطوح 

األبعاد الكافية من أجل املقاومة، والتصميم الفعال  

الشامل   القوة  للعمل  في مقابل خطوط  املقاومة  مع 

أهم إلى  الجذور يتشير  هذه  االستقرار    ة  اجل  من 

 قي. اإلطبا
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فعل   إلى  املعاجم  بعض  في  إطباق  مصطلح  يشير 

اإلغالق أو إلى عملية االنغالق فحسب، إال أن بعض  

املعاجم السنية )مثل ( تذهب أبعد من هذا التعريف  

ل الشكلية  تالبسيط  السني  التماس  عالقة  تضمن 

الساكنة. كما أنه يمكن ان يعرف أيضا على أنه عالقة  

في الوظيفة أو نظير الوظيفة. وعلى  التماس لألسنان  

أي حال، فإن املصطلح ال يشير فحسب إلى  التماس  

العوامل   جميع  إلى  ولكن  اإلطباقي،  التداخل  أثناء 

املاضغ النظام  بتطور واستقرار  وباستخدام    املعنية 

األسنان في السلوك الحركي الفموي. ولكون التعاريف  

لتكون  بعيد  إلى مدى  تعد محدودة  لإلطباق  املوجزة 

 مفيدة في املمارسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  املفهوم املعاصر لإلطباق   بد أن يتضمنفالالسنية،  

متكامل  نظام  متضمنة    فكرة  الوظيفية  للوحدات 

وإن   والعنق.  الرأس  وعضالت  املفاصل،  األسنان، 

الحلول ملشاكل من مثل الصرير، النكس التقويمي، 

السني  حول  والرض  السنية،  األجهزة  استقرار  عدم 

من   أبعد  إلى  تمتد  اإلطباق  في  مفاهيم  تتطلب 

الساكن   اإلطباقية،  االرتصاف  التماسات  لألسنان، 

 وتوضع الفك. 

 

 مفاهيم اإلطباق

في املفهوم    normalطبيعي    إطباق  مصطلحيتضمن  

تكون موجودة بشكل شائع في    التي  حالةال  العام تلك

ظل غياب املرض أو  االضطرابات والتي تظهر مجاال  

 الفصل  3

 فيزيولوجيا اإلطباق 

Physiology of Occlusion 
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التكيف   مدى  تعكس  التي  القيم  من  مترابطا 

ذلك   متضمنا  الحركي،  الحيوي  للنظام  الفيزيولوجي 

أن يكون حذرا    رءولذلك، يجب على املالنظام املاضغ.  

بأال يلحق أهمية بيوميكانيكية قوية للمشاهدات التي 

يرفض   أال  الهام  من  أنه  كما  بالدليل.  تثبت  لم 

اإلجراءات السريرية املبنية على فروق إحصائية ذات  

الداللة   تحديد  املمكن  غير  من  يكون  عندما  داللة 

 الحيوية لهذه االختالفات. 

األطباق تقريبا مع كل اختصاص في    تختلف مفاهيم 

هي تعاريف مبنية  املشترك في بعضها  و طب األسنان.  

الساكنة   النظرة  توصيف  على  يشدد  والتي  لإلسنان 

األسنان   من  محددة  أجزاء  توافق  فيها  اإلطباق 

األسنان   من  خاصة  أجزاء  مع  العلوية  الفردية 

التقويم  السفلية. وحتى مؤخرا، فإن مفاهيم قليلة في  

املركب   كون  وبسبب  الوظيفية،  املعايير  تضمنت 

، فإن أفكارا  السني الوجهي يعد متحركا بصورة كبيرة

يساء   ما  غالبا  اإلطباقي  والتوازن  االستقرار  حول 

 فهمها، ونادرا ما يشار إليها كجزء من مفهوم اإلطباق.

في املاض ي، كانت أفكار املتعلقة باإلطباق تبنى غالبا  

األجهز  وبسبب  على  الكاملة.  التعويضية  السنية  ة 

املتحركة   األجهزة  قواعد  استقرار  عدم  مشاكل 

  " املتوازن  اإلطباق   " مفهم  تطور  الكاملة،  السنية 

ليأخذ بعين االعتبار التماسات ثنائية الجانب في كل  

هذه   قواعد  ميالن  لتجنب  الوظيفية  االنحرافات 

املمارسين   من  العديد  أن  من  وبالرغم  األجهزة. 

في   املفاهيم  هذه  مثل  عن  دافعوا  قد  السريريين 

الطبيعي،  باإلسنان  يتعلق  فيما  لالستخدام  املاض ي 

األدلة  قبل  من  يدعم  ولم  محدودا  كان  فالقبول 

املفاهيم   بعض  فإن  ذلك،  من  وبالرغم  البحثية. 

الدليل   الحدبة،  ارتفاع  اللقمي،  باإلرشاد  املتعلقة 

سبي،   قوس  اإلطباقيالقاطعي،  أصبحت    واملستوى 

في   الطبيعية.    تعويض مفيدة  اقتراح  األسنان  تم 

العديد من املفاهيم حول اإلسنان املثالي من قبل كل  

، Angle  ،Schuyler  ،Beyron  ،D'Amico  ،Frielمن  

Hellman  ،Lucia  ،Stallard    وStaurt    وRamfjord    و

Ash  .إلى دعى  العالقة    مما  بفكرة  االهتمام  تزايد 

الوظيفية بدال من مجرد العالقة الساكنة للسطوح  

أن   إدراك  بسبب  الوظيفي    االضطراباإلطباقية 

للنظام املاضغ يمكن أن يكون متعلقا بسوء اإلطباق،  

السلوك الحركي    اضطراباإلطباقية،    ةسوء الوظيف

سبيل الفمو  فعلى  هنا،  ومن  الصرير.  متضمنا  ي، 

، فإن عالقات التماس اإلطباقية التي تظهر في املثال

املنسجم   الفموي  الحركي  السلوك  تعكس  الشكل)( 

مع الصرير )كز األسنان( التي تتطلب معالجة وقائية  

)كالجبائر   الوخيمة  تأثيراته  على  للسيطرة  إطباقية 

املفقودة   السنية  البنية  ترميم  إن  للعضة(.  الرافعة 

لحال بالنسبة للفقد  بسبب الصرير الجائر، كما هو ا

دراية   يتطلب  أخرى،  أسباب  عن  الناجم 

بمورفولوجية السن، فيزيولوجيته، املواد الترميمية،  

السيئة   والعادات  الجمالية،  النواحي  األطباق، 

 الشخصية )كتدخين البايب(.

 

 تطور اإلسنان 

يمكن ان يكون لالضطرابات الوظيفية للنظام املاضغ  

أن  بدايتها خالل تطور اإلطبا  يمكن  الذي  الوقت  ق، 

فيه   أنماط   أسستتأسس  والبلع،  اللسان  عادات 

الوقت   أيضا  إنه  والصرير.  األسنان،  طحن  املضغ، 

غالبا   فيه  يتطور  استمرارية  الذي  في  توقف 

discontinuity    في اإلطباق، التداخالت اإلطباقية مع

اإلطباقي االستقرار  وعدم  تطور سوء  الوظيفة،  إن   .

