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 املحاضرة الخامسة 

 / 3مراحل صنع الجهاز الكامل /

 /العالقة الفكية و تنضيد األسنان /

   : صنع الصفائح القاعدية 

  : يمكن صنعها من عدة مواد 

 1-   راتنج اكريلي ذاتي التماثر 

 2-   التروبيز 

 3- صفائح مصنوعة بتخلية الهواء 

 4-   االكريل الضوئي نطبقها مكانها ونعطيها شكاها  صفائح مصلبة ضوئيا وهي مصنوعة من

 النهائي ثم نصلبها.

 5-  وتعتبر قواعد دائمة للجهاز السني ، الصفائح  صفائح الراتنج االكريلي الحراري التصلب :

الدائمة تستخدم في الحاالت التي يكون فيها ثبات الصفائح القاعدية مشكوكا به بسبب وجود حافة 

االمتصاص مما يجعل الصفائح غير ثابتة بشكل جيد بعد سد الغؤورات لصنع  سنخية شديدة 

الصفيحة . وبالتالي فإن تسجيل العالقة الفكية فيها صعب بسبب حركتها لذلك فإننا نصنع صفيحة  

قاعدية تنزل بمناطق الغؤور ونأخذ عليها العالقة وتكون ثابتة عند اخذ العالقة وتبقى كجزء من  

 نهائي و ننضد االسنان عليها مباشرة . قاعدة الجهاز ال

 املراحل العملية : 

 . تسويةيجب أوال  -1
ً
 سطح الجبس بالشمع إذا  كان شئزا

النسيجية بالشمع ملنع انكسار الصفيحة األكريلية عند نزعها عن املثال الرئيسيأو  رات  و سد الغؤ كما يجب 

 منعها من حت املثال الجبس ي الرئيس ي أثناء نزعها . 
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:إذا 
ً
 تجاوزنا هذه املرحلة فسوف تواجهنا بعض املشاكل سريريا

 صعوبة أو عدم نزول الجهاز في مكانه .  - ✓

 مناطق ضغط تسبب تقرحات.  - ✓

 على السطوح الدهليزية للمثال العلوي في منطقةالحدبة الفكية ، وعلى  مالحظة 
ً
: تقع مناطق الغؤورات عادة

وتسد جميع هذه الغؤورات اما بالشمع او    ملنحرف الباطنالسطوح اللسانية للمثال السفلي أسفل الخط ا

 .Clayبمركب الطبع او بمادة طينية  

 الصفيحة القاعدية على املثال . م حدود رس -2

 .دقيقة 15يغمر املثال الجبس ي باملاء ملدة  -3

 . عزل سطح املثال الجبس ي  -4

 ج األكريل . مز  -5

)املدحلة  تمم بواسطة الرولي2ة معينة متساوية تقريبا سوية عجينة األكريل بشكل رقاقة لها سماكت -6

 املدهونة سابقا بمادة عازلة.الخشبية ( 

 مالحظة:

 الصفيحة القاعدية السفلية يجب أن تكوف بثخانة أكبر لتجنب انكسارها لكونهابشكل نعل فرس.

 إزالة الزوائد بسكين حادة .  -7

بواسطة رأس  تنزع الصفيحة القاعدية عن املثال بعد تمام تصلبها لئال تتعرض لاللتواء، ثم تشذب حوافها  -8

 فوالذي اكريلي او رأس ماس ي. 

 ترقيق سماكة الصفيحة مكان التنضيد. -9

 مواصفات الصفيحة القاعدية :

 حوافها تصل لقاع امليزاب .   .1
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 من أجل أخذعالقات فكية  منطبقة و مستقرة و ثابتة على املثال في فم امل .2
ً
ريض، و هذا هام جدا

 صحيحة، و تثبيت جيد على املطبق.

  مريحة للمريض.  .3

  Positioning Wax Rims  عمل االرتفاعات الشمعية :

إما أن تكون جاهزة )مسبقة الصنع (أو يتم عملها من لوح شمعي يلين ويلف بشكل اسطوانة يتم ضغطها باليد  

 متوازي مستطيالت، يحمى من أحد سطوحه، ويثبت على الصفيحة القاعدية.على سطح مستوى لتأخذ شكل  

 مواصفات االرتفاع الشمعية :

 ملم في الخلف. 8ملم في األمام و  4أبعادها: العرض 

 ملم .  12- 10االرتفاع :  

 فوائد االرتفاعات الشمعية:

 ( التحديد املبدئي للبعد العمودي للوجه. 1

 االطباق . ( توجيه مستويات  2

 ( تأمين املكان لتنضيد األسنان. 3

 ( إعطاء شكل القوس التي سوف تنضد عليها األسنان .  4

 ( تخمين شكل األسنان االصطناعية املنتقاة . 5

النقاط ووفق ارتفاع عمودي  ل شكل آني ومباشر وبكب ( يجب أن ينطبق االرتفاع الشمعي العلوي على السفلي 6

 املريض فمه .مبدئي عندما يطبق  

 تأمين العالقات الفكية : 

Securing Maxillo Mandibular Relation 
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ويتم تعديل االرتفاعات الشمعية كمكان او طول او عرض بشكل يتناسب مع حالة وعالقة فكي املريض  

 بالتسلسل التالي : 

 تعديل االرتفاع الشمعي االمامي العلوي   .1

 تعديل االرتفاع الشمعي الخلفي العلوي   .2

 تعديل االرتفاع االمامي السفلي    .3

 تعديل االرتفاع الخلفي السفلي    .4

 اما الخطوات فهي كالتالي : 

دم الثبات تستخدم مادة الكوريغا وهي ع التأكد ان الصفائح القاعدية ثابتة نسبيا ومريحة : في حال  (1

 النسج تحتها. بودرة توضع بباطن الصفيحة القاعدية وتتحول الى مادة صمغية تجعلها تلتصق على  

دعم الشفة : ويتم ذلك عندما تكون الزاوية االنفية الشفوية قائمة تقريبا والشفة ممتلئة واخاديد  (2

الوجه اقل. ويتم ذلك بإضافة او نقصان طبقة شمعية او اكثر من السطح الشفوي لالرتفاع الشمعي 

 حتى يتحقق دعم الشفة املطلوب.

تحديد مقدار ما يظهر من الشمع )  (3

 . العرق  – الجنس  –طول الشفة  – ان ( في حالة الراحة : وهو يختلف حسب العمر االسن

ملم من االسنان العلوية وتكون السفلية على مستوى الشفة . وعند   2- 1وبشكل عام عند الشباب يظهر  

ان  الشيخوخة بسبب تهدل النسج تظهر االسنان السفلية عند الراحة او الكالم اكثر ويقل مقدار ظهور االسن
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العلوية .كما تنقص في هذه املسافة في حال الشفة الطويلة بينما تزداد في حال الشفة القصيرة وكذلك فإن  

 ظهور االسنان العلوية يزداد عند االناث عنه عند الذكور. 

تأمين التوازي مع مستوى مار بين بؤبؤي العينين )املستوى االمامي (:هو تأمين توازي بين سطح الشمع   (4

 ويجب ان يشكل زاوية قائمة مع الحور الطولي للوجه.لعلوي مع خط يمر من بؤبؤي العينيناالمامي ا

وتدة االذن   –يسمى مستوى جناح االنف ما  وهو  Camper Lineتأمين التوازي مع مستوى كامبر   (5

 )املستوى الجانبي(: 

لى جناح االنف وهذا ما يتم  هو تأمين توازي االرتفاع الشمعي العلوي مع مستوى كامبر املار من وتدة االذن ا

 بتعديل الشمع الخلفي العلوي . 

