
اإلطباق الوظيفي الحركي
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:مقدمة
.أهميتها السريرية والوظيفية-محدداتها التشريحية-تعريفها : العالقة املركزية
.أهميته–تعريفه : اإلطباق املركزي 

.وضع الراحة
.املسافة االسترخائية

(.في املستوى الجبهي–في املستوى األفقي –في املستوى السهمي )حركات الفك السفلي 
.الوظيفة النابية
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.وظيفة املجموعة

.حركة بينت



يتجه مفهوم اإلطباق الساكن بشكل رئيس ي نحو العالقات 

اإلطباقية الساكنة بين األسنان بينما يبحث اإلطباق الوظيفي 

الحركي في أشكال العالقات اإلطباقية أثناء مختلف وظائف 

الجهاز املاضغ واألوضاع األساسية للفك السفلي مثل وضعية

.العالقةاملركزية وأثناء حركات الفك السفلي املختلفة
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العالقةًالمركزية:ًأولاً
Centric Relation
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: التعريف األول 
علوي عندما تكون العالقة املركزية تمثل الوضع الخلفي األقص ى للفك السفلي بالنسبة للفك ال

 اللقمة الفكية من الجانبين بأقص ى وضع خلفي غير قسري ضمن الجوف العنابي، و 
ً
الذي بدءا

منه يمكن حدوث الحركة الجانبية للفك السفلي على أي درجة من درجات فتح الفم
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: التعريف الثاني
الجانبينمنةالفكياللقمةتكون عندماالعلوي بالفكالسفليالفكعالقةتمثلاملركزيةالعالقة

معبتماسكيةالفللقمةاملفصليالسطحيكون بحيثاملفصلي،الجوفضمنعلوي وضعأقص ىفي
املفصليةالقنزعةعلىيستندانوكالهمااملفصليللقرصاملركزي الجزء

ى وضع عندما تكون اللقمة الفكية بهذه الوضعية ليس من الضروري أن تكون بأقص 
ربطة خلفي ضمن الجوف املفصلي ألن هذا يعتمد على درجة الكبح التي تبديها األ 

.املفصلية



األهمية السريرية والوظيفية للعالقة املركزية

نحوالتحركالفكيةللقمةيمكنفال مركزيةبعالقةالسفليالفكيكون عندما
 تتحركأندون الخلفأو األمام

ً
فيأخطاءأيوبالتالياألسفلنحو أوال

(منخفضة)صحيحةغير وضعيةعنهاينتجسوفاملركزيةالعالقةتسجيل
الفكيةللقمة
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تحديد وضع ثابت للفك السفلي بالنسبة للفك العلوي ونقل هذا الوضع إلى 
.مطبق تشريحي إلنجاز التعويضات السنية

إيجاد وضع مرجعي أساس ي يمكن االعتماد عليه إلجراءالتعديل اإلطباقي
.أو تصحيح الشذوذات اإلطباقية الوظيفية
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ً
:تستخدم العالقة املركزية ملا يلي: سريريا

كوضع أساسي أثناء التشخيص اإلطباقي والتشخيص التفريقي لمشاكل 

.المفصل الفكي الصدغي

ي كوضع أساسي لتحديد التغيرات التي تطرأ على العالقات اإلطباقية والفكية ف

.سياق المعالجة التقويمية



اإلطباق المركزي

بأنه الوضع األفقي والعمودي للفك السفلي والذي: يمكن تعريف اإلطباق املركزي 
تكون فيه نقاط التماس اإلطباقية بين األسنان العلوية والسفلية في حدها األقص ى

 
ً
.التشابك الحدبي األعظمي: لذلك يطلق على هذا الوضع أيضا
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التماس في حاالت اإلطباق المثالي
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العالقة بين اإلطباق املركزي ووضعية العالقة املركزية 

تكون العالقة املركزية نحو الخلف من وضع اإلطباق املركزي بمسافة 
.مم2–0.5ال تتجاوز 

افق تام بين هذين لكن باحثين آخرين يشيرون إلى أنه يجب أن يكون هنا تو
.الوضعين املركزيين
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وفي ( عكالمضغ أو البل)هو الوضع الذي يتخذه الفك السفلي بمعزل عن أي نشاط وظيفي 