اإلطباق يعد انعكاسا الضطراب العمليات الطبيعية  

للتطور اإلطباقي. ومن هنا فإن الدراية الكافية لعملية  



Chapter 2: Dentition: from Form to Function                                                               Dr.Shadi Moawad 
 

 29 

التطور اإلطباقي تعد هامة من أجل فهم فيزيولوجيا  

 اإلطباق السني وممارسة طب األسنان. 

 

 األولي )املؤقت( اإلطباق

يبدأ أن  يجب  اإلطباق  تطور  في  بحث  أي  مع    إن 

تطور   من  الفترة  هذه  في خالل  إنه  املؤقت.  اإلسنان 

الوجهي   الفموي  يعكساملركب  أن  السلوك    يحدث 

الفموي   يتعلقالحركي  فيما  األسنان  التعلم   ، بمجيء 

إن الوظائف الفموية البشرية التي تكتسب أو تعدل  

الطبيعي من الوالدة عبر الطفولة وحتى   التقدمخالل  

اإلطباق بتطور  ذاتهامتعلقة  بحد  تكون  لكل  البلوغ   ،

 من األسنان املتساقطة والدائمة.

آليات   من  العديد  أن  األفعال ربما  للمنطقة    ردود 

الوجهية   األعلى   والتأثيرات الفموية  واملركز  الحسية 

املاضغة،  املهارات  اكتساب  أجل  من  هامة  تعتبر 

الحركية   السلوكيات  من  العديد  من  واحدا  وفقط 

الفموية.    الحركية  الوظيفة  عبارة  تحت  يصبح 

وبالتالي فأهمية خاصة تكون للجهاز الحس ي الجديد  

األسنان   مع  ظهورها  تجعل  والتي  لألسنان 

وقت  في  الجهاز    املؤقتة/املتساقطة  نضج  من  هام 

 العصبي و ربطها مع البيئة.

العضلي القالب  تطور  الفعال  إن  للهيكل    والنمو 

بالنسبة    الوجهي للغاية  استراتيجي  وقت  في  يحدث 

الحركية   الوظائف  وتطور  العصبي  النظام  لنضج 

الفموية التي تتضمن األسنان واملضغ. كما أنه أيضا  

الس  للفك  توضع  فيه  يحدث  الوقت  نفس  في في  فلي 

 عالقة مع األسنان. 

 نظرة عامة على اإلطباق املؤقت:
ترتصف األسنان األولية في الفكين على شكل قوسين:  

السطوح   يتبع  خارجيا  خطا  وإن  والسفلي.  العلوي 

والخدية شكله    الشفوية  في  يشبه  العلوية  لألسنان 

القطاع   من  أكبر  ويكون  الناقص  القطع  من  قطاعا 

 الذي يتبع نفس السطوح في األسنان السفلية. 

والسفلية   العلوية  األولية  األسنان  بين  العالقة  إن 

عندما تكون في حالة إطباق هي أن كل سن باستثناء  

العلوي الثانية  واألرحاء  السفلية  املركزية  ة  القواطع 

ويجب على األسنان  تطبق مع سنين في الفك املقابل.  

في ارتصاف طبيعي قصيرا بعد سن  األولية أن تكون 

الثانية، مع تشكل كامل للجذور عندما يكون الطفل  

تكون   بقليل  بعده  أو  العام  هذا  في  الثالثة.  بعمر 

بشكل   بزغت  قد  مواقعها  األسنان  واتخذت  كامل 

للفكين  ور السريع  الخاصة في األقواس، ويكون التط

املتوسط   الفلج  أو  سنية،  بين  مسافات  لخلق  كافيا 

 )دياستيما(، بين بعضها. 

تظهر   وعادة  بعضها،  عن  األمامية  األسنان  تتباعد 

العملية   خالل  من  الوقت  مرور  مع  أكبر  تباعدا 

الناتجة عن نمو الفكين واقتراب األسنان الدائمة من  

وحتى    4ين أعمار  الجهة اللسانية. يبدأ التباعد عادة ب

سنوات. ومن املفترض أن تحافظ األنياب واألرحاء  5

النمو   كل  خالل  اإليجابية  التماس  عالقات  على 

والتباعد    الفكي. بعض االنزياح  أية حال، فإن  وعلى 

كثي في  تحافظ    ريشاهد  ال  األسنان  ألن  األحيان.  من 

تبلى  ما  سريعا  فإنها  طويال،  النسبية  مواضعها  على 

اإلطباقية.   وسطوحها  القاطعة  ارتفاعاتها  عند 

  8وكمثال على ذلك، فعندما يفقد الناب األولي بعد  

الطويلة  حدبته  فإن  بزوغه،  من  أكثر  أو  سنوات 

ا لو  والحادة تكون في معظم الحاالت قد اهترأت. وفيم

كانت األسنان األولية في ارتصاف جيد، يكون اإلطباق  

فعاال بشكل أعظمي خالل الوقت التي تكون فيها هذه  

تتواجد  الحالة  وهذا  األصلية.  مواضعها  في  األسنان 

فقط لفترة قصيرة نسبيا. فبعد أن يتسبب نمو الفك  
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بتباعد معتبر، يتم دعم اإلطباق وجعله أكثر فعالية  

إطباق األرحاء األولى الدائمة مباشرة  من خالل بزوغ و 

إلى الوحش ي من الرحى الثانية املؤقتة. ويكون الطفل  

وسوف   العمر  من  السادسة  حوالي  في  عندها 

 يستخدم بعض أسنانه األولية لست سنوات أخرى.

 عالقات التماس 
تميل عالقات التماس بين األسنان لتختلف مع درجة  

أن هنالك العديد الصرير املوجود عند الطفل. ويبدو  

من العومل املرتبطة بتطور عالقات التماس في وقت  

برعم   موضع  متضمنة  األسنان،  السن،    germبزوغ 

اللقمي،   امليالن  اللقم،  تطور  دائمة،  أسنان  وجود 

فإن   عامة،  وبصورة  العضلية.  العصبية  املؤثرات 

وهدة،   ـ  حدبة  لعالقات  أعطي  قد  قليال  ااهتمام 

الفكي الصدغي  سن  واملفصل  تأمل  يتم  ما  وعادة   ،

لسن، فحسب، أي، الحدبة اللسانية األنسية للرحى  

املؤقتة   للرحى  املركزية  الوهدة  في  تطبق  العلوية 

السفلية. وبالتالي فإن اهتماما قليال قد أعطي لعالقة 

فك لفك فيما يتعلق بموقع اللقم. ولربما التفاوتات  

السن   وموضع  اللقمة  موقع  داللة  بين  ذات  تكون 

بسرعة،  ص ويتغير  ينمو  نسبيا،  مرن  نظام  في  غيرة 

 متضمنا النظام العصبي.

 شكل القوس األولية 
املؤقت   اإلسنانين  من  كل  وعرض  شكل  يتحدد 

أشهر. وهذه املالحظة   9والدائم بصورة كبيرة في عمر 

يمكن أن تبدو غير صحيحة نظرا للفرق الواضح في 

والبالغ   العمر  هذا  في  الطفل  بين  الوجهي  املظهر 

يتغير جوهريا،  الذي  إن  الدائم.  الشاب ذو اإلسنان 

فكين، تلك الزيادة  بالطبع هو البعد األمامي الخلفي لل

التي تعد ضرورية من أجل إدماج األرحاء الدائمة في  

اإلطباق. ويجب أن نضع في أذهاننا أن العظم السنخي  

 والعظم القاعدي يحددان شكل األقواس السنية.

