
ميةاالستجابة النسيجية للحركة التقوي

Tissue reaction to orthodontic 
movements



أن القوى تستند المعالجة التقويمية على مبدأ أساسي يتلخص•

المديدة المؤثرة على األسنان وأنسجتها الداعمة تؤدي إلى

طرأ على حركات سنية موجهة بسبب التغيرات البنيوية التي ت

.العظم السنخي المحيط باألسنان والداعم لها 

حركة تشاهد التبدالت و االستجابات النسيجية المرافقة لل•

:السنية التقويمية على مستوى 
.المركب السنخي السني «

:بنيات بعيدة عن األسنان «

.الدروز الوجهية -

.اللقمة الفكية -

النسيج السمحاقي المغلف لسطوح بعض األجزاء -

.الهيكلية الوجهية 





قويميةالعناصر التشريحية المساهمة في الحركة الت

. الرباط السنخي السني «

.المالط «

.العظم السنخي «



:قابلية التالؤم تعتمد على عاملين •

القدرة الهائلة والمميزة للرباط السنخي على«
.التجدد وإعادة الترتيب البنيوي 

قابلية العظم الداعم لألسنان على التكيف «
.واالستجابة للحركة السنية 

نخي التغيرات البنيوية التي تحدث على مستوى العظم الس

معه والرباط السنخي السني تؤدي إلى حركة السن الذي يحمل

ية جهاز االرتباط الخاص به وبشكل مرافق لهذه الحركة السن

.تطرأ هجرة على األجزاء السنخية الخاصة بكل سن 



يالبنية النسيجية للرباط السنخي السن

.معظمها كوالجينية وهي تقسم إلى مجموعات ألياف رباطية•

:خاليا•
.مصورة لليف «

.مصورة وكاسرة للعظم «

.مصورة وكاسرة للمالط «

.بالعة كبيرة «

.بشرية «

مادة لزجة يدخل في تركيبها عديدات السكاكر :مادة أساسية •
.يكية والبروتينات المخاطية وحمض الهيالورونيك ولها وظيفة هيدرل

:توعية دموية ولمفاوية•

: لها ثالث مداخل :أعصاب •

.العظم السنخي ، اللثة ، ذروة السن 



الحركة التقويمية

الهيكلية

skeletal

السنية

dental



الحركة السنية

التقويميةالفيزيولوجية

.المحصلة األنسية للقوى اإلطباقية-

.القوى العضلية الوظيفية -

.االنسحال الوظيفي -

-. ....



القوة التقويمية

(عامل فيزيائي)

النسج الداعمة للسن

رد فعل التهابي عقيم



.ود طبيعية القوة التقويمية تستثير رد فعل التهابي ضمن حد❑

ية إذا لم تستجب العضوية برد فعل التهابي فإن العمل❑

.التقويمية فاشلة 

.ية إذا كان رد الفعل زائد اليمكن أن تتم العملية التقويم❑

وجود أي عامل هرموني خلطي عام يمكن أن يؤثر على ❑

.فشل العملية التقويمية 

❑



تذكرة
القوة التقويمية

شديدةمناسبة

جهة الضغط

جهة الشد



على مستوى الرباط

ل الرباط جهاز هيدروليكي غني باألوعية الدموية والسوائ•
ة فهذه فعند تطبيق أي قوة تقويمي......... الخاللية والخاليا 

لموجودة القوة ستطبق على الرباط وبالتالي تهاجر السوائل ا
ن ع.إلى الفراغات الموجودة بين الحجب العظمية المجاورة 
ي طريق الثقوب العظمية مما يؤدي إلى قلة ثخانة الرباط ف

.مكان الضغط بينما تتوسع في مكان الشد 

صاص الضغط في جهة تطبيق القوة يؤدي إلى تحريض االمت•
.  وينشط الخاليا الكاسرة للعظم ويؤدي إلى تمايزها 



في جهة الضغط

يد على في حال كون القوة التقويمية ضئيلة وموزعة بشكل ج•

.امتصاص مباشر : الرباط 

:في االمتصاص المباشر •
.يزداد عدد الخاليا الضامة في الرباط والجدار السنخي الداخلي –

.ظمي تظهر كاسرات العظم التي تفرز الخمائر المخربة للنسيج الع–

يحة يحصل االمتصاص العظمي مباشرة على السطح الداخلي للصف–

.العظمية 

.مية يبدأ االمتصاص العظمي بعد ساعات من تطبيق القوة التقوي–



القوة التقويمية المناسبة في جهة الضغط
.تقبض ثم توسع الشعريات : تغيرات وعائية •

د يؤمن االحتقان الفاعل الشرياني في منطقة االلتهاب ، اليوج) 
(  هابيةمفصصات إنما وحيدات النوى هي المسيطرة على الرشاحة االلت

