
اإلطباق الساكن
The Static Occlusion
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 Occlusal conceptsمفاهيم اإلطباق
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Balanced occlusion  اإلطباق املتوازن

عجميعلىومتوزعةمتعادلةإطباقيةتماسنقاطبوجوديتميزإطباقهو
أثناءوازن واملالعاملالجانبينعلىالسفليالفكحركاتمختلفأثناءاألسنان
السفليللفكالجانبيةالحركة
علىآنيإطباقيتماسيحدثالسفليللفكالتقدميةالحركةأثناءوكذلك
.والخلفيةاألماميةاألسنانمستوى 
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Ideal occlusion اإلطباق املثالي النظري

مثاليةبادىءمعدةويتضمنوالوظيفيةالبنيويةاإلطباقيةللعالقاتنظري مفهومهو
عنيعبرالاملثالياملفهومهذاإحصائيةنظرجهةومناإلطباق،بهايتميزأنيجب

 قليلةحاالتفيسوى يالحظالولذلكالطبيعي،املتوسط
 
.رالبشعندجدا
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Normal occlusion ( السوي ) اإلطباق الطبيعي

 املفهومهذايتضمن
 
ألساسيةااملعاييرعنتنحرفقدالتياإلطباقيةللعالقاتنموذجا

راباتاضطأيةإلىاإلنحرافاتهذهتؤديأنوبدون محدودةبدرجةولكناملثالي،لإلطباق
.يفيةوظسوءأومرضيةتظاهراتبأيةتترافقالأياملاضغالجهازمستوى علىوظيفية

.عالجيةتداخالتأيةيتطلبوالاإلنسجاممنحالةيمثلالطبيعيواإلطباق
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ةاإلطباقيالعالقاتعناالنحرافمنواضحةبدرجةاملترافقةالحاالتجميعيتضمن
.والوظيفيةالتجميليةالنواحيفيخللإلىاالنحرافهذايؤديبحيثالطبيعية
علىكاف  غيرتالؤمأووظيفةسوءأوملرضوعالماتأعراضوجوداملفهومهذاويتضمن
املاضغالجهازأجزاءمنأكثرأوجزءمستوى 

للجهازوظيفيةفعالياتإلىأومغلوطةبنيويةعالقاتإلىيعزى أنيمكناالضطرابهذا

.املعالجةإجراءضرورةيعنيالذياألمراملاضغ
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وراثيةلعواملنتيجةاألسنانبزوغآلليةالطبيعيالتطور فياضطرابعناإلطباقسوءينشأ
عدمو لألسنانشاذبزوغعنهينشأمماالسنيأوالعظميالنموفيإلضطرابنتيجةأو

.بزوغهالالكافيةالعظميةاملسافةوجودلعدمانطمارهاأوالجيدارتصافهافياالنتظام



9

الفكتجبرتيالاإلطباقيةالتماساتأواإلطباقيةبالتداخالتالوظيفياإلطباقسوءيتجلى
الطبيعيةحركتهمسارعناالنحرافعلىالسفلي

واملتناسقةيةاالنسيابالحركاتتشوهإلىتؤديأوتعيقالوظيفيةاإلطباقيةالشذوذاتهذه
.اإلطباقيةالوظيفةأثناءالسفليللفك
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اإلطباق العالجي

عالقاتخلقبهدفمالئمةعالجيةإجراءاتبواسطةتعديلهتمالذياإلطباقهو
مرضيةغيرطبيعيةإطباقية

طبيعية،الالحالةفياملوجودةغيرالبنيويةالتعديالتبعضيتضمنقداإلطباقهذا

.اإلطباقيالنموذجمعالتالؤمعلىقدرتهوزيادةاملاضغالجهازسالمةتأمينبهدفوذلك
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منتجة ً
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الطبيعيةةالحالفينقطيبشكلفتكون املتجاورةاألسنانبينالتماسنقاطأومناطق
.الدهليزي إلىأقرباملناطقهذهوتتوضع

سطوحوالالطاحنةالسطوحعلىيطرأالذيالوظيفيالسحلوزيادةالعمرتقدممعولكن
،اإلطباقيةالتشريحيةاملعالمهذهشكليتغيرالسنيةاملالصقة