 
 املسافات بين السنية 

يظهر موقع األسنان املؤقتة في األقواس عموما درجة  

بين   الفراغات  من  لتتناقص  ما  تميل  والتي  السنية، 

العمر مع  طفيف  األولية  بشكل  األسنان  حجم  إن   .

األسنان   موضع  مع  عالقة  تمتلك  بينها  والفراغات 

الدائمة وحجم األقواس السنية )أي أن مسافة بين  

األسنان   بزوغ  أجل  من  مطلوبة  تكون  كافية  سنية 

من   واحدا  وإن  متزاحمة(.  غير  مواقع  إلى  الدائمة 

الكفاية  املؤشرات   عدم  أو  في  للكفاية  املسافة  في 

من أجل األسنان الدائمة هو وجود  األقواس السنية  

أو غياب الفراغات بين األسنان في اإلسنان األولي. )أي  

أن املسافات بين األسنان املؤقتة تكون ضرورية من  

 أجل ارتصاف صحيح لإلسنان الدائم(.

 
على    املبنية إن احتمالية االزدحام في اإلسنان الدائم  

كمية املسافات بين السنية لألسنان األولية موجودة  

 )(.رقمفي الجدول 

على   مبنيا  الدائمة  األسنان  في  التراكب  احتمالية 

 املسافات املتاحة بين األسنان املؤقتة 
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 احتمال التراكب  األسنان املؤقتة 

 ال يوجد  ملم 6<

 5من  1 ملم -3-5

 2من  1 ملم 3<

 3من  2 ال يوجد فراغات 

 1من  1 متراكبة 

 

 عالقات األرحاء األولية 
اللبنية من قبل     Moyersتم وصف عالقات األرحاء 

مسطح   انتهائي  ،  flush terminal planeكمستوى 

درجة أنسية، ودرجة وحشية. وإن لحقيقة أن الرحى  

الثانية   الرحى  أكبر من  تمتلك قطرا  الثانية  السفلية 

األسنان.   ملقومي  بالنسبة  خاصة  أهمية  العلوية 

وكنتيجة لهذا االختالف في األبعاد بين السنين، تكون  

السطوح الوحشية لهاتين الرحتين في نفس املستوى، 

االنتهائي  املستوى  نهاية    إنه  في  يتوضع  الذي  املسطح 

اإلسنان املؤقت. وقد أفيد بأنه فيما لو حدث هنالك  

درجة )انحراف في املستوى االنتهائي املسطح( بسبب  

  ن اآلفات النخرية أو االضطرابات األخرى، فإن امليال 

اإلطباقية   العالقات  تطور  مع  تداخل  لحدوث 

األ  لألرحاء  أيضا،  الطبيعية  جليا.  الدائمة يصبح  ولى 

في   للحدبات  الطبيعي  )االهتراء(  التآكل  أن  ظهر 

باتخاذ موضع   السفلي  للفك  املؤقت يسمح  اإلسنان 

أكثر أمامية خالل الفترة التي ينمو فيها الفك السفلي  

بصورة أسرع من الفك العلوي. ففي غياب التداخل  

على الدالئل  بعض  هنالك  القواطع    أن  الحدبي، 

أقل  الد عمودية  بتغطية  تبزغ   less verticalائمة 

overlap  تبزغ إلى إطباق أفضل. وقد واألرحاء الدائمة

وجهت العديد من التقنيات التقويمية نحو التقديم  

املرض ى   لدى  النمو  خالل  السفلي  للفك  الوظيفي 

 الذين يعانون من تفاوت أمامي خلفي في الفكين.

 

 تأثيرات عالقات املستوى االنتهائي: 
إن تأثير هذه العالقات الرحوية لألسنان املؤقتة على  

تطور العالقات في األرحاء الدائمة يتأثر بدرجة معينة  

بوجود أو غياب عوامل عدة: النمو املتباين للفكين، 

كافية   انحراف  السفلي، مسافة  للفك  األمامي  النمو 

رحاء الدائمة. إن دراسات  ملالئمة االنزياح األنس ي لأل 

املؤقت   اإلسنان  نمو  عملية  على  املورفولوجي  النمو 

  Inuzukaالذي يحتوي درجة وحشية أقرت من قبل  

. ففي الدراسة األخيرة وجد أن أكثر  Bishara et alو  

األفراد الذين خضعوا للدراسة كانوا قد  % من  60من  

%  35طوروا عالقة رحوية من الصنف األول، وحوالي  

حوالي    قد ومانسبته  ثاني،  % 4طوروا عالقة صنف 

 عالقة رحوية من الصنف الثالث.   ا قد طورو 

 
بدرجة   تبتدئ  التي  القوس  من  الجوانب  هذه  إن 

وحشية في اإلسنان املؤقت تبدأ بتطوير عالقة رحوية 

الدائم.   اإلطباق  في  الثاني  الصنف  جهة  أما  من  في 

مانسبته   فإن  املسطح،  االنتهائي  قد 65املستوى   %

% 44تطوروا إلى عالقة رحوية من الصنف األول، و  

الثاني الصنف  من  رحوية  عالقة  الدرجة  إلى  أما   .

احتمال   إلى  تشير  فهي  الدائم،  اإلسنان  في  األنسية 

لية أقل  اأكبر لعالقة رحوية من الصنف األول واحتم 

الثالث. الصنف  من  رحوية  العالقة   لعالقة  تعتبر 
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  ( الطبيعية  العالقة  هي  األول  الصنف  من  الرحوية 

األولى  للرحى  األنسية  الدهليزية  الحدبة  تطبيق 

امليز  في  للرحى العلوية  األنس ي  اإلطباقي  التطوري  اب 

 األولى السفلية(.  

 

 فاصيل عن اإلطباق األولي ت
بعمر   الطفل  في  األولية  األسنان  إطباق    3تم وصف 

عد أن يبدأ التباعد بالحدوث، فإن هجرة  ب. فسنوات

كان   لو  وفيما  ذلك،  ومع  اإلطباق.  تغير  األسنان 

التطور طبيعيا، تكون الفراغات بين األسنان متماثلة  

)الشكل(.   ما  حد  يفتح  إلى  البيولوجي  التغير  إن 

التماسات في القوس بين األسنان ويزيد من السحل  

ح وتتوقع  تستبق  التغيرات  هذه  اجات  اإلطباقي. 

الطفل، وعلى أية حال، وبسبب أنه اذا ما كانت ردود  

فإن   املفعول،  نافذة  الصحية  الطبيعية  الفعل 

ميكانيكي   تأذي  من  يعاني  ما  نادرا   irritationالطفل 

 الشديد هذه.  adjustment التعديلخالل فترة 

عمر  و يك في  األولية  لألسنان  الطبيعي  اإلطباق    3ن 

 سنوات كالتالي

األنسية لكل من القواطع املركزية  تكون السطوح   -1

و  بعضها  االعلوية  مع  الخط  نفس  على  لسفلية 

 ومع الخط املتوسط. 