.خروج المصل من الدم إلى النسيج وتشكل الوذمة •

.CAMPاضطراب االستقالب وتراكم فضالت و •

مينية تفكك البروتينات وتراكم الحموض األ: بدء استحالة الخاليا •
.PHوانخفاض 

و Macrophageورود وحيدات النوى وتفهم الرسالة وتتحول إلى •
Osteoclast.

.تزال الخاليا المتموتة بواسطة الخاليا البالعة الكبيرة •

م ومصورات العظ( بفعل الماكروفاج ) تحريض مصورات الليف •
.على االفراز 

هة بالعظم تشكيل ألياف كوالجينية جديدة تعيد ارتباطها بالمادة المشب•
.المستحدثة 



.توسع األوعية الدموية وتمطط األلياف المولدة للغراء •

زيادة األكسجة في النسج وزيادة الشد الوظيفي للعظم•

.السنخي

.نشاط االستقالب في مصورات العظم •

(.طليعة العظم ) بدء ترسب طبقات جديدة من العظم •

.تكلس طليعة العظم بعد أسبوعين تقريباً •

ة الرباطية تعيد األلياف الرباطية ترتيب نفسها لتعود للمساف•

.ثخانتها الطبيعية 

القوة التقويمية المناسبة في جهة الشد





.الطتموت موضعي في الرباط بما فيه مصورات العظم والم•

.امتصاص عظمي ومالطي وأحياناً عاجي •

لرباط ، تميع الخاليا المتموتة وظهور تغيرات استحالية في ا•

لجسم الزجاجين بروتين شاذ اليصنعه ا.) زجاجية وتكلسية 

لخاليا وهو مزيج من البروتينات النووية وبروتينات الدم وات

لى المحطمة عصي على تأثير الحموض والقلويات يحتاج إ

( .يوماً إلزالته من قبل الماكروفاج  40

. بدء الشفاء بتشكل نسيج حبيبي التهابي •

القوة التقويمية الشديدة في جهة الضغط



.ية تقطع األلياف المولدة للغراء ، وتمزق الشعريات الدمو•

.زوال الشد الوظيفي للعظم السنخي •

.نشاط عملية التهابية إلزالة النسج المتأذية وترميمها •

يزيائي اليتم الشفاء إال بعد إزالة النسج المتأذية والعامل الف•

.المسبب 

القوة التقويمية الشديدة في جهة الشد



في جهة الضغط

ى في حال كون القوة التقويمية شديدة وغيرموزعة بشكل جيد عل•

.امتصاص غير مباشر :  الرباط 

:في االمتصاص غير المباشر •
دموية يكون الضغط الدموي المحيط بمناطق االستحالة الزجاجية قليل والتروية ال–

غير متوقفة فتظهر خاليا منها كاسرات العظم من المحيط تحاول إعادة التوازن

.بدءاً من المناطق المحيطة باالستحالة الزجاجية 

.تظهر البالعات الكبيرة المسؤولة عن ارتشاف وهضم المناطق المتموتة –

الجدار تعود التروية الدموية تدريجياً مترافقة مع خاليا كاسرات العظم على طول–

ث السنخي اعتباراً من المسافات النفوذة للعظم مما يؤدي إلى االمتصاص حي

.تتمايز كاسرات العظم من المحيط إلى المركز 





:الحركة التقويمية الهيكلية •
تمطط المحفظة :المفصل الفكي الصدغي•

شكل المفصلية واأللياف الرباطية مما يؤدي إلى ت
.......... .عظم عند اللقمة 

مية تباعد الصفائح العظ: الدروز قبل التحامها•
يد وتمطط األلياف وتحريض السمحاق على تول
ليها طبقات عظمية جديدة وذلك بعد انتقال القوة إ

وى بسبب التنكس الزجاجي الحاصل على مست
.األسنان التي تتلقى القوة 



العوامل المؤثرة في الحركة التقويمية

موضعية فردية

.شكل األسنان -

.الرباط -

العظم السنخي-

العمر الزمني -

.

ميكانيكية

.شدة القوة -

.نوع القوة -

.نوع الحركة السنية -

عامة

.هرمونية -

.استقالبية -

.خلطية دموية -

.دوائية -
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