 
السطحيأخذو نسبيا

 اإلطباقي
 
،شكال

 
إلىلتتحول رقعتهاوتزدادتتسعفإنهاالسنيةبينالتماسمناطقأمامسطحا

.عريضةسطوح
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إلىاملتجاورةاألسنانبيناملسافةتقسمالتماسسطوحأونقاطوإن
العرض ياالتجاهفيدهليزيةوفرجةلسانيةفرجة
العمودياالتجاهفيإطباقيةوفرجةلثويةوفرجة
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اإلطباقمستوى وانحناء
ألسنانالتوضعنتيجةالحقيقةفي
ميالنبدرجاتاألقواسفي

يالسفلالقوسففيمختلفة،
يةوالخلفاألماميةاألسنانتكون 
تانالرحوتكون األنس ي،إلىمائلة

 ميالنأكثروالثالثةالثانية
 
منا

األسنانتتخذكماالضواحك
 الخلفية

 
 ميالنا

 
 خفلسانيا

 
.يفا
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العلوي القوسفيأما
نممختلفنموذجفيوجد
نانفاألس–األنس يامليالن

ونحمائلةتكون األمامية
األسنانومعظماألنس ي،
نحومائلةالخلفية
األسنانأنكما.الوحش ي
تتخذالعلويةالخلفية

 عادة
 
 ميالنا

 
 خدهليزيا

 
.فيفا
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 أكثرالعلويةاألسنانوألن
 
أويزي الدهلنحوتوضعا

القةعتكون الدهليزي نحوكبيرميلذاتاألقلعلى
فيهنطبقتبشكلالخلفيةلألسنانالطبيعياإلطباق

دالوهامناطقفيالسفليةالدهليزيةالحدبات
قتنطبذلكومثلالعلوية،لألسناناملركزية

ملركزيةاالوهادمناطقفيالعلويةاللسانيةالحدبات
.السفليةلألسنان
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الرخوةالنسجتحمياإلطباقيةالعالقةوهذه
ةالدهليزيالحدباتتمنعلذابالسن،املحيطة
لخدينلالدهليزي املخاطيالغشاءالعلويةلألسنان

ألسنانةاإلطباقيالسطوحبينالوقوعمنوالشفتين
دتساعوكذلك(املضغ)الوظيفةأثناءالفكين

نعمعلىالسفليةلألسناناللسانيةالحدبات
سنانأل اإلطباقيةالسطوحبينالدخول مناللسان

.الوظيفةأثناءالفكين
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العالقة الدهليزية اللسانية للتماس اإلطباقي

نقاطالبعضنالحظأنيمكننااإلطباقيةالجهةمنالسنيةاألقواسإلىننظرعندما
.لألسناناإلطباقيةالعالقةفهمفيتفيدناوهذهالهامة

 
 
 نرسمعندما:أوال

 
 خطا

 
السفليةيةالخلفلألسنانالدهليزيةالحدباترؤوسكلعبروهميا

B-O))الدهليزي اإلطباقخطعندناينشأ Line
 الخطهذاينساب

 
 متماديا

 
 ومستمرا

 
كاشفا

يمثلفإنهوكذلكللقوسالعامالشكلعن
الداخليةاملنحدراتبينالفاصلالخط

.الدهليزيةالحدباتمنوالخارجية
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 نحددوعندما:ثانيا

 
 خطا

 
خلفيةالاألسنانمناللسانيةالحدباترؤوسعبروهميا

//:اللسانياإلطباقخطلديناينشأالعلوية L-O Line
تاملنحدرابينالفاصلالخطويمثلللقوسالعامالشكلعنيكشفالخطهذا

.املركزيةالحدباتلهذهوالخارجيةالداخلية
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 مددناوإذا:ثالثا