القاطعة   -2 مع  العلوية  املركزية  القاطعة  تطبق 

القاطعة  من  األنس ي  والثلث  السفلية  املركزية 

األمامية   األسنان  وتلتقي  السفلية.  الجانبية 

العلوية   األمامية  األسنان  مع  لسانيا  السفلية 

 فوق مستوى االرتفاعات القاطعة. 

الثلثين   -3 مع  العلوية  الجانبية  القاطعة  تطبق 

الوحشيين من القاطعة الجانبية السفلية وهذا  

من   أنسيا  يكون  لذي  السفلي  الناب  من  الجزء 

 نقطة حدبته.

الناب   -4 من  الجزء  ذلك  مع  العلوي  الناب  يطبق 

األنس ي  والثلث  حدبته  لذروة  وحشيا  السفلي 

من  األنس ي  الجزء  )ذلك  السفلية  الولى  للرحى 

 ذروة الحدبة الخدية اأنسية(.

ولى العلوية مع الثلثين الوحشيين  تطبق الرحى األ  -5

من الرحى األولى السفلي والجزء األنس ي من الرحى  

السفلية،  باالرتفاع    الثانية  املمثل  الجزء  ذلك 

 الحفافي األنس ي والوهدة املثلثية األنسية.

تطبق الرحى الثانية العلوية مع ما تبقى من الرحى   -6

مع بروز قليل للسطح الوحش ي الثانية السفلية،  

الرحى   من  الوحش ي  الجزء  عن  العلوية  للرحى 

 الثانية السفلية. 

املتبادلة للحدبات واالرتفاعات   قاطعة  الإن العالقة 

لألقواس املتقابلة لألسنان األولية يمكن أن تدرس في 

الدائمة   لألقواس  الحجمية  العالقة  إن   .)( الشكل 

 واللبنية موضحة في الشكل )(.

 

 املختلط )االنتقالي( اإلطباق

إن االنتقال من اإلسنان املؤقت إلى الدائم يبدأ حوالي  

السفلية    6عمر   املركزية  القاطعة  بزوغ  مع  سنوات 

بعمر   السفلية  الرحى  أو  )الشكل(   7إلى    6الدائمة 

تأثير  سنوات.   األولية  األسنان  تساقط  لتوقيت  إن 

املبكر   السقوط  أن  )أي  الدائمة  األسنان  بزوغ  على 

 غ األسنان الدائمة(. بزو  advancesللسن يقدم 
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 أبعاد القوس وحجم السن:
إلى  السن  لبزوغ  الالزمة  املسافة  الفك  نمو  يؤمن 

الفكي   للمركب  األمامي  الدوران  إن  الفموية.  الحفرة 

، اعتيادالذي يعد النمط األكثر  االعلوي والسفلي، و 

الوضع النهائي  إلى  يؤثر في مقدار بزوغ السن باإلضافة  

اللساني   التوضع  إن  للقواطع.  الخلفي  األمامي 

للقواطع السفلية بالنسبة للفك السفلي يرافق غالبا  

الدوران األمامي خالل النمو. إن التغيرات في التوضع  

تأثيرا   تعكس  الدوران  مع  للقواطع  الخلفي  األمامي 

أن   اقترح  لقد  القوس.  طول  في  التغير  على  أساسيا 

في كال   التغيرات  في  تحدث  والتي  القوس،  طول 

املرتبطة مع حركة  و   القوسين مع الدوران خالل النمو  

القواطع، يمكن أن تكون ذات أهمية أكبر نسبيا من  

 الحركة األمامية لألرحاء. 

 
اإلطباق  إن جزءا هاما   تطور  في  السنية  القوس  من 

ه الدائم  ف  قطاع  ولإلسنان  هذا فالضواحك.  ي 

ذي  الجزء،   بشكل  أصغر  البازغة  الضواحك  تكون 

األولية،   األرحاء  من  الوحش ي  األنس ي  البعد  في  داللة 

ديناميكية هذا التغير في أبعاد   نالتي يتم استبدالها. إ

يعتبر  السفلية،  القوس  في  خاصة  بصورة  القوس، 

وسوء  لتطور اإلطباق  هاما من أجل الفهم الصحيح  

كثير  نقطة  إن  تحليل  اإلطباق.  في  مربكة  تكون  ما  ا 

املحيط  اإلسنان   في  الحقيقي  النقصان  هي  املختلط 

في  القوس  محيط  إن  السفلي.  الفك  نمو  خالل 

اإلسنان الدائم، عندما يقاس من السطوح األنسية  

بمعدل   ينقص  السفلية،  األولى  وهذا  4لألرحاء  ملم. 

الذي يعاني فيه الفك السفلي  يحدث في نفس الوقت 

عدي نموا واضحا خلفيا. وألن هذا التغير  والعظم القا

الفك   في  منه  السفلي  الفك  في  أكبر  امتدادا  يبدي 

لتنسل   ةلألرحاء السفلي  حالعلوي وبسب امليل الواض

أنسيا، تكون العالقات اإلطباقية في تغير دائم خالل  

 املراحل األخيرة من اإلطباق املختلط.

 
إجمالي البعد األنس ي  عندما يكون التفاوت جليا بين  

القاعدية  األقواس  وحجم  لألسنان  الوحش ي 

يحدث أن  يمكن  البروز  أو  االزدحام  فإن  . الداعمة، 

أو   كبيرة  بأسنان  مرتبطا  التفاوت  يكون  أن  ويمكن 

صغيرة، عظام قاعدية كبيرة أو صغيرة، أو مزيجا من  

قبل   من  ظهر  وقد  األبعاد.  أن    Howeهذه  وفريقه 

ترتبط   أن  يمكن  املحيط  وأبعاد  القوس  عرض 

 باالختالفات بين األقواس املزدحمة وغير املزدحمة. 
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 عرض القوس 
اللسانية   النقاط  بين  باملسافة  القوس  يقاس عرض 

والحافة   اللساني  امليزاب  تقاطع  )مثال:  املتقابلة 

العرض   )مثال:  القوس  نفس  في  لألسنان  اللسانية( 

لأل  الحنك  الرحوي  عبر  بين  فالعرض  الثانية(.  رحاء 

العلوي، على سبيل املثال، يمكن أن يصل إلى أقل ب  

غير  6 اإلسنان  في  منه  املتراكب  اإلسنان  في  ملم 

الحنك   قبة  عبر  العرض  في  زيادة  تحدث  املتراكب. 

