
نمو وتطور المركب القحفي الوجهي واإلطباق            

مابعد الوالدة وحتى نهاية االطباق المؤقت 

جامعة دمشق

كلية طب األسنان

ينقسم تقويم األسنان والفك



:مقدمة

لم إن دراسة نمو الهيكل القحفي الوجهي ذو أهمية خاصة في ع◼

جهي هي التقويم، حيث إن التغيرات في مورفولوجية القحف الو

إن المصدر األساسي  لمعظم الحاالت الشديدة لسوء اإلطباق، و

ام هي التغيرات السريرية في النمو العظمي و الشكل بشكل ع

Moyers.أساس بعض المعالجات التقويمية

ات غير و يساعد دراسة التطور الطبيعي في تشخيص أي تغير◼

.ة طبيعية كما يساعد في تعديل عملية النمو ألهداف عالجي



:Osteogenesisالتعظم 

يدخل النسيج العظمي في تركيب مختلف األجزاء◼

يتين، وذلك الهيكلية للقحف الوجهي ويتكون بآليتين أساس

:حسب موضع تشكله هما

. التعظم الغضروفي◼

. التعظم الغشائي◼



 Endochondral boneالتعظم الغضروفي

formation

يمثل تكيفاً مورفولوجياً Moyersالتعظم الغضروفي حسب ◼
morphogenic adaptation يؤمن إنتاجاً مستمراً للعظم في

واجد مناطق خاصة تتعرض لمستويات عالية من االنضغاط، و لذلك يت
.على السطوح العظمية المفصلية و بعض أجزاء قاعدة القحف

خاليا يبدأ بتحول النسيج الميزانشيمي إلى غضروف، ثم تتضخم ال◼
تحوالت الغضروفية، و بعدها يتشكل هيكل غضروفي أولي، تطرأ عليه

لعظم مؤدية إلى تنكس واستحالة الخاليا الغضروفية، وظهور مصورات ا
وتحل محل التي تشكل استطاالت عظمية متفرقة تنتشر بشكل تدريجي

بدال النسج الغضروفي األولي، أي خالل التعظم الغضروفي يتم است
.الغضروف بنسيج عظمي فتي



و أول ماتشاهد هذه العملية في القحف في األسبوع الثامن◼

تدعى هذه العملية باآللية المشاشية للنمو العظمي 

epiphyseal mechanism و هي ال تتأثر بشكل ،

مباشر ومنظم مع األجزاء األخرى للعظم النامي، و لكنها 

غطاة تعنى أكثر بإنتاج العظم الموضعي، في مناطق خاصة م

 specializedبالصفائح الغضروفية المتخصصة 

cartilaginous plates.





ما يؤدي و بشكل عام إن الغضروف ثابت و قاسي و لكنه ليس متكلس م◼

:إلى ثالث نتائج هامة

(.مثل األنف)المرونة الضرورية لدعم بعض البنى ◼

الغضاريف )في مواقع االنضغاط toleranceزيادة التحمل ◼

(.المفصلية، و النمو المشاشي للعظام الطويلة

االتصاالت أو الدروز )مراكز للنمو بين العظام في مرحلة النمو ◼

بين عظام قاعدة القحف، synchondrosesالغضروفية 

(.والغضروف اللقمي

:  و ينمو الغضروف بآليتين◼

.من خالل نشاط الغشاء المولد للغضروفappositionتوضعية ◼

من خالل انقسام الخاليا الغضروفية، و إنتاج interstitialخاللية ◼

.القالب الغضروفي



.إن نمو القالب العظمي المتكلس مستحيل◼

اشر العظم بخالف الغضروف ال ينمو في مناطق الضغط المب◼

بسبب أن نموه يعتمد على األوعية الدموية عظمية المنشأ

روفي الموجودة باألغشية المغطية للعظم، لذا يظهر النمو الغض

في مناطق النمو الخطي المواجه للضغط ثم يحل مكان 

.الغضروف العظم

يشاهد التعظم الغضروفي على مستوى عظام قاعدة القحف◼

.وبعض عظام الوجه

رة معينة وتبقى العظام التي تتشكل بالتعظم الغضروفي لفت◼

تؤدي مفصولة عن بعضها بواسطة الدروز الغضروفية، والتي

.دوراً هاماً في نمو األجزاء الهيكلية



 Inter membranous boneالتعظم الغشائي

formation :

