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 املحاضرة األولى :

   1مقرر التعويضات املتحركة الكاملة 

تعريف باألجهزة الجزئية و بعض املصطلحات و النقاط التشريحية 

 املهمة 

إن الغاية من عمل األجهزة السنية التعويضية هو إعادة الوظائف الرئيسية كاملضغ و الكالم و البلع باإلضافة 

 النواحي الجمالية . إلى إعادة 

التعويض  فعلم التعويضات هو العلم و الذي يؤمن بدائل صناعية لجزء مفقود من الجسم البشري ، و يعرف 

بأنه تعويض يستبدل جزء مفقود من الجزء البشري من خالل جهاز تعويض ي كما هو الحال في   الصناعي

ذن أو األنف أو الجهاز السني التعويض ي
ّ
 .  التعويض عن عين أو أ

و في مجال طب األسنان يسمى هذه العلم بعلم التعويضات السنية الصناعية و الذي يهتم بالتعويض عن البنى  

 الفموية و السنية املفقودة . 

 يجب أن يتمتع أي جهاز سني تعويض ي بثالث مزايا رئيسية و هي : 

 االستقرار   –الدعم   – الثبات 

و يعرف بأنه مقاومة القوى العمودية املطبقة و التي تحاول نزع الجهاز عن النسج الداعمة و الحاملة   الثبات :

 للجهاز . 

 : و يعرف بأنه مقاومة القوى األفقية املطبقة و التي تحاول إزاحة الجهاز في املستوى األفقي .االستقرار 

 ا أي حركة انغراس الجهاز بالنسج الحاملة له . و هو مقاومة النسج الداعمة لحركة الجهاز باتجاهه الدعم : 

 البنى التشريحية الداعمة في الفك العلوي : 
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 الغشاء املخاطي : 

يتكون من طبقة مخاطية و طبقة تحت مخاطية حيث تتألف الطبقة تحت املخاطية من النسج الضامة و التي  

الطبقة الدهنية أو خاليا عضلية و هي تنقل  تختلف سماكتها من حالة ألخرى ، و قد تحتوي على نسيج غدي أو 

 الدم و التغذية العصبية إلى الطبقة املخاطية . 

 الحنك الصلب : 

تعتبر طبقة استناد التعويض العلوي هي عظم الفك العلوي و عظم الحنك حيث تلتقي النتوءات الحنكية من  

 الفك العلوي مع بعضها البعض عند الدرز الحنكي املتوسط . 

 م بدور هام من نواح متعددة :يقوم العظ

 يؤمن للتعويض مرتكز مقاوم . -1

 يتلقى الضغوط و الصدمات خالل املضغ .  -2

 يساهم في تثبيت و استقرار التعويض الصناعي .  -3

 الحافة السنخية : 

يتغير شكل و قياس الحواف السنخية بعد قلع األسنان الطبيعية حيث يحدث امتصاص سريع بعد قلع 

بعدها يستمر هذه االمتصاص بوتيرة أبطأ مع تقدم عمر املريض ، و مع استمرار املنطقة الخالية من  األسنان و 

األسنان من دون تعويض فإن حجم الحافة السنخية سوف يتناقص و هذا بدوره يؤثر على التعويض الذي  

 سيتم إنجازه . 

 الحليمة القاطعة : 

قع مباشرة خلف القواطع املركزية و هي تتوضع أقرب إلى  و هي تتوضع فوق الثقبة القاطعة و توجد على خط ي

النتوء السنخي مع تزايد االمتصاص و بالتالي فإن موقع الحليمة القاطعة هي مؤشر على مقدار االمتصاص  

الحاصل  ، كما تمر من الثقبة القاطعة األعصاب األنفية الحنكية و األوعية الدموية و يجب الحرص أال  

 التعويض ي عليها .   تضغط قاعدة الجهاز

 الحدبات الفكية : 
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تلعب دورا مهما في تأمين ثبات و استقرار التعويض ، و قد نالحظ في بعض الحاالت وجود نمو زائد فيها و قد  

 يكون هذا النمو عظميا أو ليفيا و هنا يمكن اللجوء إلى االستئصال الجراحي . 

 اللجام : 

هو خال من العضالت و ليس له تأثير بحد ذاته و هو يبدأ   و يعرف بأنه طية مخاطية على الخط املتوسط و 

 باالتجاه العلوي بشكل مروحي ثم يتضيق نزوال باتجاه اتصاله النهائي باتجاه األسنان . 