وهناك املسطرة الخاصة التي تعين التوازي للمستويين االمامي والخلفي معا . فالجزء الداخلي يستند على  

 االرتفاع الشمعي العلوي ويعين التوازي مع مستوى بؤبؤي العينين والقسم الجانبي مع مستوى كامبر. 

 Vertical Dimensionدي :  البعد العمو  -6

يفضل ان تكون هاتان النقطتان في مكان ثابت قليل الحركة لذلك نضع النقطة العلوية عند ذروة االنف ونضع 

 السفلية عند 

 الذقن .   ذروة

 : VDR (V.D. of rest) البعد الراحي : 

هو البعد بين النقطتين السابقتين في حالة الراحة او عند لفظ )م ( او عندما يكون هناك تماس بسيط جدا  

، يمكن ان نضع قطرات من املاء على لسان املريض ونطلب منه بلعها ثم نجري القياس قبل وبعد بين الشفتين 

جري القياس عندما تشعر ان الفك  البلع ، او نطلب منه فتح فمه الى أقصاه واغالقه عدة مرات وبعدها ا

 السفلي للمريض في وضع استرخائي ونأخذ املعدالت الوسطية لهذه القياسات. 

 (:  V.D. of occlusionالبعد االطباقي : )

يمكن   هو البعد بين النقطتين السابقتين عندما يكون املريض مطبقا على االسنان او االرتفاعات الشمعية.

السابق لنحصل عليه. يجرى هذا االنقاص على حساب االرتفاع الشمعي للفك  مم من القياس  3 -2انقاص 

. فإذا ما ظهر   77 -66السفلي . يمكن فحص الوضع الجديد بواسطة الكالم كأن يطلب من املريض لفظ األرقام 
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ة الفكين  فراغ بسيط بين االرتفاعات اثناء لفظ تلك األرقام دل ذلك على ان املسافة االسترخائية ما بين أجهز 

 صحيحة يدعى هذا الفراغ البسيط بفراغ الكالم.

هي املسافة بين األسنان أو االرتفاعات الشمعية في منطقة الضواحك   :Closet Speaking Spaceسافة كالميةامل

 . حرف س او شعندمايلفظ املريض كلمة تحوي على 

 تعيين عالقة االسنان االمامية مع الشفة:

Evaluate the Teeth To Lip Relation 

ومالحظة عالقة كل من الشفة السفلى مع الشمع العلوي ففي الحالة     fو    vيطلب من املريض لفظ حرف 

الطبيعية يجب ان يمس السطح االمامي للشمع العلوي السطح الباطن للشفة السفلى  واذا مس الشمع  

 انقاص الشمع الشفوي للصفيحة القاعدية العلوية.العلوي قمة الشفة السفلى دل ذلك على ضرورة 

 طريقة تسجيل البعد العمودي االطباقي : 

نضع الصفيحة العلوية فقط في فم املريض . يجب ان يكون الرأس والظهر بشكل عمودي بدون االستناد على  

 سنادة الرأس واملريض ينظر الى األفق.

وذلك عند   بواسطة الفرجار الذقن ذروة طة االنف ونقطةنقيس البعد الراحي من خالل قياس املسافة بين نق

ملم لينتج البعد العمودي االطباقي . نضع الصفيحة القاعدية   3-2يكون الفك في وضع الراحة . ننقص منها 

السفلية في الفم ونطلب من املريض اغالق الفم . يجب ان نحصل على البعد العمودي االطباقي عندما يعض  

 فاعين العلوي والسفلي ) وذلك بزيادة او انقاص طول االرتفاع الشمعي السفلي (. املريض على االرت

 عند تعديل الشمع السفلي االمامي يجب ان يحقق تماس تام وصميمي مع الشمع العلوي . 

 املشاكل الناتجة عن زيادة البعد العمودي: 

Sequelae of increasing the V.D of Occlusion 

بكرا اثناء املضغ والبلع . وهذا التماس املبكر واملتكرر يسبب ضغوطا زائدة تتماس االسنان تماسا م ✓

على النسج السنخية واالغشية املخاطية مما يؤدي الى رضها وامتصاص السنخ حتى تعود املسافة 

 االسترخائية الى وضعها الطبيعي ، وينتج عن ذلك تقلقل الجهاز وعدم ثباته.
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 ها اثناء الكالم وهذا امر مزعج جدا للمرض ى . سماع صوت اصطدام االسنان مع بعض  ✓

 منظر االنشداد للوجه. ✓

 تعب وآالم عضلية نظرا النشداد العضالت الرافعة للفك السفلي بصورة مستمرة.  ✓

 املشاكل الناجمة عن نقصان البعد العمودي: 

Sequelae of Decreasing the V.D of Occlusion over close 

 م. او مايسمى زيادة انغالق الف 

يسبب نقص في قوى العض واذى في السنخ . وفي بعض األحيان عندما يكون نقصان البعد العمودي  ✓

 كبير جدا يصبح تبدل وضع اللسان باتجاه الحلق امرا واقعيا حتما.

اما بالنسبة للذقن فتصبح بارزة الى االمام وتفقد الشفاه امتالءها. وقد يحدث نقص البعد العمودي   ✓

 األشخاص آالم في املفصل الفكي الصدغي. عند بعض 

 :  توسط تعيين الخط امل ( 7-

ويساعد هذا الخط على تنضيد الثنايا بشكل صحيح ولتعيينه ال نعتمد على لجام الشفة العلوية وال على الثنايا  

  توسطالسفلية . انما يعين وفق تناظر الوجه .يرسم هذا الخط على الشمع بشكل يكون مسايرا للخط امل

 لوجه. ل

 ماميا وخلفيا (: أالتأكد من التوازن بين طولي االرتفاعين الشمعيين العلوي والسفلي ) ( -8

مم  7مم والسفلي 13اماميا: من املمكن عند الوصول لهذه املرحلة ان نالحظ ان طول االرتفاع الشمعي العلوي 

ملم من الشمع    2لسفلي لذلك نزيل مثال . ومن غير املنطقي طبعا ان نضع اسنان بهذا التفاوت بين العلوي وا

 مم وهذه األرقام منطقية اكثر كأطوال لالسنان. 9مم والسفلي 11العلوي ونضيفها للسفلي ليصبح طول العلوي 

خلفيا: رغم اننا حققنا توازيا لالرتفاع الشمعي العلوي الخلفي مع مستوى كامبر اال انه من الضروري أيضا ان  

املسافة بين االرتفاعين وان ينهي خلفيا في منتصف املثلث خلف الرحوي وان   يكون مستوى االطباق في منتصف

 يكون عند الحدود الجانبية للسان.

  Recording Centric Relation تسجيل العالقة الفكية:  -( 9
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لها عدة تسميات منها تسجيل عالقة الفك العلوي والسفلي وتسجيل العضة . والغاية من تسجيل العالقة 

 معرفة عالقة الفكين مع بعضهما لتركيب املثالين على املطبق بنفس العالقة. الفكية

يتم تسجيل العالقة االفقية بين الفكين عندما يكون الفك السفلي في وضعية العالقة املركزية . وهي اقص ى  

 وضع خلفي فيزيولوجي للفك السفلي نسبة للعلوي ، منها تنطلق واليها تعود كل الحركات الفكية.  