نسيج الضام تتحول فيه الخاليا الميزانشيمية غير المتمايزة بال◼

ولي و الغشائي، إلى صانعات عظم وتنتج الهيكل العضوي األ

.لعظميتمعدن القالب أو تتكلس المادة بين الخلوية منتجة ا

عظم و تترسب طبقات العظم على تماس السمحاق وبطانة ال◼

endosteumبر و الدروز و الرباط السنخي السني، و يعت

ارك مع هذا النوع من التعظم سائداً في القحف، وأحياناً يتش

.السفليالتعظم الغضروفي في نفس العظم كالوتدي و الفكي





، وإن tensionيحدث التعظم الغشائي في مناطق الشد ◼

ة على أغشية السمحاق والدروز والرباط السنخي تمتلك القدر

.remodelingعمليات ترسيب العظم وإعادة القولبة 

إن الرباط السني يلعب دور غشاء يحول الضغط الذي ◼

األلياف يتعرض له السن خالل الوظيفة اإلطباقية إلى شد في

بدل الكوالجينية التي تربط السن بالعظم السنخي، وإن ت

مواضع األسنان خالل أثناء البزوغ أو الهجرة األنسية أو

نة كتكيف مع النمو الوجهي والقوى التقويمية، تكون ممك

relinkageبسبب آليات إعادة القولبة وإعادة االرتباط 

لالتصاالت الليفية بين السن و العظم



م عن ان انجاز أي تغيير في شكل العظم أوعالقته الفراغية يت

طريق اما عملية اعادة القولبة أو االنزياح

عمم إن نمو العظام الوجهية ال يتم بتراكم الطبقات العظمية بشكل م◼

ز وموحد على جميع السطوح مثل نفخ البالون، وإنما النمو المتماي

differential growth يعمل على إعطائها شكلها مما يدعي إعادة

، والذي يشمل التوضع واالمتصاص على remodelingالقولبة 

هاماً من السطوح الداخلية و الخارجية للعظم، وإن القولبة تعتبر جزءاً 

التناسبي، و عملية النمو ليس فقط ألنها تنتج التغير الشكلي والبعدي و

ج الرخوة لكنها أيضاً تؤدي لتكيف العظام مع الوظائف المتطورة و النس

/.Moyersحسب /



مية حيث يحدث توضع انتقائي علىجانب من القشرة العظ◼

جانب بتواسط صانعات العظم يرافقه دائما امتصاص على ال

لكن اآلخر المعاكس لنفس القشرة بتواسط كاسرات العظم و

مية هذا ال يكون بنفس المقدار ففي مراحل الطفولة تكون ك

خانة التوضع أكبر من االمتصاص األمر الذي يؤدي لزيادة ث

.األجزاء العظمية

و، بيما يتوضع العظم على السطح القشري المواجه التجاه النم◼

ع يحدث االمتصاص على السطح المقابل، و بالتالي تخض

اص إلى األجزاء العظمية النامية تحت تأثير التوضع واالمتص

"  القشري"االنتقال تحت السمحاقي Enlowحركة سماها 

cortical drift.





Growth fieldsحقول النمو 

موذج كل السطوح الخارجية و الداخلية للعظم تكون مغطاة بن◼

شية غير منتظم من حقول النمو، والتي تشمل العديد من األغ

أو النسج الرخوة المولدة للعظم أو الغضاريف، حيث إن 

يتواجد العظم ال ينمو بذاته، والبرنامج الوراثي لنمو العظم ال

و بالنسيج العظمي القاسي، و إنما بالعضالت المحيطة أ

يج المخاطية المغطية أو األوعية الدموية أو األعصاب أو النس

/.Moyersحسب ..... /الضام أو الدماغ إلخ



حقول النمو



REMODELING



Growth movementsحركات النمو 

 الهجرةDrift:

جاه تشمل التوضع واالمتصاص الذي يؤدي لحركة النمو بات◼

حة التوضع حيث يحدث التوضع على جهة واحدة من الصفي

أننا لو القشرية، بينما االمتصاص على الجهة المقابلة، وبحيث

.وضعنا زرعة على سطح العظم فإنها ستنطمر مع النمو



Drift



 االنزياحDisplacement:

ناء هو حركة كامل العظم كوحدة متكاملة مثل انزياح الفك السفلي أث◼

.النمو من الجوف العنابي

:بين نوعين من االنزياحEnlowوميز ◼

بحيث يترافق االنزياح مع تضخم العظم النامي: primaryاألولي ◼

.بحد ذاته

بحيث يترافق االنزياح مع تضخم ونمو : secondaryالثانوي◼

.العظام المجاورة

عب واالنزياح والهجرة يحدثان سوياً و يكمالن بعضهما، بحيث يص◼

.التفريق بينهما بالرغم من أنهما عمليتان منفصلتان



Displacement



/Moyers/إن تطور النسج الرخوة والوظيفة تؤدي ◼

قة إلعطاء العظام شكلها، حيث تتكيف مع الوظائف المطب◼

.عليها

ية تؤدي لترسيب طبقات جديدة من العظم مما يؤدي بالنها◼

.لنمو عام بالعظم

مستمر تؤدي لتعديالت موضعية بحيث يصل العظم النطباق◼

.مع النسج الرخوة المحيطية به



:العوامل المسيطرة على النمو القحفي الوجهي

كانت الفكرة السائدة أن نمو الرأس والوجه خاضع لمراكز نمو 1950قبل عام ◼

يه في مسيطر عليها وراثيا حيث اعتقد ولفترة طويلة أن األمر مشابه لما هو عل

ي مناطق العظام الطويلة التي تمتلك صفائح مشاشية ذات قدرة على النمو حتى ف

ا هي اال لكن نتائج كثير من األبحاث توصلت ألن الدروز م(.مراكز نمو)التحميل 

( .مواقع نمو)آليات نمو تكيفية 



هذا وتعتبر دروز عظام◼
قبة القحف والوجه 

.مواقع للنمو 

معظم دروز قبة القحف◼
ي تتعظم بشكل كامل ف

سنوات لكن 5عمر 
ى بعضها قد تبقى حت
سن البلوغ وهذه 

تستجيب لقوى الشد
المتوسط عن طريق 

ا التوضع العظمي وبهذ
يمكن لعظام الوجه 

.والجمجمة أن تتكيف



دور الغضروف األولي خالل النمو

تحمل الغضروف األولي فريد في شكله ينمو بآلية النمو الخاللي ي◼

د في يوج.الضغط ،مرن ،غير موعى وال يغطى بطبقة غشائية مغذية 

يا حيث الرأس بشكل مشابه له في العظام الطويلة ويعتبر موجها جين

.القحفي ينمو بشكل مستقل ويؤثر بشكل مباشر على النموذج الوجهي

يظهر في الرأس خالل األسبوع الخامس منالحياة الجنينية وفي◼

عطي كتلة األشبوع الثامن تبدأ مناطق غضروفية مستقلة بااللتحام لت

ن ثم يحل غضروفية تشكل طليعةللبنى في قاعدة القحف واألنف واألذ

العظم محل معظم هذه البنى عن طريق عملية التعظم الغضروفي



الل يشاهد التأثير األهم للغضروف األولي في نمو القحف خ◼

ءا المراحل المبكرة للحياة وعند الوالدة يكون الغضروف جز

له مهما من الحاجز األنفي وقاعدة القحف ولعل التمدد الخاللي

دفع الفك يملك تأثيرا مباشرا على توضع الفك العلوي حيث ي

العلوي لألسفل واألمام وبطريقة مشابهة يؤثر االتصال

وجهي الغضروفي الوتدي القفوي على نمو المركب القحفي ال



دور القالب الوظيفي

نظرية القالب الوظيفي حيث  Mossاقترح 1960عام ◼
طلبات توصل  الى أن البنى الوجهية القحفية تستجيب لمت

ان نمو التغيير المتوافقة مع الوظيفة وحسب هذه النظرية ف
:القحف الوجهي يحدث نتيجة التغيرات في 

ع العظم القالب المحفظي مسببا تغيرا مكانيا في توض: أوال ◼
(Translation. )

ضعية في في القالب السمحاقي مسببا تغيرات أكثر مو: ثانيا ◼
( .Remodeling)حجم وشكل الهيكل 



أيضا هنالك عدة قوالب محفظية في الرأس مثل ◼

ها نمو المحفظة القحفية العصبية والتي يسيطر علي

الدماغ وبالتالي يدفع عظام قبة القحف ، ومن جهة 

ضع أخرى فان التغيرات في شكل وحجم هذه العظام يخ

ار مثل العضالت واألوت) لتأثير القالب السمحاقي 

اص المحيطة بالجمجمة والتي تسبب التوضع واالمتص

(.العظمي 



نمو و تطور المركب السني الوجهي



:Cranial vaultتطور قبة القحف 

ع يعتمد نمو عظام قبة القحف على الدروز بشكل رئيسي، م◼

سطح بعض التوضع على السطح الخارجي و االمتصاص على ال

.الداخلي، ولكن تعتبر الدروز هي مراكز النمو األساسية

بما أنه يحدث نمو قبة القحف كاستجابة لنمو الدماغ، و: التوقيت◼

ول يكتمل في مراحل مبكرة من الطفولة، فإن قبة القحف من أ

لغ المناطق في القحف الوجهي بالوصول لكامل حجمها حيث تب

سنوات 5بعمر % 90من حجمها بعمر سنتين و % 87

سنة وأي تغير الحق ما هو اال نتيجة نمو 15بعمر % 98و

.الجيوب الجبهية أو زيادة ثخانة العظم الجبهي 



: Basi craniumتطور قاعدة القحف

مو يتحقق نمو قاعدة القحف من خالل التوازن المعقد بين ن◼

الدروز، و التطاول في مكان االتصاالت الغضروفية 

synchondroses وهجرة القشرة العظمية من خالل ،

النمو المتمايز بين -1: إعادة القولبة، واجتماع ما سبق يؤدي 

فية توسع الحدود الضيقة للحفرة القح-2قاعدة و قبة القحف 

الحفاظ على مرور واستقرار األوعية و األعصاب و -3

.الزوائد مثل الغدة النخامية



روفية، ويعتمد النمو األمامي الخلفي لقاعدة الجمجمة على نشاط الدروز الغض◼
علؤى وخاصة الدرز الوتدي القفوي، ويؤؤثر نمؤو قاعؤدة القحؤف بشؤكل مباشؤر
اعؤدة وضعية الجزء األوسط من الوجه والفك السفلي، حيث إن حركة عظام ق
شؤغلها القحف نمو األمام والمرافقة للنمؤو تؤؤدي إلؤى زيؤادة فؤي المسؤافة التؤي ي