 خط االهتزاز : 

و هو خط افتراض ي يشير على بدء حركة الحنك الرخو عند لفظ املريض حرف ) آ ( و عنده تتوقف حدود 

 لوي . الجهاز التعويض ي الع

 السد الخلفي : 

و هي عبارة عن منطقة محددة بنسج ثابتة غير متحركة قابلة لالنضغاط ، تقع إلى األمام من خط االهتزاز  و  

 .  Tيمكن جسها بواسطة مصقلة معدنية بشكل حرف  

 البنى التشريحية الداعمة في الفك السفلي  : 

 الغشاء املخاطي  

 الرف الخدي : 

املنطقة التي تتواجد بين اللجام الخدي و الحافة األمامية من العضلة املاضغة ، و هو يتكون  و هو عبارة عن  

من عظم قشري حيث يقع على زاوية قائمة مع القوى اإلطباقية العمودية و بالتالي يعتبر أفضل منطقة حاملة  

 لإلجهادات اإلطباقية في التعويض السني السفلي . 

 الضرس ي الالمي ( : الخط املنحرف الباطن ) الخط  

يختلف شكل و ميالن هذه الحافة بدرجة كبيرة بين املرض ى و تعتبر من املناطق الهامة التي تلعب دورا إيجابيا في  

 ثبات الجهاز التعويض ي السفلي . 

 الثقبة الذقنية : 
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تتوضع بعد حصول متصاص العظم قرب الحافة السنخية املتبقية و لذلك يجب الحرص أال تضغط قاعدة 

 الجهاز التعويض ي عليها . 

 املثلث خلف الرحوي : 

و هو عبارة عن وسادة مثلثية الشكل من النسج الرخوة تغطي ظهر السنخ و تتوضع خلف الرحى الثالثة  

السفلية حيث تكون قاعدتها باتجاه األسنان و ذروتها باتجاه الخلف و بعد قلع األسنان تصبح قاعدتها في  

 األمام و تميل إلى اللساني أكثر من الدهليزي . الخلف و ذروتها في 

 ملحاضرة الثانية ا

 مناطق الدعم و الثبات في الفكين

 تعارف و مصطلحات :  

 الثبات :   -1

 ويعرف بأنه مقاومة القوى التي تحاول نزع الجهاز باالتجاه العمودي بعيدا عن النسج . 

 االستقرار :  -2

 تحريك الجهاز في املستوى األفقي. و يعرف بأنه مقاومة القوى التي تحال 

 الدعم :   -3

و يعرف بأنه مقاومة القوى التي تحاول تحريك الجهاز باالتجاه العمودي باتجاه النسج الداعمة له )مقاومة  

 انغراس الجهاز( .  

 املناطق املعنية بالثبات و الدعم في الفك العلوي: 

 املرنة .  األنسجة و  العظم من  الدعم يتكون  سطح

 العظم:   -1
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و يشكل قاعدة و مرتكز الجهاز املتحرك حيث يتألف من اتحاد الناتئ الحنكي للفك العلوي و الصفيحة  

 العظمية األفقية و يشكالن قبة الحنك . 

في الفك العلوي : قبة الحنك الصلبة على جانبي الخط املتوسط و هي منطقة التحميل   الدعم الرئيس يمناطق 

 ض المتصاص .الزائد و الضغط و ال تتعر 

في الفك العلوي : االرتفاعات السنخية حيث أنهنا منطقة التحميل الثانوي كونها   الدعم الثانوي مناطق 

 تتعرض المتصاص بشكل مستمر بعد قلع األسنان . 

 النسج املرنة املغطية للعظم : -2

 تصنف املخاطية الفموية إلى : 

 : املخاطية املاضغة  -1-2

ة الحنك الصلب ، متقرنة و تلتصق مباشرة بالعظم ،حيث تدعم القوى امليكانيكية  تتمثل باللثة امللتصقة و قب

 املطبقة أثناء املضغ . 

 : املخاطية املبطنة  -2-2

تتمثل بباطن الخد و الشفتين  ، مخاطية السنخ ، شراع الحنك و قاع الفم مع أسفل اللسان ، تغطي العضالت 

 العضالت .املاضغة و تتكيف مع حركات تمدد و تقلص 

 املخاطية الخاصة :  -3-2

 تتمثل باملخاطية املغطية لظهر اللسان و الحاملة للحليمات الذوقية .

 : الثبات و االستقرار أما فيما يخص 

 في الثبات و االستقرار:   يجابياإاملناطق التي تلعب دورا -1

الناتئان العذاريان الوجنيان ، الثلمان الجناحيان  االرتفاع السنخي ، الحدبتين الفكيتين ، عمق قبة الحنك ، 

 الفكيان ، و شوك األنف األمامي .