 يتم التسجيل باستعمال االرتفاع الشمعي السفلي الخلفي بربطه مع العلوي بطريقة الثلمات والنتوءات .

قبل تسجيل العالقة الخلفية ندرب املريض على االغالق بالعالقة الخلفية فنرجع رأس املريض للخلف وندفع  

االرتفاعين دائما يغلقان على بعض  الفك دفعا لطيفا للخلف ونطلب منه الفتح واالغالق عدة مرات فنالحظ ان  

مم دائما ونعلم هذه الوضعية بين   1بنفس الوضعية . أي ان االرتفاع الشمعي السفلي مثال متراجع عن العلوي 

 االرتفاعين باملنحتة بخط يقطع االرتفاعين .

عي املطلوب مم فقط من االرتفاع الشم 2-1لتسجيل العالقة الخلفية نضع ارتفاع شمعي خلفي سفلي اعلى ب 

ميازيب   4مم بين االرتفاعات االمامية العلوية والسفلية . نحفر في االرتفاع الشمعي العلوي   2-1أي يترك مسافة 

. نلين الشمع السفلي ونطلب من   Vعلى شكل حرف  مم تقريبا 3غير متوازية اثنان في كل جانب بعمق وعرض 

االغالق فينزل الشمع املذاب في ميازيب الشمع العلوي  املريض اغالق فمه بهدوء مع دفع الفك للخلف اثناء  

 ويسجل العالقة بين الفكين . 

)فيه ذرات املنيوم او ذرات معدنية فيكون   Alu-waxشمع االلو واكس لتي يصح تسجيل العالقة بها امن املواد  

ين مع بعضهما او  احماءه بشكل اسرع ويتصلب بشكل اكثر صالبة (. من املمكن استخدام خرزات لربط االرتفاع

نستخدم أكسيد الزنك واالوجينول لكن هنا يجب ان نسرعها باستخدام نقطة ماء اوكحول كذلك يمكن  

استخدام الجبس املسرع او أنواع خاصة من البولي ايثر او البولي فينيل سيلوكسان وعند استعمل هذه املواد  

دة. ويجب ان يكون االرتفاعان بتماس تام وصميمي  نحفر ميازيب في االرتفاع الشمعي العلوي والسفلي ونضع املا

 في االمام. 
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 اجراءات سريرية مساعدة ألخذ العالقة املركزية :

 قص ى وضع خلفي ، يساعد على ارجاع الفك السفلي للخلف .  أاللسان : ب ➢

 املريضان يلمسها . نحقق ذلك بوضع قطعة من مركب الطبع على املنطقة الخلفية من الصفيحة و نطلب من 

 البلع : سيكوف مشابها للبلع الطفلي الذي سبق األسنان  ➢

ارهاق العضالت : خاصة الجناحية الوحشية بالطلب من املريض اجراء حركات امامية مع مساعدة  ➢

 الطبيب  حيث املريض مسترخي ، يقوم الطبيب بدفع الفك السفلي للخلف .

الفم واالبهامين خارجه ونقود الفك السفلي الى اقص ى  نضع السبابتين داخل   ثحي: طريقة داوسن   ➢

 وضع خلفي من خالل الطلب من املريض وضع ذروة اللسان في قبة الحنك ونقوم بإرجاع الفك. 

 اهداف تسجيل العالقة الفكية :

 . تعديل االرتفاعات الشمعية لتعبر عن موقع االسنان االصطناعية املنضدة  .1

نسبة للمحور اللقمي : فعند تركيب املثال العلوي على املطبق  تحديد موقع الفك العلوي   .2

 الفك العلوي عن لقمتي املريض.  دينبغي ان يكون بعد العلوي عن لقمتي املطبق يماثل تماما بع

ا اذا كان الفك العلوي متقدما او محاذيا او متراجعا  متسجيل العالقة الفكية : أي نحدد في  .3

 ل العالقة بين الفكين وتركيبهما على املطبق . بالنسبة للفك السفلي وذلك لنق 

 ي . تحديد البعد العمودي االطباق .4

 انتقاء االسنان االصطناعية:

   يشكل موضوع انتقاء االسنان االصطناعية نقطة تحول بالنسبة لصنع األجهزة فمهما كان الطبيب

يكن لديه نظرة تجميلية الى ماهرا في اخذ الطبعات وتسجيل العالقة الفكية لن يكون ناجحا اذا لم 

 وجه املريض وبالتالي سيسبب آثارا سيئة عند املريض وهذا بالتالي يؤدي الى فشل العمل . 

  اثبتت الدراسات ان املرض ى الذين يشعرون بالرضا عن الناحية التجميلية ألجهزتهم يكون التكيف

رضا والقبول عن الناحية  و بالر لديهم اسرع مع هذه األجهزة مقارنة مع املرض ى الذين لم يشع

 .  التجميلية
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 يمكن ان تساعدنا عدة أمور في اختيار االسنان ومنها : 

 صورة شمسية قديمة للمريض عند وجود اسنان لديه .  ➢

 سن مقلوعة من فم املريض يمكن ان تعطينا فكرة عن شكل اسنانه قبل القلع .  ➢

املجال مع االخذ بعين االعتبار عمر هذه  األمثلة الجبسية القديمة للمريض وهي اهم ما يفيد في هذا  ➢

 .األمثلة ومقدار االهتراء والسحل التي تعرضت له االسنان

 جهاز قديم للمريض يريد تغييره السباب مختلفة كاالنكسار واالهتراء.  ➢

اذا لم تتوفر أي من هذه األشياء فيمكن سؤال املريض ع شكل اسنانه قبل قلعها مع االخذ بعين   ➢

 ريض قد يصف اسنانه بوصف قريب من الخيالي .االعتبار ان امل

 ( (Sizeتحديد حجم االسنان :

 عرض االسنان :  

 ) القاعدة الوراثية الجنينية ( :  Gerberطريقة 

تقول هذه القاعدة بأنه يمكن معرفة حجم وعرض االسنان االمامية من خالل معرفتنا بتشكيل   ▪

 النتوء االنفي الجبهي وعظمي الفك العلوي والفك السفلي . الوجه الجنيني البشري الذي يتشكل من 

فالنتوء االنفي الجبهي يعطينا الجبهة واالنف والعظم القاطعي والقسم االمامي من عظم الفك   ▪

 العلوي والقواطع العلوية األربعة فيجب ان تكون هذه املكونات متناسبة الحجوم . 

ستكون االسنان عريضة واذا كانت ضيقة فاالسنان ضيقة )  فمثال اذا كانت قاعدة االنف عريضة  ▪

 وخاصة الرباعيات(. 