سفلي، كمؤا أن المركب األنفي الفكي العلوي والبلعوم والشعبة الصاعدة للفك ال
ه تطاول المركؤب الوتؤدي القفؤوي يؤؤدي إلؤى حركؤة الجؤزء األوسؤط مؤن الوجؤ
إن بأكمله نحو األمام، وهؤذا مؤا يريؤد مؤن حجؤم المنطقؤة البلعوميؤة، وبالتؤالي فؤ

جؤؤؤزء النمؤؤؤو األمؤؤؤامي الخلفؤؤؤي لقاعؤؤؤدة القحؤؤؤف يلعؤؤؤب دوراً أساسؤؤؤياً فؤؤؤي نمؤؤؤو ال
.األوسط والسفلي من الوجه

تعظم بؤين هذا ويؤتعظم الؤدرز بؤين الوتؤدي وبؤين الغربؤالي قبؤل الؤوالدة بينمؤا يؤ◼
.القفوي قبل السنة الخامسة من العمر

سنوات ولهؤذا تكؤون البنؤى المتعلقؤة6يتعظم الدرز الوتدي الغربالي في عمر ◼
ابقؤؤؤة بقاعؤؤؤدة القحؤؤؤف االماميؤؤؤة ثابتؤؤؤة نسؤؤؤبيا فؤؤؤي عمؤؤؤر مبكؤؤؤر وتسؤؤؤتخدم للمط

سؤؤنة ولؤؤذا 15-13السؤؤيفالومترية بينمؤؤا يؤؤتعظم الؤؤدرز القفؤؤوي الوتؤؤدي بعمؤؤر 
( .    ها وانحنائ_ طولها ) تالحظ تغيرات مرافقة في قاعدة القحف الخلفية 



نمو المركب األنفي الفكي 

: Nasomaxillary complexالعلوي

لثالثة، إن نمو الفك العلوي ال يكون بنفس السوية في االتجاهات ا◼

مرحلة حيث يطغى النمو العرضي على النمو األمامي الخلفي في ال

لفكي الجنينية، وإن اآلليات التي تسهم في نمو المركب األنفي ا

الدروز الوجهية، والحاجز األنفي الغضروفي، : العلوي هي

للعظم والنسيج السمحاقي الذي يغطي السطوح الخارجية والداخلية

األسنان باإلضافة إلى نمو النتوءات السنخية المرافقة لنمو وتطور

.المؤقتة والدائمة



NASOMAXILLARY COMPLEX



الوجني كما نعلم يرتبط الفك العلوي بالعظم الوتدي والعظم الغربالي و◼

جديد والحنكي والجبهي واألنفي، إن هذا االرتباط يؤدي إلى تشكل عظم

الح على مستوى الدروز الغضروفية، وهذه الطبقة تترسب عليها األم

وي نحو األسفل الكلسية، وتقود لتشكل عظم جديد وبالتالي يندفع الفك العل

واألمام، ويلعب غضروف حاجز األنف دوراً هاماً في النمو باالتجاه

ض المعترض، والدرز الوجني الفكي الذي يؤدي بدوره إلى زيادة العر

لوي كما يلعب التشابك الحدبي دورا موجها حيث يعيق نمو االلفك الع

ين ، وتترافق ويساهم في توسيع السفلي بحيث يحصل توازن في نمو الفك

بة هذه العمليات بامتصاص في قاعدة األنف وبالمقابل توضع على ق

ألسفل، ملم سنوياً، وبالتالي تنخفض قبة الحنك نحو ا0.5الحنك بمقدار 

.وبنفس الوقت ينزاح الفك ككتلة واحدة نحو األمام



NASOMAXILLARY COMPLEX



ومن العوامل التي تزيد ارتفاع الوجه هو بزوغ األسنان ◼
د من بحيث يحرض البزوغ على تشكل عظم سنخي مما يزي

.ارتفاع الوجه السفلي

و، كما يحدث توضع عظمي في منطقة األرحاء نتيجة للنم◼
دث حيث يحدث بفضل التوضع العظمي النشيط الذي يح

دبة الفكية، بشكل رئيسي في المنطقة الخلفية على مستوى الح
لعظم وبفضل نشاط الدروز التي تفصل الفك العلوي عن ا

تتأمن الحنكي، وبفضل هذا النمو يزداد طول القوس السنية و
ظ أن مساحة مالئمة لبزوغ األسنان الخلفية الدائمة، كما يالح

8-7الدرز الحنكي األوسط تتضاءل فعاليته بعد عمر 
 ً حتى سنوات، والبعض يرى أن الدرز المتوسط يبقى نشطا

.سنة14عمر 



NASOMAXILLARY COMPLEX



: Mandible growthنمو الفك السفلي

من النسيج عند الوالدة يفصل بين نصفي الفك السفلي طبقة◼

 Symplyالغضروفي الفتي، تُعرف باسم درز االرتفاق  

seal sutureل ، المتواجد على الخط المتوسط ثم يتضاء

فلي في تدريجياً، ويحدث التحام وتعظم تام لشطري الفك الس

.نهاية السنة األولى من العمر



:يةالفك السفلي إلى ثالثة مناطق أساسScottوقد قسم العالم 

هو يشكل هذا العظم يشبه األنبوب الممتد من اللقمة الفكية إلى الخط المتوسط، و: العظم األساسي◼
 intrinsicالقسم األساسي لمحور الفك السفلي، ومعظم نموه يأتي من عوامل داخلية 

factorsمرتبطة بالغضروف اللقمي.