.غياب أي تماس إطباقي بين ألسنان العلوية والسفلية

ة للفك الرافعة والخافضللعضالت الماضغة يتظاهر هذا الوضع سريرياً بحالة راحة ظاهرة 

.  السفلي



املسافة االسترخائية

.هي املسافة الضئيلة بين األسنان العلوية والسفلية عندما يكون الفك السفلي بوضعية الراحة
تختلف قيمة هذه املسافة بحسب طبيعة العالقة اإلطباقية ودرجة تطور النتوءات السنخية وكذلك 

مم 3–1بحسب درجة توتر العضالت املاضغة لكن القيم الطبيعية الوسطى تتراوح بين 
.مم على مستوى األسنان الخلفية2.7–1.8على مستوى األسنان األمامية ومابين 
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ً االسترخائيةالمسافةتقاس وديالعموالبعدالراحيالعموديالبعدبينالفرقبمعرفة:سريريا

أوالترميماتأوالسنيةالتعويضاتإجراءأثناءاالسترخائيةالمسافةمراعاةيجب.اإلطباقي

ً يؤديمراعاتهاوعدمالتقويمية،المعالجات .الماضغةالعضالتفيمرضيةالنعكاساتغالبا



حركات الفك السفلي في المستوى السهمي

تتمثل الحركات الحدية لهذا الفك في املستوى السهمي بمخطط بوسلت
Posselt,s diagram  الذي يتضمن ترسيما خاصا لألوضاع القصوى
بوضع مؤشريه يمكن الحصول علالذي للفك السفليالعمودية واألمامية الخلفية

بين الثنايا السفلية ومتابعة مسارحركة النقطة القاطعة السفلية بالنسبة لألسنان
سار على مستوى يوازي املستوى السهمي املتوسط املالعلوية وإسقاط هذا 

حركات الفك السفلي
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الحركة بين اإلطباق املركزي والعالقة املركزية
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مسارات حركة الفتح والفك السفلي بوضع خلفي

إذا حافظنا على الفك السفلي بأقص ى وضع خلفي 
وحاولنا فتح الفم فإن النقطة القاطعة السفلية ترسم 

.الجزء العلوي من الحدود الخلفية ملخطط بوسلت

16



17



18



إذا تابعنا عملية فتح الفم تتغير طبيعة حركة اللقمة الفكية Rابتداء من النقطة 
فتنتقل تدريجيا على طول السطح الخلفي 
للقنزعة املفصلية ويتم رسم الجزء الثاني 

التي  Tمن مسار حركة لفتح حتى النقطة 

.تمثل الحدود القصوى لفتح الفم 

19



األفرادملم عند معظم/ B:19–22و  Crمقدار املسافة بين 

.مم50فحوالي أما فتحة الفم القصوى 
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مسار الحركة التقدمية للفك السفلي

( الحركة األمامية ) 

 
َ
تبدأ من وضع التماس في العالقة املركزية مارا

بوضع التشابك الحدبي األعظمي ثم الوضع األمامي 
وينتهي في أقص ى وضع أمامي ويبدو ممر هذا الخط

.غير منتظم بسبب التراكب بين األسنان األمامية 
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دراسة الحركات الفكية في املستوى األفقي

CR  وضعية العالقة املركزية
LC  مدى الحركة أثناء املراحل النهائية للمضغ

EC    مدى الحركة أثناء املراحل االبتدائية للمضغ
EEP  وضعية حد لحد
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الحركات الفكية في املستوى الجبهي

أقص ى حركة علوية جانبية يسرى -1

.أقص ى حركة فتح جانبية-2

.أقص ى حركة علوية جانبية يمنى-3

.أقص ى حركة فتح جانبية يمنى -4
30
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الدليل القاطع
.العلويةالرباعياتو للثناياالحنكيالسطحبواسطةالوظيفياملمر يقاد•