السد الخلفي : العامل التشريحي األكثر أهمية في الثبات ، حيث أن عمل ريليف إيجابي في هذه املنطقة يؤمن  

 .  عدم تسرب الهواء األمر الذي يحول دون سقوط الجهاز و يمنع دخول الفضالت الطعامية 
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 في الثبات و االستقرار : سلبيا  املناطق التي تلعب دورا  -2

الدرز الحنكي املتوسط ، التجعيدات الحنكية و الثقبات الحنكية األمامية و الخلفية ، و عندها نضع ريليف 

 سلبي أو مادة مبطنة  في حال الضرورة

 ثانيا : مناطق الدعم و الثبات في الفك السفلي : 

 العظم و األنسجة املرنة  سطح الدعم كذلك هو  

 العظم :  -1

 ما يهمنا هو العناصر التشريحية التي تحدد سطوح االستناد للجهاز السفلي و هي : 

 االرتفاع السنخي .  -1

 الخط املنحرف الظاهر .  -2

 الخط املنحرف الباطن .  -3

 النواتئ الذقنية .  -4

 : الرف الدهليزي ألن : الدعم الرئيس ي مناطق 

 عظم قشري يغطي املنطقة . هناك  -1

 القوى اإلطباقية املوجهة عليه عمودية كونه منطقة أفقية .  -2

 ارتباط الغشاء املخاطي مع السمحاق ضعيف و أقل تقرن ،  -3

 : تتمثل باالرتفاعات السنخية . الدعم الثانوية مناطق 

اد فتسكنهما حليمتان تسمى كل  * أما منطقتا املثلث خلف الرحوي و التي تشكل الحدود الخلفية لسطح االستن

 منهما بالحليمة الخلف رحوية . 

 األنسجة املرنة :  -2

 االرتفاع السنخي مغطى بطبقة ليفية مخاطية . -1
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 إذا كانت بثخانة معقولة و انضغاطية خفيفة فإنها تخفف الضغوط اإلطباقية و تمنع تقلقل الجهاز .  -2

ها تفقد امليزة السابقة ، مثيرة في العظم ظاهرة االمتصاص في مناطق  عندما تكون قليلة الثخانة و املرونة فإن -3

 الضغط .

إذا كانت بثخانة زائدة و انضغاطية كبيرة فإنها تسبب تقلقل الجهاز لوجود كمية كبيرة من األنسجة   -4

 املتحركة . 

 فإن البنى التشريحية التي تؤمن ذلك هي :الثبات و االستقرار  فيما يخص 

 املنحرف الباطن : الخط  -1

مم ، و عند وصول الجهاز السفلي   2خط عظمي على الوجه اللساني للفك السفلي ،أعلى قاع امليزاب بحوالي 

 مم هذا ما يؤمن عامل ثبات قوي جدا للجهاز .  1أسفل الخط ب 

 : املثلث خلف الرحوي  -2

لرحوي على مبدأ منطقة السد  حديثا توجد دراسات تهدف إلى عمل ريليف إيجابي في قاعدة املثلث خلف ا

 الخلفي و هي ما تزال قيد الدراسة .

 وضعية اللسان :  -3

بغض النظر عن حجم أو طول اللسان فإن وضعيته األمامية توفر عامل ختم بين حواف الجهاز و اللسان و  

الثبات و تقلقل بالتالي ثبات أكبر ، أما إذا كانت وضعيته خلفية فهذا يعني كسر هذا الختم و بالتالي نقص  

 الجهاز . 

 الريليف اإليجابي :

وهو إنقاص قليل )سحل (من مناطق معينة من سطح املثال العلوي، وبالتالي زيادة إكريلية ويتم إنجازه بنحت  

ميازيب في مناطق معينة من املثال الرئيس ، و عند إدخال الجهاز النهائي في فم املريض تنضغط تلك املناطق  

ذى للنسج إذا كانت امليازيب محفورة عميقة ،لذا كان من الضروري عند عمل مثل هذا  املعينة و تسبب أ

 الريليف معرفة األمكنة املراد عمل الريليف فيها ، 

 و تعميق امليزاب أو تسطيحه ويتم ذلك بحسب ما تقتضيه الضرورة و معرفة األماكن التشريحية في الفم. 
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ي هو منع تسرب الهواء و تجمع الطعام و الفضالت الطعامية  بين  من عمل الريليف اإليجابالهدف الرئيس ي إن  

منه فهو الحصول على حدود واضحة و مستمرة لحواف الجهاز  الهدف الثانوي الجهاز و النسج الفموية ، أما 

 املعدني في مكان التقائها مع النسج الرخوة . 

ف إيجابي فيها فهي منطقة السد الخلفي بالفك أما فيما يتعلق بالجهاز الكامل فإن املناطق التي يتم عمل ريلي

 العلوي ، أما في منطقة املثلث خلف الرحوي فما تزال قيد الدراسة .

 الريليف السلبي: 

وهو زيادة شمعية في مناطق معينة من سطح املثال على عكس الريليف االيجابي و الهدف منه تخفيف الضغط  

 الذي يسببه الجهاز على هذه املناطق  

حاالت الدرد الكامل و من املناطق التي يجرى عليها : منطقة الثقبة الذقنية و خاصة في حاالت االمتصاص  ففي 

الشديد حيث تصبح الثقبة قريبة من قمة االرتفاع السنخي ، فوق الخط املنحرف الباطن و الذي هو عبارة عن  

 خط عظمي مغطى بمخاطية رقيقة.