ر العضالت وهو منطقة النتوء المنقاري والزاوية الفكية، التي تكون تحت تأثي: العظم العضلي◼
مين من الماضغة والجناحية األنسية والصدغية، وهذه العضالت تحدد الشكل النهائي لهذين القس

.الفك بحكم وظيفتها

وهو العظم الذي وجد لدعم األسنان، والذي يزول مع زوال األسنان وذلك : العظم السنخي◼
.باالمتصاص العظمي المتدرج لعدم وجود وظيفة فيزيولوجية بعد زوال األسنان



ن خالل مرحلة ما بعد الوالدة يحدث نمو الفك السفلي بفضل آليتي

:متمايزتين

لى التحريض إن نشاط النسيج الغضروفي لمنطقة اللقمة الفكية يعتمد إلى حد كبير ع-1◼
لفكي الصدغي، الناتج عن العوامل الوظيفية والميكانيكية التي تؤثر في منطقة المفصل ا

ة ذاتية على وهو ما يميز هذه الغضروف في اللقمة عن بقية الغضاريف التي تتمتع بقدر
.النمو وال تعتمد فعاليتها على المؤثرات الوظيفية

سفلي، أما بالنسبة لظواهر التوضع واالمتصاص التي تصيب كافة أجزاء الفك ال-2◼
ون المحصلة النهائية فهي تؤثر أيضاً تأثيراً فعاالً في نمو وزيادة أبعاد الفك السفلي، وتك

سفلي لنشاط كل من الغضروف اللقمي وظواهر االمتصاص والتوضع هي حركة الفك ال
.يعيةنحو األمام واألسفل بشكل مواز لحركة المركب الفكي العلوي في الحاالت الطب



:النمو العرضي للفك السفلي
:يزداد هذا النمو بفضل◼

لسنة النمو الغضروفي للدرز الغضروفي الرتفاق الذقن، ويتعظم هذا الدرز في ا◼
يادة عرض األولى من العمر وبالتالي فإن هذه المنطقة ال تؤدي إال دوراً ضئيالً في ز

.الفك السفلي

نه أي أن عرض العظم يزداد كلما اتجهنا نحو الخلف، بسبب شكله المميز ألvمبدأ ◼
عبيته أي زيادة في طول الفك السفلي سوف تؤدي بشكل غير مباشر إلى تباعد ش

.الصاعدتين وزيادة عرضه الكلي

التوضع العظمي النشيط على السطوح الخارجية لجسم الفك، ويقابله بعض◼
.  االمتصاص الذي يصيب مناطق معينة من السطح الداخلي



:النمو الطولي للفك السفلي

:يزداد طول الفك السفلي بفضل◼

.النمو الغضروفي في اللقمة◼

لسمحاق وهذا التوضع العظمي على الحافة الخلفية للشعبة الصاعدة، بفضل نشاط ا◼
بة الصاعدة، التوضع النشيط يقابله امتصاص معاوض يصيب الحافة األمامية للشع

دي إلى وبشكل عام تكون كمية التوضع أكبر من كمية االمتصاص، األمر الذي يؤ
.لخلفزيادة ثخانة الرأد في االتجاه األمامي الخلفي وحركته بشكل جسمي نحو ا

طقة باإلضافة لذلك يحدث التوضع العظمي على الحافة األمامية للذقن عند من◼
يفي الشامخة الذقنية، ويحدث هذا التوضع بشكل متأخر موافقاً للنضج الوظ

دة للعضالت الذقنية وخاصة عند الذكور، األمر الذي يساهم إلى حد ما في زيا
.بروز الفك السفلي