التشابكعوضفيلإلطباقالداعمةالنقاطمناملمتدالسطحمنالقاطعالدليليتألف•
.بروز والبالتراكبالدليلوميالنطول ويتعلقالقاطعالحدحتىاألعظميالحدبي



خصائص الدليل القاطع

مة وذلك انطالقا من النقاط الداعللقواطع العلويةيتألف من السطوح الحنكية •
.لإلطباق حتى الحد القاطع

.يؤمن انفصال األسنان مباشرة وعلى كامل األسنان الخلفية •



أثر أقواس التكافؤ على التداخالت اإلطباقية أثناء الحركة األمامية

غالبا ما يحدث عدم انسجام القوس مما : قوس سبي زائد التقعر •

يؤدي إلى تداخالت إطباقية خالل الحركات األمامية والجانبية 
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حييث ينتج عن فقدان سن وعدم :قوس سبي غير منتظم•

التعويض عنها مما يحدث تشوشات دائمة في القوس اإلطباقية 
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:الحركة الجانبية

يةًهيًالممرًالذيًينفذهًالفكًالسفليًعندماًتنزلقًاألسنانًالسفل

علىًالسطوحًالداخليةًللحدباتًالدهليزيةًلألسنانًالعل ويةًجانبياًا

تقابلتحيثًيحدثًوًخاصةًعلىًالسطحًالحنكيًللنابًالعلويً

الحدباتًالدهليزيةًالعلويةمعًالحدباتًالدهليزيةًالسفليةً

.الجانبًالعاملًأوًالوظيفيًجانبًالحركةًويدعىً

:دور األسنان في الحركات الجانبية 



معسفلية هي تقابل الحدبات الدهليزية الاآلخر في نفس الوقت العالقة في الجانب •
.الحدبات اللسانية العلوية و يسمى الجانب املوازن أو الغير وظيفي 

التماس أثناء الحركات الجانبية في الجانب الموازن والجانب العامل
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.اإلرشادبسطوحالسفليةالداعمةالحدباتعليهاتنزلقالتيالسطوحتدعى•

:اإلرشادسطوحتتضمن

النابقمةحتىللنابالداعمةالنقطةمنللنابالحنكيالسطح-

.الحدبةقمةحتىالداعمةلنقطةمنالعلويةالدهليزيةللحدباتالداخليةاملنحدرات-

 تدعى-
ً
هذهتشاركأال يجبأنهإال اإلرشادبسطوحالسفليةاللسانيةللحدباتالداخليةاملنحدراتأحيانا
.الجانبيةبالوظيفةالحدبات



سطوح اإلرشاد أثناء إجراء الحركات الجانبية
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.اإلرشادبسطوحالسفليةالداعمةالحدباتعليهاتنزلقالتيالسطوحتدعى•

:اإلرشادسطوحتتضمن

النابقمةحتىللنابالداعمةالنقطةمنللنابالحنكيالسطح-

.الحدبةقمةحتىالداعمةلنقطةمنالعلويةالدهليزيةللحدباتالداخليةاملنحدرات-

 تدعى-
ً
أال يجبهأنإال اإلرشادبسطوحالسفليةاللسانيةللحدباتالداخليةاملنحدراتأحيانا

.الجانبيةبالوظيفةالحدباتهذهتشارك



الوظيفة النابية

 باإلطباق ذي الحماية النابية•
ً
تعرف أيضا

عندما تأخذ القوسان السنيتان وضع التشابك الحدبي األعظمي يزلق املريض أسنانه•

 على األسنان العلوية مع املحافظة على تماس األسنان حتى عالقة حد لحد 
ً
.السفلية جانبيا
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كامل فإذا كان الناب العلوي يقود الحركة وحده على•

تماس الناب المسار يكون لدينا وظيفة نابية أي يحصل•

األسنان منفصلةالسفلي مع العلوي فقط ، و تكون•

.بعضها عن بعض منذ البداية و على كامل الحركة



صفات الوظيفة النابية 
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ً
 بمقدار نصف سن بالنسبة للناب السيأخذ الناب العلوي وضعا