 جهزة الجزئية الهيكلية : وله أنواع متعددة في سياق صناعة األ  

 الريليف املنطمر :  -1

وهو الزيادة الشمعية في مكان الفراغ  املطلوب تشكيله بين بعض العناصر في الجهاز املعدني و سطح املثال  

 الرئيس كما هو الحال في منطقة السروج املعدنية . 

 ريليف اإلدخال :  -2

يله فوق بعض املمناطق التشريحية سنية كانت أو سرجية  و هو الزيادة الشمعية في مكان الفراغ املطلوب تشك

لتمنع أذى عناصر الجهاز املعدني الصلبة لتلك املناطق أثناء إدخال الجهاز و إخراجه ، كما هو الحال في  

 الوصالت الصغرى ألذرع ضمات روتش ، وفي حاالت عدم توازي سطوح اإلرشاد. 

 الريليف الوقائي : -3

مكان الفراغ املطلوب تشكيله بين بعض املناطق التشريحية لفم املريض و الجهاز   هو الزيادة الشمعية في

الصناعي ، و ذلك لحماية تلك املناطق من األجزاء الصلبة للجهاز و لو لفترة من الزمن كما هو الحال في  
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المتصاص السنخي  األقواس اللسانية و التي يجب أن تكون بعيدة قليال عن األنسجة اللثوية الواقعة تحتها ألن ا

 يسبب هبوط الجهاز السني السفلي و اغراس القوس اللسانية في األنسجة الواقعة تحتها. 

 املحاضرة الثالثة 

 / 1مراحل صنع الجهاز الكامل /

 مقدمة :

مع تقدم العلم حدثت تطورات كبيرة في مبادئ صناعة األجهزة الكاملة و كذلك الحال على مختلف فروع طب  

 فرق كبير بين ما تم تعليمه قديما و ما يتم تعليمه حاليا . األسنان فكان ال

و بسبب التكلفة املادية العالية التي تتطلبها التعويضات الثابتة تبقى صناعة األجهزة املتحركة أمر حتمي قائم  

 . ملا توفره من النواحي الجمالية و الوظيفية

 مراحل صنع الجهاز الكامل :

 التشخيص  -1

 الطبعة النهائية(  – طبعة الحواف   –صنع الطابع اإلفرادي  –)الطبعة األولية  الطبعاتأخذ   -2

 العالقات املركزية و الفكية  -3

 و تجربتها سريريا انتقاء و تنضيد األسنان  -4

 التشميع النهائي و الطبخ و االنهاء والتلميع  -5

 تسليم الجهاز و متابعة املريض    -6

 : التشخيص 

 التشخيص : مراحل 

 أخذ املعلومات الشخصية للمريض  -1
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 أخذ القصة املرضية  -2

 الفحص السريري  -3

 الفحص الشعاعي  -4

 التشخيص و وضع خطة معالجة-5

 أخذ املعلومات الشخصية للمريض : -1

 التزاما بالقاعدة الذهبية في طب األسنان : 

 ال تشخيص = ال معالجة ناجحة  

 املعلومات الشخصية )االسم .. العمر ..الجنس .. شخصية املريض(عند استقبال املريض نبدأ بأخذ  

 بالنسبة للعمر : يعتبر مؤشرا ملقدرة املريض على التكيف مع الجهاز كما ورد في إحدى الدراسات   -

 

 بالنسبة للجنس  :  -

النساء عادة تركز على الناحية الجمالية بشكل أكبر , و إن كان حاليا لم يعد هناك الفرق الكبير بين   -

 الجنسين . 

سرورين من الناحية الجمالية يتكيفون بشكل أسرع مع  و في احدى الدراسات تم التوصل الى ان املرض ى امل

 أجهزتهم الجديدة 

 العمر فترة التكيف  

 سنة 30-20   أيام   10

 سنة 40-30 أسابيع  3

 سنة 50-40 أشهر  2-3

 سنة  و ما فوق  50 سنة
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 بالنسبة لشخصية املريض : يصنف العالم هاوس املرض ى تبعا   -

 لشخصيتهم الى :  -

 philosophic املريض الطبيعي )الفيلسوفي( : -1

 سهل التعامل معه ، متعاون جدا ، إنذار املعالجة ممتاز 

 Exacting )املضبوط(:املريض املدقق  -2

 التعامل معه حساس نتيجة تدقيقه لكل مرحلة من العمل  

 Hysterical املريض النفس ي )الخيالي ( : -3

مريض بطلبات غير منطقية يطلب أن تصنع جهاز جديد أفضل من اجهزته االخرى و التي قد ال تكون سيئة ،  

 إنذار املعالجة س يء  

 indifferent املريض الالمبالي : -4

 يتذمر من طول  الجلسات  

 املريض الغير متقبل لفكرة الجهاز املتحرك :  -5

 نقدم النصيحة ونتعامل معه بواقعية و لكن القرار النهائي يبقى بيده

 أخذ القصة املرضية :  -2

 : أوال: أخذ القصة الطبية 

الوسط الفموي : كأدوية الضغط و إن العديد من األدوية و املعالجات لها تأثيرات جانبية و انعكاسات على 

 السكري و الربو و أدوية التحسس و هشاشة العظام و .... 