 
 خطا

 
 وهميا

 
والسفليةالعلويةو الخلفيةاألسنانمناملركزيةالوهادعبرثالثا

C-F)املركزيةالوهادعبرخطينشأ Line)هذاويكون االنتظام،الجيدالطبيعيالقوسفي
 الخط

 
.السنيةالقوسشكلعنويكشفمستمرا

C-F)الخطينشأوحاملا Line)التماسملناطقالهامةالعالقةمالحظةاألهميةمنيصبح

 الشفوي إلىعادةاملناطقهذهتتوضعإذاملتجاورةلألسنان
 
C-F)خطللبالنسبةقليال

Line) .
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العالقة األنسية الوحشية للتماس اإلطباقي 
نظرناإذافاملقابلة،املركزيةالوهادخطالداعمةالحدباتتمسعندمااإلطباقيةالتماساتتحدث

 تمسالحدباتهذهفإنالدهليزيةالناحيةمنإليها
 
مابينوالفرجةالحفافياالرتفاعمنطقةنموذجيا

املركزيةالوهادومناطقالسنية

املدقبينلتحصالتيالسحقبعمليةاملركزيةالوهادومناطقالحدباترؤوسبينالتماساتشبهتولقد.
وتبقىدواحآنفيالنقاطببعضإال التماساليتممتباينانمقوسانسطحانيلتقيفعندماوالجرن،

.اإلطباقير االستقراوتحقيقاملطحونةللمادةهروبطرق بعملتقوموالتيمتماسةغير األخرى املناطق
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تفاعاتاالر أوالسنيةمابينالفرجةوالحدباترؤوسبينفيكون اإلطباقتماسمنالثانيالنوعأما
رأسحول تماسنقطتيينتجمماالسنيةبينالفرجاتفيتطبقاملركزيةالحدباتبعضحيثالحفافية،

.الحفافيةاالرتفاعاتفييطبقاآلخروالبعضالحدبة
 ومرتفعةمحدبةمناطقهيالحفافيةاالرتفاعات

 
اإلطباقطوحسمنوالوحشيةاألنسيةالحدودعندقليال

.املجاورةلألسناناملالصقةالسطوحبينوتصل
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كلنأمشاهدةيمكنالجانبمنالقوسداخلالطبيعيالسنعالقةإلىينظرعندما
واطعالق)القاعدةلهذهاستثناءاتيوجدذلكومعمقابلينسنينمعينطبقسن

واحدسنمعقطفتنطبقالحاالتهذهففيالعلوية،الثالثةواألرحاءالسفليةاملركزية
(مقابل
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باالتجاهاملالصقالسنومعاملقابل،نظيرهمعينطبقالعلويةالقوسفيسنكللذلك
:–سنينإلىسن–السنيةالعالقةهذهالوحش ي،

.القوسكاملإلىوبالنهايةعديدةأسنانإلىاإلطباققوى توزيعفيتساعد-1
نأل األسنانأحدفقدانحاالتفيحتىالقوس يالتكاملمننوعحفظفيتساعد-2

.الباقيةاألسنانكافةعلىمحفوظةمازالتاملستقرةاإلطباقيةالتماسات
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العالقات اإلطباقية لألسنان األمامية
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فلي، وهذه هو تأثير عالقة األسنان األمامية العلوية والسفلية في حركات الفك الس
ية العالقة تعتمد على موروفولوجية السطح الحنكي لألسنان األمامية العلو 

.والحواف القاطعة أو السطوح الشفهية لألسنان األمامية السفلية

.يمثل اإلرشاد األمامي العامل املحدد لإلطباق الوظيفي 

علىليالسفالفكلحركاتاألمامياإلرشاديعتمدآخر بمعنى
(ةالتغطي)العموديالتراكبمقدار :هماأساسيينعاملين

OverbiteالسهميوالتراكبOverjetمستوى علىالبروز أي
األماميةاألسنان
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علىليةالسفاألماميةاألسنانتتحركالتغطيةأو العموديالتراكبمنمفرطمقدار وجودعندفمثال
،يةالتغطمقدار كانإذاالحالعليههو مماأكبر بزاويةالعلويةملقابلتهاالحنكيالسطحطول 

 
أنأيقليال

نحو لطويبمسار يتحركأنالتغطيةمنمفرطمقدار وجودعندعليهيتحتمسوفكالسفليالفك
.قليلةالتغطيةكانتإذاالحالعليهماهو عكسعلىاألسفل