ً
فلي وحشيا

ة السفلية تماس صميمي في وضع التشابك الحدبي األعظمي بين الحدود القاطع•
.ذ بدايتها و السطوح الحنكية لألنياب العلوية لكي يشارك الناب في الحركة من

.التراكب النابي أكبر من تراكب الضواحك و األرحاء و الثنايا و الرباعيات •

لرباعيات و بروز نابي أصغر من بروز الثنايا و الرباعيات لتأمين انفصال الثنايا و ا•
ال سيما و أن الرباعيات غالباً ما تشارك في الوظيفة الجانبية 
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يحدث تماس املجموعات في الجانب

عندما تقاد لحركة الجانبيةالعامل

بواسطة عدة اسنان بما فيها األنياب 

 من وضعية التشابك الحدبي
ً
انطالقا

.األعظمي حتى عالقة حد لحد 

(تماس املجموعات ) وظيفة املجموعات 

49

.للرباطجيدةحمايةتؤمن-

يعملالعاملالجانبفيالمجموعةتماسإن-
سمتجانبشكلاإلطباقيةالجهودتوزيععلى
انفصالإلىباإلضافةاألسنانكاملعلى

فياألسنانكاملعلىومباشرةاألسنان
تجنبإلىيؤديمماالعاملغيرالجانب
.المخربةالجهود

صفات وظيفة المجموعات



القيادة النابية املتأخرة

الفصل النابي املتأخر للحدبات الخلفية حيث تبدأ وظيفة أو 

 على مسافة قدرها حوالي 
ً
هذه ( ) ملم 1) املجموعة أوال

ثم تتوقف ليقوم الناب بمتابعة ( املسافة قد تطول أو تقصر 

 فقط 
ً
 نابيا

ً
.فصل اإلطباق ليصبح إطباقا
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حركة بينت

Bennett Movement

51

• 
ً
 من وضعية العالقة املركزية ونحو الجانب األيمن مثال

ً
تتحرك : عندما يتحرك الفك السفلي بدءا

افق نحو الجانب األيمن وباتجاه األمام قليال،  النقطة القاطعة السفلية بشكل مو

.Working Sideويدعى هذا الجانب بالجانب العامل 

(.Nonworking Side( )غيرالعامل)أما الجانب املقابل فيدعى الجانب املوازن •

على حين تتحرك اللقمة الفكية في الجانب العامل نحو الخارج والخلف واألعلى قليالً،•
الحركة أن اللقمة في الجانب غير العامل تتحرك نحو األسفل والداخل واألمام قليالً، و

الجانبية للفك السفلي في الجانب العامل تدعى 

.حركة بينت



تعرف هذه الحركة بأنها الحركة االنزالقية أو االنحراف الجانبي للفك السفلي•

أثناء حركته نحو الجانب العامل أما في الجانب غيرالعامل فإن مسقط مسار

اللقمة الفكية على املستوى األفقي يشكل زاوية مع املستوى السهمي األوسط

.Bennett Angleزاوية بينت :           تدعى 

مسار اللقمة غير العاملة يكون غير مستقيم إنما بشكل 

خط منحن تقريبا ً
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ون عند عند دراسة شكل حركة بينت يالحظ أن حركة اللقمة الفكية في الجانب العامل تك
بعض األشخاص حركة تدريجية، وعند أشخاص آخرين تحدث 

أو دفعة بشكل مبكر ومباشر بمعنى أن انحراف الفك السفلي إما أن يحدث بشكل تدريجي
 
ً
.مم0.75: واحدة، وفي جميع األحوال يبلغ مدى حركة بينت وسطيا

قم في الجانب غير العامل و بالتا•
ّ
لي حدوث كلما ازداد مقدار زاوية بنت هذا يؤدي إلى حركة أفقية لل

.تداخالت إطباقية في الجانب غير العامل 

عامل يكون و كلما قل مقدار الزاوية فاملركبة العمودية تكون أكبر و حدوث انفصال في الجانب غير ال•
.بشكل أكبر 
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