MANDIBLE GROWTH



:النمو العمودي

: يزداد ارتفاع الفك السفلي وبالتالي البعد العمودي بفضل◼

يا النمو الغضروفي في منطقة اللقمة الفكية بسبب نشاط الخال◼

لي نحو الغضروفية الفتية، الذي سوف يؤدي إلى انتقال الفك السف

.األسفل واألمام

.التوضع العظمي على الحافة السفلية للفك السفلي◼

.نيةالتوضعات العظمية على النتوء المنقاري ومنطقة الثلمة السي◼

اهم في النتوءات السنخية وبزوغ األسنان وخاصة الخلفية، التي تس◼

.  زيادة البعد العمودي السفلي للوجه



درجة، 150-140عند الوالدة تكون زاوية الفك السفلي بين ◼

تبلغ قيمة ولكنها تنخفض تدريجياً وبشكل موافق للنمو بحيث

درجة عند البالغين، وتتعلق130-120هذه الزاوية وسطياً 

لعضلة التبدالت الطارئة على منطقة الزاوية بشكل أساسي با

.الماضغة والجناحية األنسية

والدة مع تبدأ المالمح الشكلية بالتمايز بشكل نهائي بعد ال-◼

يز له، بزوغ األسنان اللبنية، حيث يأخذ المفصل الشكل المم

بع حتى أن البعض يرى أنه ال يأخذ شكله النهائي حتى الس

ذ سنوات، مما يدل على عالقة ذلك باإلطباق والبيئة، ويأخ

.معالمه النهائية مع نضج العالقة الفكية 



النمو اللقمي

فكية ، إن العامل الرئيسي لحدوث النمو في منطقة اللقمة الEnlowحسب ◼

ع هو النسيج السمحاقي الذي يغطي الغضروف اللقمي والمحيط به، م

اسية اآلخذ بعين االعتبار أن غضروف اللقمة الفكية يتمتع بميزة أس

بالمقارنة مع الغضاريف األخرى وهي سرعة استجابته للعوامل 

اط العضلي، الميكانيكية الخارجية وللتنبيهات الوظيفية الناتجة عن النش

، بل أن نمو وهكذا يمكننا القول بأن اللقمة ال تحدد كيفية نمو الفك السفلي

الفك السفلي المحدد بتأثير عوامل أخرى مثل نمو النسج الرخوة

للقمة والعضلية والفك العلوي هو الذي يحدد بدوره كيفية نمو منطقة ا

.الفكية



من ناحية أخرى فإن ◼

وجود الغضروف في 

منطقة اللقمة وحدوث 

النمو بآلية التعظم 

الغضروفي، هو أمر 

ضروري من الناحية 

لوجية، البيولوجية والفيزيو

على اعتبار أن منطقة 

ي المفصل الفكي الصدغ

خاضعة للضغط ومن 

هذه المستحيل في منطقة ك

.حدوث تعظم غشائي



كن إن ذروة نمو الفك السفلي شائعة ومشاهدة ول:التوقيت◼

كور ليست موجودة بشكل كبير، وترى عند اإلناث قبل الذ

بة بسنة ونصف تقريباً، وهي أوضح عند الذكور، وأهم وث

ة النمو لنمو الفك السفلي هي البلوغية وهي عادة تسبق قفز

، ولكن هناك اختالف peak height velocityالبلوغية 

.شخصي كبير فيما يخص هذه العالقة



:نمو وتطور المفصل الفكي الصدغي

ة المفصلية عند الوليد تكون الحفرة المفصلية والجوف والحدب: الوظيفة◼

صلي غير متمايزة، ويكون المفصل مسطح، ويتزايد عمق الجوف المف

ة مع تطور اإلطباق المؤقت، ويكون القرص المفصلي عند الوالد

، وتختفي مّوعى بشكل كامل ثم يصبح مع التطور غير مّوعى بالمركز

ح حدود توعية السطح العلوي للقمة بنفس الوقت تقريباً، وتتض

.المفصل مع تطور الوظيفة الماضغة

حنى وخالل الطفولة يزداد عمق الحفرة المفصلية ويزداد انحدار المن◼

.المفصلي، كنتيجة لالمتصاص والتوضع المتمايزان



عن على الرغم من أن الشائع هو أن النمو في هذه المنطقة ينتج◼
Hintonالتعظم الغشائي، إال أن بعض األبحاث مثل دراسة 

ية عند أشارت لدور التعظم الغضروفي في نمو الحدبة المفصل
هذا غير اإلنسان والقرود بشكل مشابه لنمو اللقمة المفصلية، و
ي يتطور مستغرب خصوصاً بعد أن ناقشنا أن التعظم الغضروف

.في المناطق المعرضة للضغط

أشارت إلى أن McNamara & Hintonلِ في مقالة ◼
أثر الجزء الوظيفة الخاطئة في الحيوانات أثناء النمو تؤدي إلى ت
كانت الصدغي للمفصل، باإلضافة إلى تأثر النمو اللقمي، و
.  ةدرجة التأثر مرتبطة بشدة ومدة تطبيق الوظيفة الخاطئ

(Eur J Orthod 1984.)



نمو وتطور الوجه المتوسط

ية، وإن يُحدد النمو العرضي للوجه المتوسط من خالل توسع الحفرة القحفية األمام◼

ارجية، عمليات التوضع و االمتصاص على السطوح القحفية األمامية الداخلية و الخ

بهذا يتوافق ، و(العظم األنفي والغربالي)تقود النزياح وإعادة قولبة للبنى المستبطنة 

.نمو الوجه المتوسط مع نمو الفك العلوي األمامي الخلفي ولألسفل

سبب خالل االنزياح العمودي للوجه المتوسط تنزاح قوس الفك العلوي لألسفل ب◼

ي، االمتصاص الحاصل على سطحها األنفي والتوضع المتزامن على الوجه الحنك

.وبالتالي تنتج مسافة الجيوب األنفية



النمو المكافئ
– Hunterل إن مبدأ النمو المكافئ ◼

Enlowي يعتبر مبدأً هاماً للنمو القحف
الوجهي، حيث أنه عندما تنمو العناصر 

يجب أن المختلفة للقحف باالتجاهات المختلفة
تتفاعل مع بعضها بدقة، حتى تعاوض 

وهذا النشاطات والفعاليات المختلفة للنمو،
اهات يتحقق بالنمو المكافئ الذي يعمل باتج