 املسافة بين جناحي االنف األيمن وااليسر تساوي املسافة ما بين ذرى االنياب.  ▪

 عرض املسافة بين الثنيتين تساوي عرض النثرة الشفوية . ▪

 اح االنف . العرض بين الرباعية والناب يساوي املسافة بين النثرة الشفوية وجن ▪
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معادلة السين ) املجهول ( : ونستفيد من هذه الطريقة عند وجود صورة قديمة واضحة لدى املريض   ▪

 بالطريقة التالية : 

عرض املسافة الحقيقية بين بؤبؤي      = عرض املسافة بين بؤبؤي العينين على الصورة     

 العينين 

)س( عرض املسافة الحقيقية بين االسنان    عرض االسنان الستة االمامية على الصورة            

 الستة االمامية

  

 عرض االسنان الستة االمامية يساوي عرض املسافة بين الحدبتين النابيتين اليمنى واليسرى .  ▪

يحدد الخط املار من حدقة العين وجناح االنف باتجاه األسفل مكان الناب ) يحدد عن طريق سكين   ▪

 فاع الشمعي في كل من الجانبين األيمن وااليسر( . الشمع برسم هذا الخط على االرت

عرض االسنان االمامية يساوي ثلث عرض الوجه ) املحدد من القوس العذاري الى القوس العذاري   ▪

 املقابل( 

 يمكن تحديد عرض االسنان بقياس املسافة بين زاويتي الفم في وضعية الراحة .                                              ▪

 من عرض الوجه .   1/16عرض الثنية يساوي  ▪

 عرض االرتفاع السنخي يلعب دور في تحديد عرض االسنان وخاصة باملنطقة االمامية . ▪

 قانون النسبة الذهبية :  ▪

 وهذه النظرية تقدر االحجام كما يلي : 

 1عرض الرباعية  ✓

   1.618وبالتالي عرض الثنية  ✓

 الناب حيث ال يظهر الناب كامال عند النظر من االمام (. ) مقدار ما يرى من  618عرض الناب   ✓
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 طول االسنان: 

عند تحديد طول االسنان يجب معرفة شكل قاعدة االنف فإذا كانت مقوسة مثال يجب عمل االسنان   ❖

بشكل مقوس ) نراعي فروق األطول بين االسنان ( واذا كانت مستقيمة تكون االسنان اقرب لالستقامة  

 وال تقريبا (. ) متساوية االط

 حيث تلعب قاعدة االنف دورا في تحديد مدى تناسب شكل االسنان مع الوجه .  ❖

 طول االسنان االمامية يمثل الخط الواصل بين سطح االطباق وخط االبتسام.  ❖

 وخط االبتسام هو الخط الناجم عن التقاء الشفة العلوية مع الشمع العلوي اثناء االبتسام .  ❖

 ( (Moldتحديد شكل االسنان:

 يعد اختيار الشكل اهم األمور في اختيار االسنان .  ❑

قانون ويليامز : يتبع شكل السن شكل الوجه فالوجه املدور تناسبه االسنان املدورة والوجه املربع   ❑

 تناسبه االسنان املربعة والوجه املؤنف تناسبه االسنان املثلثية وهكذا ... 

ناء الوجه من منبت الشعر الى قاعدة  االنف وحتى  نفحص انح Profileعند اخذ منظر جانبي للوجه   ❑

اسفل الذقن فإذا كان محدبا تكون سطوح االسنان محدبة واذا كان مقعرا تكون االسنان اقرب الى 

 مستوية مثال ...

يلعب االرتفاع السنخي دورا كبيرا في تحديد شكل السن فاالرتفاع السنخي البيضوي مثال تناسبه   ❑

 الن شكل السن يتبع شكل القوس السنية وشكل القوس يتبع شكل السنخ .  االسنان البيضوية ...

 ( (Shadeتحديد لون االسنان: 

ويمكن اختيار اللون باالعتماد على رغبة املريض ويفضل عدم التدخل حتى لوكان املريض مسنا مثال  •

رة املريض على  ويطلب اسنان بيضاء فيجب ترك حرية االختيار له ونؤكد هنا على إثبات الدراسات لقد 

التكيف أكثر في حال الرضا عن الجهاز . مع اخبار املريض ان االسنان البيضاء تعطي مظهرا غير  

 طبيعي . 

 وعموما يتم اختيار لون اسنان داكن للبشرة الغامقة ولون فاتح للبشرة الفاتحة.  •
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 االبتسام .  كما يتبع لون االكريل لون البشرة وخاصة عندما سيظهر جزء منه اثناء الكالم او •

مالحظة: عند وجود عالقة فكية شاذة ) صنف ثاني او ثالث ( فعندها يمكن التداخل تجميليا من خالل اختيار  

اللون إلخفاء جزء من هذه املشكلة وذلك بوضع اسنان فاتحة على السفلي واسنان اغمق منها على العلوي في  

ياض الظاهر لخارج الفم شيئا من مشكلة هذا  حال بروز العلوي وبالعكس بالنسبة للسفلي حيث يخفي الب

 البروز وهذه الناحية تجميلية تماما وال يمكن االعتماد عليها كقاعدة علمية. 

 الطريقة العملية في انتقاء لون االسنان: 

تنتقى عدة الوان ولتكن اربع الوان متباينة. تمسك بشكل تؤلف مع بعضها شكل املروحة . توضع خلف الشفة  

العليا للمريض وتسحب ببطء لتظهر تحت الشفة . يحذف اللون األكثر نفورا ويكون اما اللون األكثر بياضا او  

اللون األكثر سوادا. تعاد نفس الطريقة ثانية ويحذف اللون األكثر نفورا مع وجه املريض. وهنا يبقى لونين فقط  

 ريض بانتقاء احد هذين اللونين. قريبين من لون وجه املريض . وينسجمان معا . يسمح هنا للم

 مالحظات هامة:

يجب ان تنتقى االسنان االمامية في الضوء الطبيعي بعيدا عن ضوء الشمس واالنوار االصطناعية   ❑

 الساطعة األخرى، ومن املفضل ان يؤخذ املريض الى قرب النافذة النتقاء اللون . 

خشونة كأن تكون بقعها وتجاعيدها حاملة صفة  في الذكور تنتقى االسنان الحاملة سطوحها مالمح  ❑

 الصالبة . كما تكون الزوايا املتشكلة من الحد القاطع والسطوح املالصقة واضحة الحدود.

في االناث تنتقى االسنان الحاملة سطوحها مالمح النعومة واالنوثة ويمكن تأمين ذلك بانتقاء اسنان   ❑

 طوح املالصقة مدورة.تكون زواياها املتشكلة من الحد القاطع والس

 مادة االسنان االصطناعية : 

تصنع االسنان االصطناعية عادة من الخزف او االكريل ، حيث تشير الدراسات الى ان معدل اهتراء  ➢

وسحل االسنان االكريلية هو عشرة أضعاف ذلك املوجود في االسنان الخزفية املقابلة ، أي ان  

ودي للوجه وبالتالي تحمي الجهاز املاضغ والنسج املجاورة من  االسنان الخزفية تحافظ على البعد العم

 التشوه على عكس االسنان االكريلية..
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يكون تثبيت السن الخزفي ميكانيكيا مع القاعدة االكريلية وبالتالي السحل الزائد من السن يؤدي الى  ➢

 اضعاف الثبات بينما تثبت السن االكريلي كيميائي.

اب تحد من استخدام االسنان الخزفية وبالتالي تحل مكانها االسنان  رغم ذلك فإن هناك عدة أسب ➢

 االكريلية )اصبحت اكثر انتشارا(:

سماع صوت تماس االسنان الخزفية وانزعاج املريض من ذلك باإلضافة لسهولة كسرها وخاصة   .1

 بالصدمات.