 كذلك العديد من األمراض و االرتكاسات الجهازية و نذكر أهمها: 

 :مريض السكري  -1
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يعاني من جفاف الفم وبالتالي لديه بطئ في الترميم، مخاطية الفم متلونة بلون دموي  وتكون هشة  -

م استخدام طبعات غير ضاغطة، كما يعاني من انتانات معممة و من امتصاص اسرع في مما يستلز 

 االرتفاعات السنخية مقارنة مع املرض ى االخرون . 

 مريض الغدة النخامية :  -2

إن زيادة إفراز الفص األمامي من الغدة النخامية يسبب اضطرابا في النمو و بالتالي يتطلب بناء جهاز جديد  

 حقة ليتالئم مع هذا النمو املتزايد. عدة مرات متال 

 مريض الغدة الدرقية :  -3

 زيادة في إفراز الغدة  الدرقية يؤدي الى نقص إفراز الغدد اللعابية وبالتالي زيادة امتصاص االرتفاعات السنخية 

حمل و  و يقلل من إمكانية شفاء القرحات اللثوية و هذا ما يؤثر على ثبات األجهزة و قدرة املريض على الت

 التأقلم

 كما يعاني املريض من التهابات عظمية ليفية في الفكين . 

 األمراض املفصلية : -4

يجب معالجتها قبل البدء بعمل جهاز متحرك كامل فوجود ألم في املفصل الفكي الصدغي ال يمكن الطبيب من  

بالتالي نحصل على عضة خاطئة  أخذ العالقة الفكية بشكل صحيح ألن املريض يعض على الجهة التي ال تؤمله و 

 داء باجت :  -5.

يجعل املرض عظام الفكين و األسناخ في تطور دائم لذلك ينبغي على الطبيب إعالم املريض بضرورة التبطين  

 بعج انتهاء عمل الجهاز و ينصح بالزيارات الدورية . 

 مرض السل :  -6

 يث مواد الطبع و التوازن اإلطباقي .تكون املخاطية هشة لذلك يجب أخذ االحتياطات الضرورية من ح

 : داء باركنسون  -7

 يتصف بغزارة اللعاب و حركات تشنجية لذلك يجب تحضير املريض جيدا قبل أخذ الطبعات . 
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 : عوز الفيتامينات  -8

 Cيؤثر على الطبقة البشرية ،أما عوز فيتامين   Bو  Aعوز فيتامين  

السنخية ، لذلك يجب األخذ بعين االعتبار ضرورة إجراء التبطين   يؤثر على استقالب الكلس و ثبات االرتفاعات 

 كلما تقتض ي الحاجة . 

 تناذر بلومرفنسان :  -8

 يتصف بتشقق الشفاه و عسر فتح الفم و ضمور في املخاطية . 

 التموت العظمي الشعاعي : -9

 التعويض ي . و في هذه الحالة يجب االنتباه  من كل جرح أو تقرح قبل عمل الجهاز 

 :االضطرابات العصبية العضلية  -10

تسبب عادات سيئة تضر السنخ كعادة قضم األظافر و الصرير و هذا يؤدي إلى امتصاص شديد في السنخ مما  

 يسبب قلقلة الجهاز . 

 : ثانيا : أخذ القصة املرضية السنية 

األسنان و بالتالي عن سبب حاجته الى جهاز  وفيها نسأل املريض عن األجهزة املستعملة و تجاربه مع طبيب  

 جديد )سحل واهتراء االسنان ، عدم القدرة على املضغ الجيد ، كسر الجهاز املوجود لديه .. ( 

 ومن أهم املشاكل التي يراجعنا فيها املريض هي : 

 : سحل األسنان  -1

 مع مرور الوقت يؤدي الى نقص في البعد العمودي والذي بدوره يؤدي الى :

 انخفاض القسم السفلي للوجه و بروز الذقن   -1

 زيادة التجعدات على زوايا الفم و زيادة انفراج الطية الشفوية األنفية  -2

 نقص الفعالية املضغية   -3
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 :زيادة البعد العمودي اإلطباقي  -2

 والتي بدورها تسبب : 

 تماس األسنان أثناء الكالم و سماع طقطقة  -1

 ة و بالتالي امتصاص االرتفاعات السنخيةتوتر العضالت املاضغ -2

 أذية في الغشاء املخاطي الفموي    -3

 الفحص السريري :  -3

 عبارة عن : 

 الفحص الخارج فموي . -1

 افحص الداخل فموي .  -2

 أوال : الفحص الخراج فموي :

نطقة تحت الفكية  فحص التناظر و الوذمة و الورم و تغير اللون و العضالت املاضغة ، ثم فحص العنق و امل 

مما يعطينا فكرة عن الحساسية و قوام النسج الرخوة و النسج الضامة تحتها ، و كذلك يتم فحص نقاط  

 خروج العصب مثلث التوائم و العقد اللمفية . 