ملم عند األشخاص غير املعالجين 3إلى    2.5بمقدار  

و    Spillaneسنة. وبحسب دراسة    15إلى    7من عمر  

McNamara  عبر العرض  هنالك  كان  لو  وفيما   ،

الضيق   السني  القوس  في  الكافي واضحا  الحنكي غير 

من فمن  31)أقل  املبكر،  املختلط  اإلسنان  في  ملم( 

قوس   أبعاد  إلى  يصل  سوف  الطفل  أن  املرجح  غير 

املسافة  كافية   إن  الطبيعي.  النمو  آليات  عبر 

من   تقاس  عندما  السنية  القوس  حول  )املحيط( 

واليمنى  العلوية  الثانية  لألرحاء  األنسية  السطوح 

اإلسنانات   في  ملحوظة  بصورة  أكبر  تكون  واليسرى 

غير املزدحمة منها في اإلسنانات املزدحمة. كما حصل  

نتائج مشابهة. ومن هنا فأط  باء  باحثون آخرون على 

التقويم يجرون وقاية أو عالجا لحاالت تفاوت حجم  

أكثر  ى أية حال، فإنه من عل السني. و القوس والحجم 

لدى  أهمية  لألطباء    النقاط  بالنسبة  املرض ى 

في  االختالفات  وأهمية  داللة  معرفة  هو  املمارسين 

املتساقط األولية/  األسنان  بين  واألسنان    ةالحجم 

 الدائمة، وبين حجم القوس والحجم السني.
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 االختالفات في الحجم السني
ما   العالقة  بالنسبة  تعد  السنية  بين حجم األقواس 

األولية/املتساقطة   األسنان  حجم  بين  لالختالفات 

بتطور   يتعلق  فيما  مهمة  الدائمة  األسنان  وحجم 

مجموع  فإن  املثال،  سبيل  فعلى  الدائم.  اإلطباق 

قياس األسنان الخلفية الدائمة يكون عموما أصغر  

  ألنس ي الوحش ي من األسنان املؤقتة، ويكون في البعد ا

بعد  الدائمة(  )األسنان  الخلف  الخلفية  لألسنان 

األولية.   األسنان  من  أصغر  إجمالي  وحش ي  أنس ي 

 leewayويكون االختالف مرتبطا بمسافة االنحراف  

space  خالل من  املكتسبة  املسافة  كمية  أو   ،

االختالف في األبعاد األنسية الوحشية بين الضواحك  

القياس األ نس ي الوحش ي واألرحاء املؤقتة. إن معدل 

هو   املنطقة  هذه  في  األولي  والتي 47لإلسنان  ملم، 

وهي  الخلف  األسنان  أبعاد  مجمل  مع  تقارن  عندما 

بمعدل  ملم،  42.2 زيادة  إلى  للمسافة  4.8تشير  ملم 

األسنان   قياس  في  االختالف  إن  الواقع،  في  املتاحة. 

يستخدم   األولية  واألسنان  الخلف/الدائمة  الخلفية 

األ الحركة  )الشكل(.  من أجل  الدائمة  نسية لألرحاء 

بين   السني  للحجم  بسيطة  مقارنة  فإن  وبهذا 

مسافة   إلى  الحاجة  إلى  يشير  أن  يمكن  اإلسنانين 

تفقد   حاملا  السنيتين  القوسين  كال  في  إضافية 

القواطع املؤقتة، باستثناء عندما تكون املسافة بين  

 لسنية الكافية واضحة في اإلسنان األولي.ا

سافة التي تصبح متاحة من خالل مسافة  إن بعض امل

الضواحك   بين  القياس  في  )االختالف  االنحراف 

واألرحاء املؤقتة( يجب أن تستخدم من أجل ارتصاف  

معدل   مع  تبزغ  األسنان  هذه  ألن  السفلية،  القواطع 

حوالي   األرحاء    1.6تزاحم  تستخدم  وسوف  ملم. 

ة  السفلية الباقي من هذه املسافة. ويمكن لهذه الحرك 

عالقة   أن تصحح  السفلية  لحدللرحى  الرحوية   حد 

ت عالقة ك)والتي  إلى  املختلط(  لإلطباق  طبيعية  ون 

رحوية طبيعية في اإلسنان الدائم )أي تطبق الحدبة  

الوهدة  في  العلوية  األولى  للرحى  األنسية  اللسانية 

والحدبة   السفلية،  األولى  للرحى    الخديةاملركزية 

الحدبات األنسية   بين  تطبق  العلوية  األولى  للرحى 

األ  للرحى  والوحشية  األنسية  السفلية(  الخدية  ولى 

 )الشكل(. 

 

 دين القواطع
فيما لو بزغت األرحاء الثانية قبل أن تبزغ الضواحك  

بصورة كاملة، يحدث تقاصر هام في محيط القوس، 

اإلطباق.   سوء  حدوث  احتمال  يزداد  أن  ويمكن 

وبسبب التفاوت في أبعاد التاج األنسية الوحشية بين  

ن التراكب  القواطع األولية والدائمة، فإن درجة ما م

ممكن أن يحدث )دين القواطع أو    transientالوقتي  

سنوات ويستمر    9إلى    8عائق القواطع( حوالي عمر  
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حيث من املمكن أن تصبح املسافة  األنياب،  حتى بزوغ 

 كافية من جديد.

 

 الدائم اإلطباق

يكون تسلسل بزوغ اإلسنان الدائم أكثر تفاوتا منه في  

يتبع نفس النمط األمامي الخلفي. اإلسنان األولي، وال 

تسلسل   في  هامة  اختالفات  فإن  ذلك،  إلى  إضافة 

البزوغ بين القوس العلوية والسفلية ال تظهر في بزوغ  

 اإلسنان األولي, 

العلوي  الفك  في  للبزوغ  شيوعا  األكثر  التسلسل  إن 

إن  8-7-3-5-4-2-1-6و    8-7-5-3-4-2-1-6هو    .

-(1-6التسلسل األكثر شيوعا للقوس السفلية هو )

. وهذه أيضا هي  8-7-5-3-4-2-(  1-6و )  2-3-4-5-7-8

سوء   منع  أجل  من  شيوعا  األكثر  التسلسالت 

سابقة،وفيما   بصورة  أشير  وكما    بزغتلو  اإلطباق. 

األرحاء الثانية قبل أن تبزغ الضواحك بصورة كاملة،  

القوس من املحتمل أن   في محيط  فإن تقاصرا هاما 

قوس   أبعاد  كانت  لو  وحتى  إطباق،  سوء  يحدث 

 العظم السنخي كافية من أجل حجم اإلسنان الدائم.

 
لسن  لبزوغ ايتبع أيضا ميال    الدائمة   نإن بزوغ األسنا

ال يبزغ قبل  النمط  علوي السفلي أن  . وهذا  من نفس 

الضواحك.   بزوغ  بتسلسل  يتعلق  فيما  يعكس  امليل 

البزوغ لألنياب  و  في توقيت  نتيجة لالختالف  هذا يعد 

القوسين.   قبل  ففي  الناب  يبزغ  السفلي،  القوس  في 

في  عامة  بصورة  يبزغ  الناب  أن  حين  في  الضواحك، 

 القوس العلوي بعد الضاحك.

اإلسنان الدائم ال يعتبر حاسما طاملا  إن توقيت بزوغ  

القيم   عن  كثيرا  بعيدة  ليست  البزوغ  تواقيت  كانت 

ما،   حد  إلى  يختلف  البزوغ  تسلسل  إن  الطبيعية. 

حيث أن بزوغ اإلسنان لدى اإلناث يكون أبكر بمعدل  

حال،    5 أي  وعلى  الذكور.  لدى  منه  أشهر  

امليل  من  أهمية  أقل  تكون  الجنسية  فاالختالفات 

يظهره الفرد في تواقيت البزوغ لألسنان البازغة    الذي 

بشكل   بزغ  قد  سن  أي  أن  لو  ففيما  سابق.  بشكل 

مبكر أو متأخر، فإن السن الخلف سوف يكون أيضا  

 متأخرا أو مبكرا في بزوغه. 