 ان الخزفية. عدم تحمل النسج الحاملة لألجهزة الكاملة للضغوط االطباقية املسببة عن االسن .2

عند وجود اسنان طبيعية مقابلة لها او اسنان مغطاة بمعادن ثمينة ال تقاوم احتكاك االسنان   .3

 الخزفية. 

 عند جود نسج سنخية متحركة.  .4

 عدم توفر مسافة كافية بين االسناخ العلوية والسفلية.  .5

البعد العمودي فيما عدا ذلك ينصح باستخدام االسنان الخزفية فهي باإلضافة الى محافظتها على  ➢

تحافظ على لونها وبريقها )تمتاز بقرينة انكسار للضوء تشابه قرينة انكسار امليناء لالسنان الطبيعية 

 (وال تمتص سوائل الفم باإلضافة الى جماليتها العالية ) تحافظ على شكلها التشريحي لقساوتها(.

 Selecting of Posterior Teethانتقاء االسنان االصطناعية الخلفية :

 عادة تكون من الخزف او املعدن ولها نوعان : 

أسنان تشريحية )بحدبات ( مظهرها تجميلي وتستعمل عندما تكون العالقة الفكية طبيعية بين   .1

 الفكين . 

 أسنان ميكانيكية )مسحولة الحدبات(. .2

 أسنان معدلة : هي حالة وسط بين االسنان التشريحية وامليكانيكية .  .3

 Anatomic Teethاالسنان التشريحية 
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تشابه االسنان الطبيعية من حيث الشكل اما االسنان اآللية فلها نفس حجم االسنان الطبيعية ولكن سطحها  

 الطاحن يحتوي على نتوءات وميازيب وليس لها حدبات وتشبه بذلك رحى الطاحون.  

 يقول محبذو االسنان التشريحية انها تفضل لألسباب التالية: 

 تجميلية اكثر.  .1

 ة. يشعر املريض بالراح .2

 تقود االسنان ذات الحدبات الفك السفلي الى االطباق املركزي وبذلك تحفظ العالقة بين الفكين.  .3

تقطع االسنان ذات الحدبات األطعمة بصورة اسهل وبالتالي تقلل القوى املنقولة الى السنخ ما يؤدي  .4

 الى حفظ السنخ. 

  Nonanatomic Teethاالسنان اآللية او امليكانيكية : 

 اما محبذو استعمال االسنان بدون حدبات ) اآللية ( يفضلون استعمالها لألسباب التالية: 

 ال يوجد اختالف في مدى فعالية املضغ بين االسنان بحدبات وبدون حدبات .  ✓

يسبب استعمال االسنان ذوات الحدبات حركة في القاعدة االكريلية للجهاز السني الصناعي تزيد   ✓

 رتين عن الحركة التي تسببها االسنان بدون حدبات للجهاز نفسه اثناء اجراء حركات املضغ املختلفة م

 استطباباتها: 

i.   عندما يكون الفك السفلي ممتصا امتصاصا زائدا. فاستعمال االسنان بدون حدبات يقلل كثيرا من

 التداخل الحدبي مما يؤدي الى استقرار الجهاز وثباته. 

ii. القة االمامية لسنخ الفك السفلي بالنسبة للعلوي عالقة تراجعية. عندما تكون الع 

iii.  .عندما تكون العالقة الخلفية لسنخ الفك السفلي بالنسبة للعلوي عالقة معكوسة 

iv.  عند األشخاص املسنين: يفقد الشخص املسن العالقة الفكية الخلفية فهو اليغلق فمه في كل مرة

 دون حدبات يقلل من تشابك الحدبات. بنفس الوضعية لذلك فاستعمال االسنان ب
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  Tooth Arrangementتنضيد االسنان االصطناعية:

ان عملية تنضيد االسنان االصطناعية تكون مكللة بالنجاح حين تكون هذه االسنان مماثلة لخليفتها الطبيعية  

مامية التي لها بالغ من حيث الشكل واملكان والعالقة مع الشفاه واللسان قدر اإلمكان والسيما االسنان اال 

 األهمية قي تنضيدها من حيث الناحية الجمالية والتصويت . وبشكل ثانوي الناحية الوظيفية. 

تذكرة : تبزغ االسنان الطبيعية حيث يوجد التوازن العضلي بين الجانبين الخدي اللساني ) أي تبزغ في منطقة  

 الحياد(. 

 ة في األجهزة الكاملة:مبادئ عامة وهامة في تنضيد االسنان االصطناعي

 يجب ان تقع االسنان االصطناعية في حال التوازن العضلي بين الخدود واللسان والشفاه. ❖

يجب ان يقع مستوى االطباق عند املحيط الكبير اللسان . فال تنضد االسنان فوقه الن اللسان حينها   ❖

باإلضافة الى هبوط اسنان الفك العلوي اليستطيع مضغ اللقمة وال تحته حتى اليعض املريض لسانه 

 وابتعادها عن السنخ وبالتالي حركة وعدم ثبات للجهاز العلوي.

يجب ان تطبق العالقة حدبة لوهدة وذلك لتأمين الثبات واالستقرار وكل سن يقابل سنين باستثناء  ❖

 الثنية السفلية والرحى الثانية العلوية. 

 اختيار االسنان املناسبة لالرتفاع السنخي.يجب تجنب الحركة االنزالقية للجهاز ب ❖

 مثال : ارتفاع سنخي طبيعي نختار له اسنان تشريحية بحدبات .     

 ارتفاع سنخي ممتص نختار له اسنان مسحولة الحدبات.      

 اثبتت الدراسات تعادل هذين النوعين من االسنان من حيث فعالية القوة املاضغة.      

تجنب التنضيد على سطح مائل وإنما يتم التنضيد بحيث تنتقل القوى بشكل عمودي الى املحور   ❖

 الطولي للسنخ ) املحور الطولي لالسنان(.

ين السنخيين العلوي والسفلي وذلك مستوى االطباق يجب ان يكون في منتصف املسافة بين االرتفاع ❖

 في الحاالت الطبيعية عندما يكون االمتصاص العظمي بين السنخين متساويا.
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لنسمح للقوى باالنتقال بشكل عمودي على االرتفاعات السنخية مما يسمح بثبات                      واستقرار     

 األجهزة. 

في مركز املضغ الذي هو عبارة عن اخفض نقطة  االسنان الكبيرة )كالرحى األولى يجب ان توضع  ❖

 بالسنخ .

ويمكن في بعض األحيان حذف رحى او ضاحكة فيما يسمى التنضيد املختزل حيث      يكون السنخ شديد    

 االمتصاص . 

احترام قوس مانسون او قوس ويلسون الجانبي وقوس سبي )االمامي الخلفي( الذي يثبت األجهزة اثناء  ❖

 ية. الحركات الوظيف

 يجب اال تتماس االسنان االمامية السفلية مع العلوية.  ❖

مم لكي ال تتشابك االسنان االمامية السفلية اثناء الحركات االمامية والخلفية  1بل يجب ان يبقى بينها فراغ 

 وبالتالي إعطاء حرية حركة للفك السفلي وثبات األجهزة اثناء هذه الحركات. 