 ثم يفحص بالخاصة : 

 فحص املفصل الفكي الصدغي :   -1

 يتم إما عيانيا أثناء إغالق و فتح الفم ) هل يوجد اصطدام ، صوت ، انحراف  

 ، انخالع أو  أي مشاكل أخرى(  

 أو بالجس حيث نضع االصبع بمجرى السمع و نجس أي مشكلة أثناء

 تسجيل العالقة املركزية .  

 الشكل الوجهي ) الجبهي( : -2
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 تصنيف هاوس و لوب و فيشر و ويليامز : 

 

 

 فتحة الفم :  -3

 فتحة فم صغيرة : تعيق أخذ الطبعات و إجراء التسجيالت الفموية . -1

 فتحة فم كبيرة : تساعد على إنجاز العمل بسهولة أكبر .  -2

 :الشكل الوجهي الجانبي )البروفايل(  -4

 تصنيف أنجل : 

درجة  أو أكثر وفيه   80السنخية تساوي صنف أول )طبيعي( : وهذا يعني أن الزاوية السهمية بين االرتفاعات  -1

 نضع أسنان مشابهة للطبيعية ذات حدبات . 

 صنف ثاني : الفك السفلي متراجع ، نختار أسنان مسحولة الحدبات .  -2

الفك السفلي متقدم و بارز ، نختار   صنف ثالث :   -3

أسنان مسحولة   الحدبات . 

 

 

ثانيا : الفحص   داخل الفموي : 
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 :الصلب شكل قبة الحنك  -1

 ولها ثالثة تصانيف :

 الصنف األول : مربع إلى مدور خفيف بشكل   -u1وهو أكثر األشكال مالئمة للثبات و االستقرار . 

 الصنف الثاني : مستدق بشكل حرف    -v2مؤنف ، جيدة لالستقرار و لكن غير جيدة للثبات . 

ا غير جيدة لالستقرار . الصنف الثالث : قبة الحنك املسطحة ، تفيد في الثبات و لكنه  -3

 

 قبة الحنك الرخو :  -2

 و لها ثالثة تصانيف :

الصنف االول : متمادي مع قبة الحنك الصلب و هو األفضل .  -1

 

 الصنف الثاني : مائل بشكل متوسط بالنسبة لقبة الحنك الصلب . -2
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الصنف الثالث : شراع الحنك منسدل مثل الستار و هو األسوأ .  -3

 

 : الزاوية الوحشية اللسانية  -3

تعتبر من أهم املناطق لثبات الجهاز السفلي من الناحية اللسانية و التي تقع  

 اسفل الخط املنحرف الباطن ، حيث لها ثالثة أشكال : 

 قائمة مع املثلث خلف الرحوي : تعتبر األفضل و األكثر مالئمة . -1

 مائلة بشكل منفرج قليال . -2

 منفرجة بشكل كبير : غير مالئمة لثبات الجهاز السفلي .  -3

 

 

 الخط املنحرف الباطن :  -4

يجب االخذ بعين االعتبار أن الخط املنحرف الباطن كحد السكين و الذي من املمكن أن يتسبب بألم و رض في  

 الجهاز السفلي . املنطقة لذلك نضع ريليف في باطن الجهاز لحماية املنطقة و التي تعتبر األهم في ثبات 

 اللعاب : -5

له دور كبير في الثبات و االستقرار و دعم األجهزة املتحركة و خاصة عندما يكون قوامه و حجمه معتدل و  

 يصنف إلى :

 الصنف األول : لعاب ذو كمية و نوعية طبيعية ، اللزوجة نموذجية ، إنذاره جيد . -1

 كثيرا ، إنذاره س يء . الصنف الثاني : لعاب زائد يحوي مخاط  -2
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 الصنف الثالث : جفاف الفم حيث اللعاب قليل ، إنذاره س يء . -3

 املسافة بين االرتفاعات السنخية :  -6

 الصنف االول : مسافة نموذجية بين القوسين تالئم توضع األسنان .  -1

الصنف الثاني : مسافة زائدة بين   -2

 القوسين .

ن  الصنف الثالث : مسافة قليلة بي -3

القوسين غير كافية لتوضع األسنان و هنا  

 املريض بحاجة إلى التشذيب الجراحي .

 

 

 شكل االرتفاعات السنخية : -7

 وله عدة أشكال : 

 :  Uشكل حرف -1

   وهي االفضل وتعني جدران متوازنة و حافة عريضة .

 . شكل بصلي مثبت -2

 التعامل معه : 

اللسانية جراحيا فقد إذا كان السنخ ثخينا بشكل كافي باالتجاه الدهليزي  * تشذيب التحدبات الدهليزية و  

 اللساني .