.متعاكسة

فة إن النمو المكافئ ينسق الحركات المختل◼
لعلوي لقاعدة القحف، والمركب األنفي الفكي ا
قحف والفك السفلي، مثالً إن تطاول قاعدة ال
.لعلوييتطلب تضخم المركب األنفي الفكي ا

وإن االضطراب في النموذج السابق للنمو◼
ل يقود للشذوذات القحفية الوجهية، ويشم

الثة االضطراب سوء التناسب باالتجاهات الث
.العمودي واألفقي واألمامي الخلفي



:تطور العالقة بين الفكين بعد الوالدة 

اجع الفك عند الوالدة يكون الفك السفلي متراجعاً مشكالً ما يدعى تر◼

السفلي الوالدي، وتستمر هذه العالقة إال أن حركات الرضاعة 

لي ليتغلب الطبيعية األمامية الخلفية ستنشط النمو األمامي للفك السف

ا على هذا التراجع، وهذا يتأمن من خالل الرضاعة الطبيعية بينم

نع االعتماد على الرضاعة الصناعية وبزجاجات رضاعة سيئة الص

ار ينساب منها الحليب دون بذل الطفل ألي مجهود، سيؤدي الستمر

قة من تراجع الفك السفلي وبروز الفك العلوي، مهيئاً لنشوء عال

.فيما بعدIIالصنف 



سبب أما بالمستوى العمودي فيصعب تحديد العالقة العمودية ب◼

وحة وجود الفك السفلي بوضع الراحة، ويالحظ وجود عضة مفت

ية تحدث حتى منطقة األنياب، ويالحظ في الخلف مناطق جزئ

ود من العضة المفتوحة باالتجاه المعترض، ويمكن مالحظة وج

الخلفية بعض الحاالت النزياح الفك السفلي أو العضة المعكوسة

حناء التي تستمر بعد الوالدة، وتعود ألخطاء تطورية أو إلى ان

.خيالرأس أثناء الحمل مما يؤدي لتشوه في تطور النتوء السن



:لصفاتوعند الوليد يكون الفك العلوي متصفاً ببعض ا

يأخذ شكالً دائرياً مع انحناء في الخلف نحو الداخل.

 وجود مجموعة من الميازيب على الوسائد اللثوية وخاصة في

.منطقة الناب

توء وجود حاجز الرضاعة وهو حاجز ليفي مّوعى يحيط ببرعم الن

.السنخي من األمام

كالً يتمادى لجام الشفة مع الوسادة اللثوية والحليمة القاطعة مش

.الرباط الزورقي



لفكين أما بالنسبة للعالقة بين الوسائد اللثوية بين ا

:أنواع3يمكن مالحظة 

باتجاه 45ْالصفيحة القاطعة في الفك العلوي أفقية أو مائلة -1◼

فك الحنكي، وهو نموذج مثالي للرضاعة وال يعيق حركات ال

.السفلي

مما يجبر الفك السفلي45ْالصفيحة القاطعة تميل أكثر من -2◼

بل على التراجع، وهو مؤشر لحدوث عضة عميقة في المستق

.اسم العضة العلبية Schwartzوقد أطلق عليها

سان النتوء السنخي السفلي بارز لألمام عن العلوي، والل-3◼

.يتوضع بينهما وهو مؤشر لحدوث كزم في المستقبل



:البزوغ السني 

نان مع ازدياد حجم الفكين وتأمين مسافة لألسنان المؤقتة يبدأ بزوغ األس◼
ذ مرحلة المؤقتة، ويقصد بالبزوغ مختلف الحركات التي تطرأ على السن من

خوله وجوده ضمن العظم الفكي وحتى اكتمال توضعه على القوس السنية ود
.بتماس مع مقابالته ومجاوراته

اج السني تبدأ هذه الظاهرة بالنسبة لجميع األسنان حالما يتم اكتمال تشكل الت◼
وقف، وبداية تكون الجذر، ومن الجدير ذكره أن حركة األسنان البزوغية ال تت
:وظيفيةعلى اعتبار أن األسنان تخضع طيلة الحياة إلى نوعين من الحركات ال

أي معظم وهي الهجرة األنسية الفيزيولوجية وتنتج حسب ر:الحركة السنية-1◼
. نانالباحثين عن االنسحال الذي يصيب السطوح األنسية الوحشية لألس

تنتج عن االنسحال الوظيفي الذي يطرأ على: حركة عمودية إطباقية-2◼
على هذه الحركة Baumeالسطوح الطاحنة والحواف القاطعة ويطلق 