 ة لتأمين الراحة للمريض وتجنب األلم. تسوية االرتفاعات السنخية الشئز  ❖

اذا تم التقيد بهذه القواعد فسوف يتحقق الدعم للعضالت الوجهية ) املستديرة الفموية ، الوجنية ، الرافعة  

للشفة العلوية ، الرافعة للشفة السفلية ، املبوقة ...( بينما في حال لم يتحقق الدعم فستغور االسنان للداخل  

 يهها وينجم عن ذلك املظر الشيخوخي املسبب باالجهزة الكاملة. ولن تتقلص عند تنب

 تنضيد االسنان العلوية:

 يتبع شكل السن شكل الوجه وشكل القوس السنية. 

فإذا كان شكل السنخ مربعا تكون االسنان صف واحد تقريبا واذا كان بيضويا تكون االسنان اقرب لالستدارة  

 مثلثي )رقم ثمانية ( تقريبا. واذا كان مثلثيا تأخذ االسنان شكل  

 يختلف تنضيد االسنان حسب االعمار حيث: 
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سنة تكون االسنان طويلة ومع تقدم العمر تبدو االسنان االمامية العلوية على  30في االعمار الصغيرة حتى 

مم ويقل ظهور هذه   4-3طول واحد بسبب سحلها. املريض الشاب يظهر من اسنانه االمامية العلوية حوالي 

 االسنان مع تقدم العمر. 

 يجب مراعاة خط االبتسام ) اعناق االسنان العلوية عند حدود الشفة العلوية عند االبتسام(. 

مم   7 - 6عند تنضيد هذه االسنان يجب االخذ بعين االعتبار مكان الحليمة القاطعة حيث نبتعد عنه بمقدار 

 لشفة. وهنا يكون السطح الدهليزي للثنايا، وكذلك مراعاة دعم ا

 تنضيد االسنان االمامية السفلية:

 يوجد الكثير من الخالف حول تنضيدها : 

 البعض يقول انها غير تجميلية لذلك يجب ان يكون تنضيدها ميكانيكي ) على قمة السنخ( 

 البعض يقول يجب ان تتوضع مكان االسنان الطبيعية ) أي مالمسة لباطن الشفة السفلية( 

ن االمامية السفلية تجميلي وميكانيكي معا وافضل اختبار ملوقعها هو اختبار  يجب ان يكون تنضيد االسنا

 اللفظ.

 مقدار التراكب والبروز: 

في االسنان االصطناعية ال نفضل ان تكون الزاوية القاطعة ) وهي الزاوية الناجمة عن تقاطع خط األفق مع  

السفلية مع السطوح الحنكية لالسنان العلوية( كبيرة فهذه  الخط الناجم عن التقاء الحدود القاطعة لالسنان  

.... ولكن في االصطناعية نحاول تخفيفها قدر   70، 60، 50الزاوية ممكن ان يكون قياسها في االسنان الطبيعية 

اإلمكان وذلك لتخفيف التشابك بين االسنان االمامية العلوية والسفلية وبالتالي منع فعل العتلة وانخالع  

 سنان. اال 

 ومن الوسائل لتخفيف هذه الزاوية :

 زيادة البروز.

مم   2مم فنجعلها  3-2رفع مستوى االطباق وذلك بأن نستفيد من الحافة االسترخائية التي يكون مقدارها من 

 مثال وبهذا نزيد عالقة التشابك بين االرحاء  ونخفف من الزاوية القاطعية. 
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نضد االسنان االمامية السفلية امام العلوية كما هي في الحالة  في حال تقدم وبروز الفك السفلي مثال ت

 الطبيعية مع امالتها للساني ويمكن تنضيدها حد لحد. 

 بعض التعديالت والشذوذات على التنضيد إلعطاء االسنان مظهرا اقرب للطبيعي:

 ثر انوثة.التراكب االنس ي للرباعية على وحش ي الثنية العلوية حيث يعطي هذا التنضيد مظهرا اك •

 تنضيد الرباعيات الى الخلف من الثنايا مظهر رجولي.  •

                   

                               -  

      

                     

                     

                      

                        

                         

                             

    

                     

              

                      

              

 

            

            

      

        

     

      

        

     

      

      

                            

                   -      

      

     

                        

                             

     

                            

      

 بعض التعديالت والشذوذات على التنضيد إلعطاء االسنان مظهرا اقرب للطبيعي:

 التراكب االنس ي للرباعية على وحش ي الثنية العلوية حيث يعطي هذا التنضيد مظهرا اكثر انوثة. •

 رباعيات الى الخلف من الثنايا مظهر رجولي. تنضيد ال •

 تنضيد ثنية خلف ثنية. •

 التنضيد مع فراغات بين الثنايا.  •

 عمل ازدحام باالسنان االمامية.  •

 صبغ االسنان.  •
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تقليد الحالة الطبيعية عند االنسان تماما بعمل تنضيد غير منتظم . يمكن لعمل هذه األنواع من   •

يساعدنا على معرفة شكل االسنان الطبيعية كصورة قديمة عند املريض  التنضيدات االستعانة بما 

 او امثلة جبسية قديمة. 

عند اخذ منظر جانبي للوجه وحددت العالقة بين الفكين بصنف ثاني او ثالث مثال فعندها يجب التنضيد  

 بهذه العالقة. 

الداخل والرباعيات بارزة كما تكون  نحاول جعل الثنايا العلوية غائرة نحو صنف ثاني عند وجود عالقة 

 االسنان السفلية افتح لونا من االسنان العلوية وبهذا نخفف شيئا من هذا البروز. 

عندها نجعل الرباعيات العلوية بارزة للخارج والرباعيات السفلية غائرة صنف ثالث عند وجود عالقة 

 واالسنان السفلية اغمق لونا من االسنان العلوية. 

هاء من تنضيد االسنان االمامية نجربها بفم املريض ونري املريض هذه االسنان بوضع مرآة على بعد  بعد االنت

 نصف متر ونسأله عن رأيه واي تعديل يطلبه .

 تنضيد االسنان الخلفية:

ان الجهود املبذولة من قبل النسج الداعمة للجهاز الكامل باإلضافة الى شكل ودقة انطباق قاعدته لن تكون  

ة في ثبات الجهاز وذلك خالل القيام بوظيفته مالم نعير انتباهنا الى العامل الثالث وهو التنضيد الدقيق  مجدي

 للسطوح االطباقية لالسنان الخلفية. 

 والذي نحصل عليه عن طريق:مبادئ سماها بالثبات التلقائي عند املضغ   Gerberوضع 

اللسانية أي وضع األجهزة في  –للوظيفة الخدية التنضيد الساكن )الثابت(: في حال االمتداد الزائد  ✓

 املنطقة املحايدة ) منطقة تعادل القوى مابين الخدود والشفاه من الخارج واللسان من الداخل(.

التنضيد املتكيف مع السنخ: وضع االسنان الكبيرة على النقاط األكثر انخفاضا من االرتفاع السنخي  ✓

انتقال القوى االطباقية بشكل عمودي على االرتفاع السنخي ومنع  السفلي ) مركز املضغ( وذلك لتأمين  

 انزياح األجهزة تحت تأثير القوى املاضغة. 