 * استعمال بطانة إكريلية لدنة لتبطين الجهاز . 

 Vحد السكين : بشكل حرف  -3
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 معكوسة طويلة( ،شكل س يء ، مؤلم  –معكوسة قصيرة  – ) معكوسة 

 الطبعة النهائية يجب أن تكون طبعة ذات ضغط انتقائي .أثناء املضغ و يجب االخذ بعين االعتبار أن 

 التعامل معه :  

 التداخل الجراحي لتشذيب ذروة السنخ بدون إحداث انكشاف للجيب الفكي أو أذية العصب السنخي السفلي . 

قاع  : وهو األسوأ غالبا في القوس السفلية أكثر من العلوية وتصبح ذروته قريبة من الشكل املستوي   -4

 الفم . 

 التعامل معه : 

 * عدم ترك الحافة اللسانية للجهاز السفلي أقصر و غير مغطية للنتوءات الذقنية  •

 * سحل املنطقة املقابلة للثقبة الذقنية لتخفيف الضغط عنها . 

ل  * الحاجة ملواد طبع خاصة ، و الطبعة النهائية تؤخذ بمواد وظيفية لزوجتها عالية و تؤخذ على ثالث مراحل ك 

 دقائق و ضمن فم املريض .  10مرحلة تستمر ل 

 : الحدبتين الفكيتين -8

إما أن تكون إحدى الحدبات بارزة للخارج و عندها يكون خط إدخال الجهاز بشكل عمودي أو مائل  •

 أمام خلف .  45بزاوية 

ذا كان هناك  و اذا كانت إحدى الحدبتين فيها منطقة تثبيت يمكن أن نصنع خط إدخال يمين أو بسار ، أما إ

 منطقتي تثبيت ) حدبتان ضخمتان( عندها يلزم إجراء تشذيب جراحي و تأمين خط إدخال مناسب للجهاز .

وبالنسبة للفراغ بين الحدبة الفكية و الناتئ املنقاري يتم جسه للتأكد من أنه يسمح بدخول حافة الجهاز  

 ضمنه. 

 : عالقة االرتفاعات السنخية مع مستوى اإلطباق  -9

 اذا كانت االرتفاعات السنخية متوازية مع مستوى اإلطباق كانت األجهزة ثابتة .  -1
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إذا انحرفت االرتفاعات السنخيةلالسفل او االعلى مع مستوى اإلطباق أدت إلى خلل في االستقرار نتيجة   -2

 تركز القوى املاضغة بشكل مائل مما يعمل على تحريك الجهاز . 

بين االرتفاعات السنخية مع مستوى اإلطباق فالنقطة األهم هي أن يتوازى  إذا لم نستطع تأمين توازي  -3

مستوى إطباق األسنان السفلية مع السنخ العلوي و مستوى إطباق األسنان العلوية مع السنخ السفلي حتى  

 تتوجه القوى عموديا على االرتفاعات السنخية . 

 و للتوازي السنخي ثالثة تصانيف :

  الحافتين موازيتين ملستوى االطباق . الصنف األول : كال -1

 الصنف الثاني : حافة الفك السفلي متباعدة عن مستوى االطباق أماميا .  -2

الصنف الثالث : حافة الفك العلوي متباعدة عن مستوى االطباق أماميا أو كال الحافتين متباعدتين أماميا   -3

 سماكة الغشاء املخاطي :  -10.

 تصنيف هاوس: 

 مم ، يشمل وسادة متتالية لرسوخ قاعدة الجهاز . 1الصنف األول : كثافة طبيعية من النسج الرخوة بثخانة  -1

 الصنف الثاني : يتضمن حالتين:  -2

 مم  0.5تمللك النسج الرخوة أغشية رقيقة جدا و قابليتها للتخريش عالية ، ثخانتها أقل من -1-2

 مم   2خانة زائدة عن الطبيعي ، حيث تكون ثخانتها بمقدار تملك النسج الرخوة أغشية مخاطية ذات ث-2-2

مم   4-3الصنف الثالث : أغشية مخاطية ذات ثخانة متزايدة مملوءة باألنسجة الفائضة حيث تكون يثخانة  -3

 ، وهنا نحتاج إلى إجراء التشذيب الجراحي . 

 األلجمة : -11

 تصنيف هاوس : 

 و منخفضة في الفك السفلي مع احترام قمة السنخ . الصنف األول : عالية في الفك العلوي  -1

 الصنف الثاني : وسط . -2
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الصنف الثالث : تمتد األلجمة على قمة السنخ و يمكن أن تتداخل مع حواف الجهاز ، يتطلب هذا الصنف   -3

 التصحيح الجراحي . 

 مالحظة : األنسجة اللسانية في الفك السفلي تصنف على أنها ارتباطات عضلية . 