ةتغطية قليل

ةتغطية كبير
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Incisalأو امليل القاطعي ) inclination) :
رئيس يلبشك ويتأثر السفليللفكالتقدميةالحركةأثناءيحدثاألمامياإلرشادمنجزءهو 

ووضعيالتشريحالشكلإلىباإلضافةالقواطعمستوى علىوالتغطيةالبروز :همابعاملين

.والسفليةالعلويةاألماميةاألسنان

علىفليةالساألماميةاألسنانتنزلقالسفليللفكالتقدميةالحركةوأثناء
 بذلكترسمالعلوية،للقواطعالحنكيالسطحطول 

 
 مسارا

 
زاويةبشكلمنحنيا

أو القواطعمسار زاويةتدعىالزاويةوهذهمقارن،أفقيمستوى معمعينة
سطحاليمسخطبرسمقياسهايمكنالزاويةوهذهالقاطعي،اإلرشادزاوية

ملائلاالخطهذابيناملتشكلةالزاويةوقياسالعلويةللقواطعالحنكي
.اإلطباقمستوى هو مقارن أفقيومستوى 
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ألسنان العلوية هو بروز األسنان األمامية أو الخلفية العلوية بالنسبة ملقابلتها السفلية أي العالقة بين ا
.والسفلية في املستوى األفقي عندما يكون الفك السفلي بوضعية اإلطباق املركزي 

ملم  على /2-1/ملم على مستوى األسنان األمامية، وبين /3-2/في الحالة الطبيعية يتراوح مقدارالبروز بين 
مستوى األسنان الخلفية 
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يفالعلويةالخلفيةأو األماميةاألسنانامتدادمدىهو 
يكون دماعنالسفليةملقابلتهابالنسبةالعمودياالتجاه
.املركزي اإلطباقبوضعيةالسفليالفك
علىالعموديالتراكبمقدار يكون الطبيعيةالحالةوفي

اناألسنتيجانتغطيبحيثاألماميةاألسنانمستوى 
األماميةاألسنانتيجانثلثمقدار العلويةاألمامية
.السفلية



عالقدة )عندد األخدخاا الدذين لددنهم نقد  نمدو فدي الفدك السدفلي❖
 مدا تنطبدق األسدنان األماميدة السدفلية عند( IIرحى صنف 

 
د الثلدث غالبا

ه العالقدة اللثوي من السطوح اللسانية لألسنان العلوية، وتددىى هدذ

. األمامية بالعضة العميقة 

-deepالعضة العميقة

bite



 فاي النساي ❖
 
 قد تسبب تماساا

 
اللثاوي إن وجود عضة عميقة جدا

ااي للقواطاااع العلوياااة، وتااادعى هاااذه العالقاااة األمامياااة بال عضاااة الحنكا
املغلقة

- closeالعضة المغلقة bite 



فلي وعند األخخاا الدذين لددنهم نمدو ملحدو  فدي الفدك السد❖
حدى مدن عالقدة ر )تكون األسدنان األماميدة العلويدة بشدكل حدد لحدد 

.وهذا مايعبر عنه بعالقة حد لحد ( الصنف الثالث

end-to-endعالقة حد لحد

OB = 0
OJ = 0



لية األسددددددنان األماميددددددة السددددددفتتوضددددددعوفددددددي الحدددددداالت القصددددددوى قددددددد ❖
ركدددزي بعيدددة نحدددو األمددام بحيدددث ال يحدددث تمددداس فددي وضدددع اإلطبدداق امل

.الصنف الثالث 

 Anterior cross-biteعضة معكوسة أمامية



 ذات تراكدب عمدو ❖
 
دي هناك عالقدة أسدنان أماميدة أخدرى تكدون عمليدا

كدزي ال تمد  سلبي أي أنه عندما تكون األسنان الخلفية في اإلطبداق املر 
دىى عضدة األسنان العلوية األسنان األمامية السفلية، وهذه العالقدة تد

.مفتوحة أمامية 

 anterior open–biteعضة مفتوحة أمامية
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