 اختيار مستويات السطوح االطباقية لالسنان:  ✓

 وذلك لزيادة التثبيت والتي تنتج في حالة القوى التي تحرك قاعدة الجهاز باتجاه املنطقة الثابتة للحنك . 
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 لخلفية في العالقات السنخية الطبيعية:تنضيد االسنان ا

أي ان تكون االسنان العلوية الخلفية الى الدهليزي من االسنان الخلفية السفلية ) العلوية تحضن السفلية(  

 درجة او اكثر.  80ويتطلب هذا ان تكون الزاوية بين االرتفاعات السنخية العلوية والسفلية 

  Upper Posterior Tooth Arrangementالطريقة األولى: تنضيد الخلفية العلوية أوال: 

 تنضيد االسنان الخلفية العلوية:

نبدا بتنضيد االسنان الخلفية العلوية ونراعي في تنضيدها مكانها الدهليزي اللساني بأن تكون مساقط حدباتها  

الوهاد املركزية لالسنان السفلية التي تحقق تشابك حدبي الحنكية على قمة االرتفاع السنخي ) والذي يمثل  

 اعظمي مع الحدبات الحنكية العلوية ( او باتجاه قمة االرتفاع السنخي السفلي. 

 مراحل تحديد االرتفاع السنخي السفلي:  

 نخرج الصفيحة القاعدية السفلية من مكانها.  -1

واألخرى على الضاحك األول ونمرر عليها مسطرة ونحدد نقطة على  نحدد نقطتين احداها على الرحى الثانية  -2

 الرصيف الجبس ي االمامي وأخرى على الخلفي فنحصل على اربع نقاط . 

 عندها نعيد الصفيحة الى مكانها يبقى لدينا نقطتين فقط.  -3

 الخط الواصل بينهما يمثل قمة االرتفاع السنخي السفلي.  -4

ح الشمع ونزيل الجزء الدهليزي منه وبذلك نكون قد حصلنا على درجة تمثل  نرسم باملنحتة خط على سط  -5

 قمة االرتفاع السنخي السفلي 

 وننضد وفق ما يلي:  

 الضاحك األول العلوي: الحدبة الحنكية تمس مستوى االطباق .  ❑

حو الدهليزي  وهو خيال للناب ) تجميلي اكثر من دوره الوظيفي(ويكون محور هذه السن مائال عند العنق ن     

 درجات. 2-4

https://manara.edu.sy/


  

https://manara.edu.sy/ 
 

 الضاحك الثاني : كال الحدبتين تمسان مستوى االطباق ومحورها عمودي.   ❑

الرحى األولى : فقط الحدبة االنسية الحنكية تمس مستوى االطباق ، اما الحدبات الباقية فترتفع عن   ❑

 مم وتميل نحو الوحش ي والدهليزي بشكل خفيف. 1سطح االطباق 

دبات مرتفعة عن مستوى االطباق ، وتميل نحو الوحش ي والدهليزي اكثر من  الرحى الثانية: كل الح  ❑

 مم.  1.5السابقة حيث يزداد ابتعادها عن سطح االطباق نحو الوحش ي ليصل الى 

 ترتفع االرحاء من الناحية الدهليزية لتشكل قوس مانسون   ➢

 ترتفع من الناحية الخلفية لتشكل قوس سبي  ➢

 السفلية:تنضيد االسنان الخلفية 

بعد االنتهاء من تنضيد االسنان الخلفية العلوية نبدأ بتنضيد االسنان الخلفية السفلية ونبدأ بالرحى األولى  

السفلية ) مفتاح االطباق ( بحيث تنطبق الحدبة االنسية الدهليزية للرحى األولى العلوية على امليزاب االنس ي  

 ضيد الصحيح لالسنان العلوية يكون تنضيد السفلية امرا سهال. الدهليزي للرحى األولى السفلية. وفي حال التن

 ثم تنضيد الضاحك الثاني السفلي. ويكون محوره عموديا. 

ثم الضاحك األول السفلي حيث يمكن تعديله بنحته من االنس ي والوحش ي مثال في حال كانت املسافة 

ه خيال او امتداد للناب وبالتالي ال يظهر  املخصصة له ضيقة النه غير مهم تجميليا بشكل كبير حيث يعتبر كأن

 للعيان بشكل كبير. ويكون محوره عموديا.

 ثم نقوم بتنضيد الرحى الثانية وتجربة التشابك الحدبي االعظمي في منطقة االرحاء.

 الطريقة الثانية: تنضيد االسنان الخلفية السفلية أوال:

مس مرات من األجهزة العلوية ) ثباتها اقل ( لذلك تقول  باعتبار ان قابلية األجهزة السفلية للحركة اكبر بخ

بعض املدارس بأفضلية تنضيد االسنان السفلية أوال وتحقيق ثباتها وذلك بوضعها في مركز املضغ وهي منطقة  

املثلث التخيلي والذي سيوضع فيه الحدبات اللسانية لالسنان السفلية أي ان هذا الخط يمر من امليازيب  

 وهاد املركزية لالسنان السفلية. املركزية وال

https://manara.edu.sy/


  

https://manara.edu.sy/ 
 

بعد تنضيد االسنان االمامية نرفع الصفائح القاعدية  ونقوم برسم خط يمر من وحش ي الناب وعلى قمة  

االرتفاع السنخي وخط آخر يمر من فوق الخط املنحرف الباطن ويجتمع الخطان في قمة املثلث خلف الرحوي  

الضاحك األول  هذه الخطوط وبالتالي نحدد هذ املثلث وننضد ومن ثم نضع الصفائح القاعدية وننقل اليها 

بحيث يكون الخط الخارجي ) خط قمة االرتفاع السنخي ( يمر من امليزاب املركزي للضاحك األول وعمودي على  

مستوى االطباق وتكون الحدبة اللسانية للضاحك األول ضمن املثلث التخيلي. كما ننضد الضاحك الثاني  

 بنفس الطريقة. 

اما بالنسبة للرحى فتنضيدها مختلف بعض الش يء حيث يجب تحقيق ميالن لساني لتحقيق قوس مانسون  

 )القوس الجانبي(. 

 وميالن انس ي برفع الحدبة الوحشية قليال لتحقيق قوس سبي ) االمامي الخلفي (. 

 Lower Posterior Tooth Arrangementتنضيد االسنان الخلفية السفلية: 

 ويمكن التنضيد بطريقتين: 

 اما البدء بالضواحك او البدء بالرحى األولى . 

فيمكن ان نبدأ بتنضيد الضواحك ومن ثم االرحاء ومن ثم نتأكد على املطبق من العالقات املركزية والجانبية  

 لالسنان ومن حركات الفك املختلفة.

نضيد الضواحك وفي هذه الحالة من املمكن تشكل  او نبدأ بتنضيد الرحى كونها مفتاح االطباق ومن ثم نقوم بت 

 فراغ باملنطقة االمامية ناجم عن البدء بتنضيد االرحاء ويمكن التخفيف من هذا الفراغ بإمالة الناب قليال.

 الطريقة العملية املتبعة:  

باقي حيث نبدأ بتنضيد الضاحك األول العلوي والضاحك األول السفلي لتعيين مفتاح التمفصل )ثم ننضد 

االسنان العلوية ( الضاحكة الثانية العلوية والرحى األولى العلوية والرحى الثانية العلوية ، ثم الرحى األولى  

السفلية بحيث تتمفصل تمفصال صحيحا مع االسنان العلوية الخلفية بوضعية االطباق املركزي ، والرحى 

د في املسافة املتبقية لها ، اذا كانت املسافة الثانية السفلية وأخيرا الضاحكة الثانية السفلية حيث تنض 

 الباقية لها صغيرة فنسحل من السطح االنس ي والسطح الوحش ي وقد نستغني عنها.  