 

 شكل القوس السنية 
السفلي   أو  العلوي  الفك  في  األسنان متوضعة  تكون 

النظر إليها    بالشكل الذي تنتج فيه قوسا منحنيا عند

للقوس  الشكل  )الشكل(. وهذا  اإلطباقي  السطح  من 

يحدد بصورة كبيرة من خالل العظم القاعدي الذي  

 يحتويه.

إن سوء التوضع لسن واحد فقط ال يغير من شكل  

متوضعة   أسنان  عدة  تكون  عندما  ولكن  القوس. 

فإن   س يء،  تناظر  حالة  شكل  عدم  أو  انتظام  عدم 

في قوس. فعموما يحدث  يمكن أن يتطور في شكل ال 

كنتيجة   وغالبا  متضيق  قوس  العلوي شكل  القوس 

األمامي  املنطقة  في  مرض ي  العلوي.    ةلتضيق  للفك 

وبشكل اقل شيوعا، فإن ممارسة عادة مص اإلصبع  

عنه ينتج  أن  يمكن  املنطقة    ابشكل شديد  في  تضيق 

 األمامية في الفك العلوي )الشكل(. 

السني هو القوس. وعلى    إن النمط األساس ي للتوضع

أساس املالحظات النوعية، فإن علماء األنثروبولوجيا  



Chapter 2: Dentition: from Form to Function                                                               Dr.Shadi Moawad 
 

 37 

قد وصفوا الشكل العام للقوس الحنكي على أنه على  

مكافىء   قطع  شكل  paraboloidشكل   ،U  اهليلجي  ،

ellipsoid  مستدير  ،rotund  نعل شكل  وعلى   ،

الفرس. ومنذ فترة طويلة، عرف القوس من الناحية  

املنقولة    تيبكتر املعمارية   القوى  مع  قوي  مستقر، 

املحدب   املنحني  ذروة  مع  طبيعي   catenaryبشكل 

curve  الوجهية السطوح  من  القوس  شكل  إن   .

قبل    اعتقدقد  لألسنان   أنه قطاع    Currierمن  على 

من شكل اهليلجي. ففي املاض ي، وجه االهتمام بشكل  

لنمط  أساس ي  أو  مثالي  معنى  إيجاد  باتجاه  القوس 

وس الذي تترابط وظيفيا مع العظم السنخي شكل الق

واألسنان ومن املمكن أن تمتلك تطبيقا أو استعماال  

سريريا. وعلى أية حال، فإن أي نمط قوس مثالي يميل  

االختالف،   تجاهل  يقترح  و إلى  الذي  السريري  الواقع 

أجل  من  أهمية  أكثر  تكون  التكيف  آليات  أن 

 ملثالي. االستقرار اإلطباقي أكثر من القالب ا 

 

القوس،   شكل  في  التغيرات  الحدود إن  ضمن 

التشريحية، ال يمتلك أي تأثير هام على اإلطباق ما لم  

إن   السنيتين.  القوسين  من  واحد  في  التغير  يكن 

العلوي  القوسين  بين  القوس  شكل  في  التفاوتات 

والسفلية ينتج عنه عموما عالقات إطباقية ضعيفة.  

فقط   واحد  قوس  في  القوس  شكل  في  االنحراف  إن 

فائدة   ذا  يكون  أن  العظم يمكن  هيكل  يكون  عندما 

الحال   كما هو  متوضع بصورة خاطئة،  ي فالقاعدي 

هذه   مثل  في  الشديد.  السفلي  الفك  تقدم  أو  تراجع 

ت، فإن االنحراف في شكل قوس واحد يسمح  الحاال 

 من الجانب الخلفي.  بإطباق أفضل ما يكون ممكنا

 
 القوس اإلطباقي:   

من املمكن مالحظة أن السطوح اإلطباقية والقاطعة  

لجميع التيجان عند أخذها معا في أي من القوسين  

عند   املثال،  سبيل  فعلى  مسطحا.  مستويا  تمس  ال 

األولى   لألرحاء  مقابلة  نقطة  من  األسنان  إلى  النظر 

فإن وجودخديا،  نالحظ  السطوح   نا  يتبع  خط 

والقاط  قوسة  عاإلطباقية  شكل  قام  ويأخذ   .Graf 

von Spee    بوصف هذا التقوس في األسنان الطبيعية



 : اإلسنان: من الشكل إلى الوظيفة                                                                              د.شادي معّوض2الفصل 
 

 

38 [Date] 

عام   األملانية  األدبيات  في  ولهذا  1890أساسا   ،

 .  Speeالسبب، فإنه يدعى قوس 

ال يوجد أي دليل علمي مقبول أن اإلطباق  في املقابل  

قاطع   وحد  حدبة  كل  أن  )أي  كرويا  يكون  أن  يجب 

رة(.  تمس أو تتماش ى مع قطاع من سطح ك يجب أن  

النوع من التقوس الحاصل من خالل امليالن    وإن هذا

  Wilsonاللساني لألرحاء السفلية يعد أساسا لقوس  

التقوس   و  املقعر)أي  السفلية  في  املحدب    األسنان 

يمكننا استخدام  العلوية(.   أنه ال  قالب من هذه  إال 

متحرك    لتنضيدالتقوسات   جهاز  في  األسنان 

  إعادة تأهيل فموية  زتعويض ي كامل أو من أجل إنجا

األمامي التقوس  درجة  إن  القوس.  الخلفي    لكامل 

املطل  عادة  تكون مرتبطة األمامي  الدليل  ب  و بمقدار 

لتأمين فصل خلفي لألسنان أثناء الحركات الجانبية  

 والتبريزية )األمامية( للفك السفلي.  

 منحنيات السطوح اإلطباقية 
ال   السنية  لألقواس  اإلطباقية  السطوح  تطابق  إن 

السفلي   القوس  )مثال:  مسطح  مستو  عامة  بصورة 

مع   تتطابق  أكثر   أو  واحد  منحن  مستوى  يمتلك 

ان   لربما  السنية(.  األقواس  في  األسنان  ارتصاف 

، والذي الحظ أن  von Speeاألكثر شيوعا هو قوس  

لتظهر   تميل  لألسنان  القاطعة  والحواف  الحدبات 

نقطة   من  األقواس  تراقب  عندما  منحنيا  ارتصافا 

تقابل األرحاء األولى. يتم التحدث عن هذا االرتصاف  

معاوض   منحنى    compensating curveكمحنى  أو 

. هذا املنحنى يظهر ضمن املستوى  Curve speeسبي  

وضع   فحسب.  لتقوس    Monsonاإلطباقي  تصورا 

من   كل  حدبات  يتضمن  األبعاد  ثالثي  كروي 

اليمنى   واللقم  واليسرى  اليمنى  واألرحاء  الضواحك 

القطر   ذات  الكرة  مركز  أن  افترض  لقد  واليسرى. 