.مصطلح البزوغ المعاوض



:تسلسل البزوغ 

أشهر، حيث تبزغ عمودية على النتوء6الثنية السفلية تبزغ بعمر ◼

نية السنخي ثم يليها انكشاف أو تراجع الغشاء المخاطي عن الث

بدأ الطفل العلوية، ومع حدوث تماس بين القواطع العلوية والسفلية ي

10-8بتحسس موضع الفك السفلي ثم تبزغ الرباعيات بعمر

ة أشهر، ثم تبزغ األرحاء المؤقتة األولى السفلية ثم العلوي

ة شهر، ومع وصولها إلى التمفصل يحدث رفع العض18-12بعمر

الغريزي األول، ويحدث أول دعم عمودي لألطباق وتتناقص 

25-18مم، ثم تبزغ األنياب المؤقتة بعمر 2التغطية بمقدار 

شهر، والتي تساهم 30-24شهر، ثم األرحاء المؤقتة الثانية بعمر

.كيةفي دعم األطباق كما تساهم في ثبات واستقرار العالقة الف



:سنة ويتصف ب2,5يكتمل األطباق اللبني بعمر 

◼ ً .تأخذ القوسان السنيتان شكالً نصف دائريا

.ماميةفراغات مابين كافة األسنان تقريباً وخاصة في المنطقة األ◼

.  األسنان عمودية على مستوى األطباق◼

.األسنان السفلية تطبق إلى اللساني قليالً من العلوية◼

ة تماس سطحي بين األرحاء العلوية والسفلية مما يؤمن وظيف◼

.الطحن

. سد خلفي بدرجة أنسية◼



سنة، بينما يبدأ 3,5يكتمل تشكل جذور األسنان اللبنية بعمر 

-2,5سنوات، تدعى الفترة ما بين 6-5,5االمتصاص بعمر 

ض سنة في األطباق المؤقت فترة االستخدام، حيث تتعر5,5

ليلة األسنان خاللها للسحل الفسيولوجي، حيث تكون ميناؤها ق

التكلس، مما يسهل انسحالها وهذا السحل ضروري لتسهيل 

.  حركات الفك السفلي ونموه الطبيعي



:الفراغات البدئية

:  وجود نوعين من األطباق اللبنيBaumeالحظ ◼

علوي نوع يحوي على فراغات بدئية تتوضع أنسي الناب ال◼
نوع ال يحوي على -450/0ووحشي الناب السفلي بنسبة 

.550/0الفراغات نسبته 

مؤقت تنتج هذه الفراغات حسب رأي بعض الباحثين بشكل◼
توضع بسبب نمو الفكين، وحسب رأي آخرين فهي ناتجة عن
محدد للبراعم المؤقتة ضمن العظم الفكي منذ المرحلة 

.الجنينية



المستوى النهائي

الثانية يعبر المستوى النهائي عن طبيعة العالقة األنسية الوحشية لألرحاء◼
ألرحاء المؤقتة، ويعرف بأنه المستوى العمودي الذي يمس السطوح الوحشية ل

وى مستقيماً  الثانية المؤقتة العلوية والسفلية، في معظم الحاالت يكون هذا المست
مثيالتها ألن القطر األنسي الوحشي للرحى الثانية السفلية أكبر قليالً من

.  العلوية

:  لكن المستوى النهائي قد يبدي نموذجين آخرين◼

. ينةيتطور لعالقة طبيعية شرط أن تكون الدرجة ضمن حدود مع: درجة أنسية

.يتطور لعالقة وحشية: أودرجة وحشية

عتبر بأخذ هذا المستوى أهمية كبيرة من الناحية السريرية، على اعتبار أنه ي◼
لنهائي مؤشراً لنموذج العالقة األنسية الوحشية لألرحاء الدائمة، فالمستوى ا
باقية المستقيم يمثل حالة جيدة ألنه بشكل طبيعي قد يؤدي إلى عالقات إط

.  طبيعية





محدباً بشكل خفيف، حيث ما يزال 2,5يكون بروفيل الطفل بعمر◼

وعلى لثالثة، الفك السفلي متراجعاً قليالً مع انسجام ارتفاعات الوجه ا
:الصور السيفالومترية نالحظ

.درجة150الزاوية بين القواطع العلوية والسفلية -1

2-ANB درجات6-5بحدود.

ه نحو األمام ومع انسحال األسنان الفسيولوجي يتابع الفك السفلي نمو◼

.  لفكيةبشكل أكبر من الفك العلوي مما يحسن البروفيل والعالقة ا



ني وتصبح مواصفات الفكين في نهاية األطباق اللب

:سنوات6-5,5بعمر

.حاءشكل اهليلجي للقوس السنية نتيجة تشكل حقل األر-1

. توفر حقل األرحاء لبزوغ األرحاء األولى الدائمة-2

.فراغات بين سنية في المنطقة األمامية-3

.انسحال األسنان المؤقتة-4

.  إطباق حد لحد في المنطقة األمامية-5

.  درجة أنسية للسد الخلفي-6



ى علإطباق مجبرإن عدم انسحال األسنان المؤقتة يؤدي لحدوث ◼

: الفك السفلي وينتج عنه إما 

.انحراف الفك السفلي نحو أحد الجهتين وحدوث عدم تناظر-1

.  يتراجع الفك السفلي إلى الخلف وحدوث عالقة صنف ثان-2

.يزلق الطفل فكه لألمام إلى عالقة صنف ثالث-3
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