 فحص التنضيد على املطبق: 
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بالعالقة املركزية: ندخل ورقة عض بين االسنان ومن ثم اغالق املطبق ومن ثم نسحب الورقة وفي حال تمزقت  

دبي اعظمي جيد اما اذا خرجت الورقة دون تمزق فهذا يعني وجود فراغ وبالتالي نقوم قهذا يعني تشابكك ح

 بإزالة االسنان العلوية قليال لتتشابك مع االسنان السفلية. 

بالعالقات الجانبية: نحرك ذراع املطبق قليال فيجب ان يحصل لدينا تماس بالجانب العامل ) حدبات دهليزية 

مع اللسانية( بكل االسنان. اما بالجانب غير العامل فيحدث تماس ) دهليزي سفلي مع  اللسانية   –مع الدهليزية 

 حنكي علوي( بحدبات الدعم . 

باالطباق الطبيعي ال يحدث لدينا بالجانب املوازن عند الحركات الجانبية للفك اما باالجهزة الصناعية فيجب  

 نب العامل )بعدة نقاط( لتحقيق التوازن.ان يحدث تماس بالجانب املوازن ) لو بنقطة واحدة( وبالجا

 تنضيد العالقات غير الطبيعية:

 Cross Bite Teethاالطباق املعكوس : 

درجة  ولو بجهة واحدة فقط ننضد بتنضيد معكوس   80اذا كانت الزاوية بين االرتفاعين السنخيين اقل من 

 ويجب استعمال اسنان بدون حدبات.

 الحالة وفقا ملا يلي: وتنضد االسنان بهذه 

تنضيد االسنان االمامية العلوية والسفلية بإطباق طبيعي مع الحد األدنى من التراكب فيما بينها وذلك تجنبا   -1

 لحركة الجهاز اثناء الحركات االمامية والجانبية ) أي نقوم بتخفيف الزاوية القاطعية(. 

سفلي وحسب خط االرشاد املرسوم على السطح تنضيد االسنان الخلفية السفلية على قمة السنخ ال -2

 االطباقي لالرتفاع الشمعي الخلفي السفلي. 

تنضيد االسنان الخلفية العلوية بإطباق معكوس مع  مقابالتها السفلية حيث تقع الحدبات الدهليزية لها   -3

من االسنان الخلفية  يزي  تقع الى الدهلعلى الوهاد املركزية لالسنان السفلية أي ان االسنان الخلفية السفلية 

العلوية وذلك على عكس ما هي عليه في االطباق الطبيعي حيث تصبح الحدبات الدهليزية العلوية واللسانية  

السفلية حدبات الدعم ومع املحافظة على قوس سبي وقوس مانسون، ويجب عدم تنضيد الخلفيات حدا  

 لحد. 

  Prognathous Ridge Relation تنضيد اسنان العالقة السنخية البارزة: 
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في هذه الحال يكون االطباق معكوس في االمام والخلف حيث يمكن ان يضمر الفك العلوي بعد قلع االسنان  

 وبالتالي نحصل على عالقة صنف ثالث.

  نبدأ في هذه الحالة بتنضيد االسنان االمامية العلوية ومن ثم ننضد االسنان االمامية السفلية بحيث تكون 

من العلوية السفلية اغمق وممكن ان نجعل لون االسنان حد لحد او اطباق السنان العلوية متقدمة عن ا

للتخفيف من البروز ومن ثم نرسم خط على قمة االرتفاع السنخي السفلي وننضد االسنان الخلفية السفلية  

 ومن ثم االسنان الخلفية العلوية بتنضيد معكوس. 

نان بعالقة طبيعية فإن ثبات الجهاز سوف يختل عند ابسط الحركات  اذا نزلنا عند غبة املريض بتنضيد االس

 وبالتالي خروج الجهاز من مكانه. 

قليال ) مع ابقائه في مكانه( ونميل  العلوي نحو الشفوي يمكن ان نقوم بمناورة صغيرة حيث نميل محور السن  

كون قد خففنا من البروز دون ان  درجات ( وبذلك ن 5)نستطيع ان نميله حتى السفلي نحو اللساني محور السن 

 نغير مكان االسنان. 

  Orthognathous Ridge Relationتنضيد العالقة السنخية املتراجعة: 

 عالقات الصنف الثاني . أي 

نقوم بتنضيد االسنان االمامية العلوية أوال ومن ثم نرسم خط على قمة االرتفاع السنخي السفلي وننضد 

ومن ثم ننضد مفاتيح االطباق في الفك  العلوية كاملة االسنان الخلفية العلوية وبذلك نكون قد نضدنا االسنان  

 السفلي ) رحى أولى ، رحى ثانية ، ضاحك ثاني ( 

وفي املسافة بينهما ننضد ما يمكن من القواطع ) يمكن اربع  النابين السفليين ال ننضد الضاحك األول ثم ننضد 

قواطع او ثالثة( ولكن ال بد من تحقيق العالقة املوجودة أصال بين الفكين حتى لو طلب املريض تغييرها  

كل اقرب ما يمكن الى الحالة الطبيعية عند  والتنضيد بعالقة طبيعية اذ البد من تحقيق االلتزام بالتنضيد بش

 الشخص. 

يمكن التخفيف قليال من  التراجع عن طريق رفع مكان السن العلوي قليال وتخفيض االسنان السفلية قليال مع  

 املحافظة على مكان السن. 

  Lingualized Occlusionاالطباق اللساني :
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 بحدبات واالسنان امليكانيكية )بدون حدبات( هذا النوع من االطباق يجمع بين االسنان التشريحية 

 ونستعمل هذا النوع من التنضيد عندما تكون الحالة محيرة مابين اطباق طبيعي واطباق معكوس.

لذلك نلجأ الى هذا النوع من التنضيد الذي هو عبارة عن اسنان تشريحية بالفك العلوي واسنان ميكانيكية  

 نضيد هو ) السكين والخشبة  / الهاون والدقة ( بدون حدبات بالفك السفلي ومبدأ الت

حيث نقوم بإمالة االسنان العلوية وبالتالي خفض الحدبات الحنكية لالسنان العلوية ورفع الحدبات الدهليزية  

بينما تكون الحدبات الدهليزية  ) الحدبات السفلية(  االسنان السفليةالحدبات الحنكية بمركز  بحيث تمس  

ز االطباق ويمكن سحلها بالكاربوراندوم وتلميعها باملطاط أي نصف السن العلوي يمس  بعيدة وال تمس مرك

 السن السفلي ويكون التنضيد في هذه الحالة اقرب للطبيعي واثبت فعالية جيدة من حيث الثبات واالستقرار. 

 التنضيد في حالة جسم الفك السفلي القصير:

 ة في مركز املضغ ) املنطقة األكثر انخفاضا مع السنخ السفلي (.التنضيد املختزل  : حيث توضع االسنان الكبير 

 نقوم به ولو اضطررنا الى تنضيد الرحى األولى قبل الضاحك او تنضيد الرحى الثانية مكان الرحى األولى.
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