إنش هو منطلق األشعة للخطوط املتقاربة    8البالغ  

وأن   األسنان  مركز  عبر  نتقل  التي  املاضغة  للقوى 

حاء متطابقة مع سطح الكرة  السطوح اإلطباقية لألر 

من حيث بعض األبعاد. لم تلق هذه الفرضية الدعم  

قبل   من  أجري  الذي  البحث  قبل    Dempsterمن 

ال   األسنان  لجذور  الطوالني  املحور  أن  )أي  وفريقه 

يتقارب باتجاه مركز مشترك( )الشكل(. وبالرغم من  

الكاملة   التعويضية  باألجهزة  أدرجت  قد  الفكرة  أن 

ب هذه  وتصميم  مثل  فإن  املبكرة،  املفاصل  عض 

املنحنيات لم تقبل كهدف للمعالجة حتى مع األجهزة  

املستوي   انحناء  فإن  حال،  اية  على  التعويضية. 

أهمية سريرية    Speeاإلطباقي من مثل قوس   يمتلك 

و/أو   النابي  اإلرشاد  وهو  السني_  لإلرشاد  بالنسبة 

الترميمي  األسنان  طب  في  يطبق  كما  القاطعي 

لألسنان  وال اإلطباق  انفصال  يكون  وفيها،  تقويمي. 

 الخلفية مرغوبا خالل حركات التبارز األمامية. 

 
أ:ثر من   إلى أن يستخدمو ليس  التقويم  يميل أطباء 

اإلطباق،   إنهاء  عند  سبي  منحنى  من  طفيف  تقوس 

التغطية   كمية  ينقص  أن  املحتمل  من  والذي 

حتاج إليها  العمودية لألنياب والقواطع العلوية والتي ي

من أجل التسبب بفصل اإلطباق الخلفي في حركات  

التبارز، ومن أجل إنقاص احتمالية النكس. إن زيادة  
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األمامية  يمكن أن يعاوض عن األسنان    Speeمنحنى  

الجانبية.   القواطع  وبخاصة  األصغر،  العلوية 

منحنى   التغطية    Speeوإنقاص  ينقص  أن  يمكن 

معيا أي  إن  لألسنان.  أن  العمودية  مثل  أصغري،  ر 

من   ألقل  أن  يجب  منحنى  يمكن  1.5أعمق  ال  ملم، 

أعمق،    Speeاعتباره قالبا. عموما، كلما كان منحنى  

بين   األجهزة  وتعديل  صنع  األصعب  من  كان  كلما 

 اإلطباقية التي تستخدم من أجل معالجة الصرير. 

 ميالن وتزوي جذور األسنان 
العلوية   األسنان  محاور  عالقة  مع  إن  والسفلية 

بعضها البعض تختلف مع كل مجموعة من األسنان  

)أي القواطع، األنياب، الضواحك واألرحاء(، كما هو  

الجذور   زوايا  حول  املعرفة  إن  الشكل.  في  موضح 

عد لها  البعض(  لبعضها  )بالنسبة    ة النسبية 

( يجب  1استخدمات:  كيف  إظهار  في  تساعد  إنها   )

ول على إسقاط  توجيه حزمة األشعة السينية للحص

( إنها تساعد على  2طبيعي صحيح لجذور األسنان، )

ربط اتجاه القوى اإلطباقية في الترميميات على طول  

( لألسنان،  الطولي  تقود  3املحور  إنها  في ل(  لتحكم 

التزوي   على  الحصول  أجل  من  التقويمية  القوى 

( للجذور،  استخدام  4الصحيحي  في  تساعد  وهي   )

 سنية بالزوايا الصحيحة.قوالب لوضع الزرعات ال 

عند وصف   مطلقة  قواعد  أي  افتراض  لنا  يمكن  ال 

العلوي لألسنان  املحورية  ي  فوالسفلية    ةالعالقات 

اإلطباق املركزي )الشكل(. فكل سن يجب أن يتوضع  

التي   للقوى  األفضل  املقاومة  تؤمن  التي  الزاوية  في 

التي   الزاوية  وإن  الوظيفة.  خالل  مقابله  في  تحدث 

عليه  يتوضع   التي  السن  وظيفة  على  تعتمد  بها 

إنجازها. وفيما لو توضع السن بشكل غير مؤات، فإن  

أن واحدا   في خطر. وبالرغم من  ديمومته قد تصبح 
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املما  في  املبادئ  السريرية  ر من  القوى    هو سة  توجيه 

فإن  ط اإل  لألسنان،  الطولي  املحور  طول  على  باقية 

املبا هذه  تطبيق  أجل  من  عملية  طرق  دئ  تحقيق 

لم   هذه  القوة  أشعة  مثل  تحديد  خالل  من  سريريا 

ر في الشكل  هيتحقق بعد. فاألسنان األمامية، التي تظ

غير   بشكل  متوضعة  أنها  تبدو   ،)( الشكل  وحتى   )(

األنسية   الجوانب  من  إليها  النظر  عند  مؤات 

ن خطوط القوة خالل املضغ، أو خالل  إ  والوحشية.

ف مماتمجرد  تكون  الفكوك  إغالق  أو  )أو  ح  سة 

منحرفة( عموما للمحور الطولي لهذه األسنان )الحظ  

العض  أجل  من  مصممة  أنها  اقترح  وقد  الشكل(. 

أجل   من  وليس  فحسب  والتمزيق  واملتكرر  السريع 

اآلليات   تطورت  فقد  الفكين.  قوى  كامل  استقبال 

مثل   على  للسيطرة  عال  بشكل  العضلية  العصبية 

 هذه القوى العابرة. 

امل امليالنات  والوجهية  إن  الوحشية  األنسية  حورية 

اللسانية لألسنان توصف عادة من ناحية الزوايا بين  

على   عموديا  املرسوم  والخط  للسن  الطولي  املحور 

تختلف   املتوسط.  املستوي  أو  األفقي  املستوي 

بصورة   ولكن  والجذور،  لألسنان  املحورية  امليالنات 

للبيانات   مؤيد  بشكل  تتوافق  أنها  يبدو  عامة، 

  Andrewsمن قبل    املعدلةلخصة في الصندوق )(،امل

املوضوعة   البيانات  مع  واملتسقة  التيجان  أجل  من 

قبل   الجذور   Dempsterمن  أجل  من  وفريقه 

 لألسنان املو ضحة في الشكل)(.

 تغطية األسنان 
  هيميل شكل القوس في الفك العلوي ليكون أكبر من 

األسنان   تحيط  لذلك،  وكنتيجة  السفلي.  الفك  في 

في   األسنان  تكون  عندما  السفلية  باألسنان  العلوية 

التشابك الحدبي األعظمي(.   وضعيةاإلطباق املركزي )
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هذه   من  الخلفي  األمامي  أو  الجانبي  الجانب  يدعى 

لألقواس  العالقة  لهذه  إن  بالتغطية.  اإلحاطة 

ا تتضمن  وظيفية،  أهمية  حتمالية  واألسنان 

الحركات   في  اإلطباقية  للتماسات  متزايدة  استمرارية 

 الجانبية والتقدمية في القطع واملضغ. 