 توضع اللسان :  -12

 تصنيف رايت : 

 الصنف األول طبيعي :  -1

يمأل اللسان أرض الفم ويحدد بأسنان الفك السفلي ، تستقر الحواف الجانبية على السطوح اإلطباقية  

لألسنان الخلفية  والذروة على الحواف  القاطعة لألسنان األمامية ، وال يوجد انحراف في حجم اللسان و  

 فعاليته.

 ف الثاني غير طبيعي :الصن -2

 ويتضمن حالتين :

صنف أول يكون فيه اللسان منكمش تنسحب ذروته لألسفل إلى داخل قاع الفم ، مع انسحاب لقاع الفم   -1-2

 لألسفل حيث يكشف منطقة األرحاء في الخلف و ترتفع الحواف الجانبية له فوق خط اإلطباق . 

بشدة و مسحوبا لألعلى و الخلف ، تنسحب الذروة للخلف   صنف ثاني يكون فيه اللسان منكمش متوترا -2-2

باتجاه جسم اللسان و ال تظهر تقريبا ، قاع الفم يكون مرتفع و متوتر ، الحواف الجانبية فوق خط إطباق  

 الفك السفلي . 

 : خط االهتزاز  -13

 أخر خط في شراع الحنك ، يظهر عند لفظ  Aو عنده تتوقف الحدود الخلفية للجهاز العلوي  

 منطقة السد الخلفي :  -14

عبارة عن منطقة محدودة باملناطق القابلة لالنضغاط أمام خط االهتزاز يمكن تعيينها بمصقلة حيث تكون  

 ضيقة في الوسط و الجانبين و عريضة فيما عدا ذلك . 
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 التصنيف : 

 تختلف من حيث العرض و مرونة النسج من شخص الخر وتصنف إلى:

 مم .  4عريضة : أكبر من  -1

 مم .   4-2وسط : بين  -2

 مم .  2ضيقة : أقل من  -3

 املثلث خلف الرحوي : -15

نسج رخوة بشكل مثلث تغطي ظهر السنخ خلف الرحى الثالثة السفلية ، قاعدتها في الخلف و ذروتها في األمام و   

 تميل قليال إلى اللساني أكثر من الدهليزي . 

 الفحص الشعاعي :  -4

 يفضل أخذ صورة شعاعية بانورامية لكل مريض لتقييم ما يلي : 

 وجود أسنان منطمرة أو بقايا جذور .  -1

 سماكة العظم و كثافته .  -2

 خراجات أو أكياس .  -3

 أجسام غريبة ) كبقايا أملغم( . -4

وبالنسبة لفحص كثافة العظم ، لكن لم يتوصل العلماء ألي عالقة بين كثافة العظم السنخي و امتصاص          

 العظم السنخي . 

 و كثافة العظم في الصور الشعاعية تتأثر بعوامل عديدة مثل : 

 مقدار تعرض الصورة لألشعة السينية .  -1

 طريقة تحميض الصور الشعاعية .  -2

 خطة املعالجة:  التشخيص ووضع -5
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 من الوجهة  
ً
 وناجحا

ً
كيف تستطيع أن تشخص فيما إذا كان الجهاز الحالي للمريض مناسبا

 التعويضية؟

من املمكن اختبار كفاءة األجهزة املستخدمة ، باالعتماد على تأثيراتها على الحفرة الفموية واألنسجة املجاورة  

 ق الدعم الرئيسية فإن لها، وعلى سبيل املثال : عندما ال تتم تغطية مناط

هذا الوضع يسبب حدوث تشوهات في املخاطية السنخية، وظهور أماكن انضغاط، وتقرحات ناجمة عن  

 . 
ً
 استخدام الجهاز, وهذا يعني أن شكل قاعدة الجهاز لم يكن مناسبا

  أما فيما يتعلق بالعالقات اإلطباقية، فإنه من املمكن التأكد من صحتها، من خالل قيادة الفك  
ً
السفلي يدويا

 إلى وضعية العالقة املركزية، والجهاز موجود بمكانه في الفم . 

وعلى أية حال، عندما تكون الوضعية اإلطباقية لألجهزة الحالية غير متوافقة، أو غير منسجمة مع العضالت، 

 ما نصادف حدوث ألم في العضالت املاضغة، أو سوء وظي 
ً
فة في املفصل  أو املفصل الفكي الصدغي، فإننا غالبا

 الفكي الصدغي  )أصوات، انحراف في ممر  الفتح أو اإلغالق أو قد يجتمع األلم مع سوء الوظيفة ( .

وفي هذه الحاالت التي تبدي مشاكل متعلقة بقاعدة الجهاز، أو بالعالقات اإلطباقية، فإنه ال يجب الشروع  

سنخية والعضالت املاضغة، واملفصل الفكي  بعمل أجهزة جديدة إال بعد تصحيح، وترميم حالة املخاطية ال

 الصدغي باستخدام األجهزة العالجية . 
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