ذات   تكون  واألفقية  العمودية  التغطية  أهمية  إن 

عالقة باملضغ، حركات الفك، النطق، نمط الحمية، 

الزائدة   العمودية  فالتغطية  الجمالية.  والناحية 

يتسبب أن  يمكن  األمامية  باصطدام   لألسنان 

بالتغط إليه  ويشار  )الشكل(.  يباألنسجة،  الراضة  ة 

ببساطة   ليس  التصحيح  زيادة  محاولة    مسألةإن 

األسنان   على  الترميمات  خالل  من  العمودي  البعد 

فأطباء التقويم مطلوبون هنا بصورة عامة،  الخلفية.  

التقويمية   الجراحة  تصبح  األحيان  بعض  وفي 

 منصوحا بها. 

 
أن   التهابيمكن  لدينا  والتهاب  ايحدث  اللثة   في    افي 

السنية   حول  العضة  ال نتيجة  كاألنسجة  ستمرار 

ة يجب  يالراضة. وإن درجة التغطية العمودية واألفق

أن تكون كافية للسماح بحركات الفك خالل الوظيفة  

تغطية   هنالك  يكون  أن  يجب  تداخل.  حدوث  دون 

األول بالدليل  يزودنا  الناب  كون  )مع  ي(  عمودية 

للتمكين من فك اإلطباق على األسنان الخلفية. مثل  

رة عليها  هذه الحركة في الوظيفة املاضغة يتم السيط

العصبية  اآلليات  خالل  من    من  املتطورة  العضلية 

الفيزيائي   للتماس  بالنسبة  السابق  التعلم  خالل 

م تجاوز  يتم  وعندما  الحماية  لألسنان.  نعكسات 

م الرض  فإن  الوظيف،  نظير  اإلطباق  خالل  ن 

متضمنا األسنان، البنى الداعمة، املفاصل الصدغية  

وعلى أية حال، فإلى جانب  الفكية يمكن أن يحدث.  

األفق للتغطية  كنتيجة  الخد  الكافية  يعض  غير  ة 

ال  الراضة،  التغطية  من  اللثة  على  والرض  لألرحاء 

يوجد دليل مقنع يظهر أن درجة محددة من التغطية  

ن أجل املضغ الفعال أو استقرار  والبروز تعد مثالية م

العمودي التغطية  توفير  إن  األفقية    ةاإلطباق.  و/أو 

األسنان،  بمورفولوجية  صحيحة  دراية  يتطلب 

الوظيفة   الترميمي،  األسنان  الجمالية، طب  الناحية 

 وتقويم األسنان. 

إن تغطية األسنان العلوية لألسنان السفلية تمتلك  

واإلغالق   الفتح  حركات  خالل  وقائية:  خاصية 

أقل   تكون  واللسان  الشفاه  الخدود،  فإن  للفكوك، 

اإلطباقية   الحواف  أن  بسبب  تلتقط.  ألن  احتمالية 

الحواف   بعد  ما  إلى  تمتد  العلوية  لألسنان  الوجهية 

السفلية  لألسنان  اإلطباقية  والحواف     الوجهية 

لسانيا   تمتد  السفلية  لألسنان  اإلطباقية  اللسانية 

لألسنان   اإلطباقية  اللسانية  للحواف  بالنسبة 

خالل  وبالتالي  العلوية،   تنزاح  الرخوة  األنسجة  فإن 

عملية اإلغالق حتى يصبح لألسنان فرصة أن تصبح  

عض    في حالة تماس إطباقي مع بعضها البعض.ويكون 

لألرحاء   السنية  الترميمات  مع  عادة  مرتبطا  الخد 

الثانية الدائمة التي تبنى بعالقة حد لحد )أي بدون  

 بروز(

 

بين   والعالقات  اإلطباقية  التماسات 

 الحدبية بين األقواس 
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عملية للتماس اإلطباقي والعالقات بين العرفة  امل  تعد

ال القوسين السنيتين في وضعية التشابك  كالحدبية ب

ضأالحدبي   املركزي  اإلطباق  أي  ر و  أجل  من  ورية 

أجل  من  سواء  اإلطباقية،  العالقات  عن  نقاش 

لإلسنان.   املقترحة  الترميمات  أو  الطبيعي  اإلسنان 

أن   األسنان  طبيب  على  يجب  هنا  اين    يعرفومن 

تصنع حدبة دعم محددة التماس مع نهاية مركزية في  

الحدبات  ال إلى  يشار  املثال،  املقابل. على سبيل  سن 

ة لألسنان الخلفية العلوية والحدبات الخدية  ني اللسا

 لألسنان الخلفية السفلية بحدبات الدعم. 

حدبات   تصنعها  التي  اإلطباقي  التماس  مناطق  إن 

الدعم مع األسنان املقابلة في اإلطباق املركزي تدعى  

توقف مناطق  Centric Stopsركزية  م   نقاط  إن   .

مع   التماس  تصنع  التي  الدعم  حدبات  على  التماس 

هي   املركزي  اإلطباق  في  املقابل  مواقف ضا  أيالسن 

  تلك  املركزية هي  نقاط التوقفمركزية. ومن هنا فإن  

األسنان  امل مع  التماس  تصنع  التي  السن  من  ناطق 

)اإلطباق   الحدبي  التشابك  وضعية  في  املقابلة 

هنا  املركز  ومن  اإلطباقي.  االستقرار  في  وتشارك  ي( 

الحدبة األنسية اللسانية للرحى  ف فعلى سبيل املثال،  

األولى العلوية )حدبة دعم( تصنع تماسا مع الوهدة  

لرحى األولى السفلية  املركزية )نقطة توقف مركزية( ل

اإلطباقي  للمخطط  السريري  التطبيق  إن  )الشكل(. 

مبدأ   على  مبنية   )( الشكل  في  الظاهرة  للتماسات 

وضعية  في  )مثال،  إطباقي  استقرار  على  الحصول 

التشابك الحدبي، كما في الكز، يجب أن توجه القوى  

إن   لألسنان(.  الطولية  املحاور  طول  على  اإلطباقية 

التخ املركزية  التمثيل  التوقفات  لكل  املثالي  طيطي 

 تظهر في لشكل)(.
إن املنظر اللساني للعالقات اإلطباقية مع األسنان في  

)الشكل(   املركزي  الحدبي اإلطباق  التشابك  يظهر 

األسنان   تطبق  مدى  أي  وإلى  اللسانية  للحدبات 

للقوس   اللسانية  الحدبات  مع  جانبيا  العلوية 

 (. لالسفلية )الشك

 

االرتفاعات  الوهدة،  الحدبة،  عالقات 

 الحفافية 

لألرحاء   الدعم  لحدبات  التماس  عالقة  إن 

والضواحك والوهاد لألسنان املقابلة تظهر في الشكل  

املقلدة   العالقة  إن   .)(simulated    كل تعكس  ال 

العالقات.   هذه  في  تحدث  أن  يمكن  التي  التغيرات 

تصن  ال  العلوية  للضواحك  اللسانية  ع  فالحدبات 

تماسا بالضرورة مع الوهدة في السفلية ولكنها تطبق  

الضواحك   أو  للضواحك  الحفافية  االرتفاعات  مع 

 واألرحاء األولى كما هو مشار في الشكل )(. 

 



Chapter 2: Dentition: from Form to Function                                                               Dr.Shadi Moawad 
 

 43 

 

 

 

  


