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 Growth patternsنماذج النمو الوجهي 

 

 introduction:مقدمة

اهتم الباحثون بدراسة التطور الوجهي والمنحى الذي يأخذه هذا التطور في كثير من الدراسات العتقادهم أن:  

يراً في وضع خطة المعالجة وسيرها من كبح أو تعزيز لمنحى النمو الموجود  نموذج نمو الوجه يلعب دوراً كب

،إضافة إلى أن فهم هذا النموذج يفيد في معرفة ألية تطور سوء اإلطباق والعالقة بين الفكية وانعكاساتها على  

 البروفيل والناحية الجمالية للوجه . 

 ولقد اختلف أسلوب الدراسة المتبع في هذا المجال : 

 نهم من اعتمد على الصور السيفالوميترية وتحليلها فم •

 .   Bjorkومنهم ن وضع الزرعات في الفكين ودرس ما يحدث خالل فترات النمو المتعاقبة مثل  •

 تشخيص نموذج النمو الوجهي : 

 طرق التنبؤ بنموذج نمو الفك السفلي : 

مية النمو الفكي عند شخص ما بواسطة يمكن دراسة النمو الفكي السفلي وضع تصورات أولية حول اتجاه وك

 ثالث طرق أساسية : 

 للنمو :  مطولةطريقة الدراسة ال -1

والتي تتضمن متابعة نهج التطور من خالل إجراء صور شعاعية سيفالوميترية سنوية لشخص ماا طيلاة 

ونموذج نماو الفاك  فترة الفترة الموافقة للنمو الفعال لهذا الفرد ، بعد ذلك يتم تحليل النمو الهيكلي الوجهي

لكان هاذه الطريقاة أصابح    Superimpositionالسفلي من خالل طرق المطابقاة السايفالوميترية أو 

محاادودة االسااتخداذ لهااذا الواار  لكونهااا تسااتورق فتاارة امنيااة طويلااة كمااا أن عمليااة إعااادة الهندمااة 

Remodeling Process فاي وإلاى درجاة كبيارة الحادثة عند الحافة السافلية للفاك السافلي تماوه أو تخ

 الدوران الحقيقي للفك السفلي . 

  :  Metric Methodالطريقة القياسية  -2

والتي تهدف إلى التنبؤ المبني علاى إجاراء قياساات مختلفاة لطاوال العناصار الهيكلياة الوجهياة خاالل 

سااوهها أنهاا ال مرحلة معينة من النمو الوجهي ومن ثم التكهن بطبيعة النمو المتوقع في المستقبل ، مان م

 تسمح بمعرفة االتجاه الحقيقي للنمو المتوقع . 

 :   Structural Methodالطريقة البنيوية  -3

وصف  هذه الطريقة بأنه يمكن من خاللها التنبؤ بالنمو من خالل صورة سيفالوميترية مفردة حيث يمكن 

ذه الطريقاة بشاكل أساساي . تعتمد ها  Course of rotationمالحظة ما يدعى نهج أو طريقة الدوران 

على المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل دراسة الورسات المعدنية داخل العظمية التي اعتمادها 

لعملية إعادة القولبة الحادثة على الفك السافلي خاالل النماو . حياث أن وجاود الورساات   Bjorkبيورك 

إلجااراء المطابقاة للصااور الساايفالوميترية  المعدنياة يساامح للباحاث باسااتخدامها كمناااطم ثابتاة مرجعيااة

 المتعاقبة .

 

 تحليل بيورك      

Bjork Analysis 

 :   Growth Rotationالدوران خالل النمو 

والذي يشير إلى حدوث تويرات شكلية تحادث علاى مساتول العظام الفكاي العلاوي والسافلي ومياز باين 

 نموذجين مختلفين للدوران الفكي السفلي : 
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، وإذا كاان الادوران نحاو   Backward rotationلدوران نحو السفل سمي دوران خلفاي فإذا كان ا

 .   Forward rotationعلى سمي دوران أمامي لا

دوران خالل دراسته مجموعة من العالقاات التاي أطلام عليهاا المالماح البنيوياة للا Bjork وجد بيورك

 لموجود وهذه العالمات هي : ذج الدوران او. تشير هذه العالمات إلى نمخالل النمو

  inclination of the condylar headميالن رأس اللقمة  -1

  curvature of the mandibular canal انحناء قناة الفك السفلي -2

   shape of the lower border of the mandible شكل الحافة السفلية للفك السفلي -3

  inclination of the symphysisميالن ارتفاق الذقن  -4

  interincisal angle الزاوية بين المحورية -5

  interpremolar or intermolar angles الزاوية بين الضواحك والزوايا بين الرحوية -6

  anterior lower face hightارتفاع الوجه المامي السفلي  -7

 

 فوجد :   Backward Rotationحاالت الدوران الخلفي أما في 

 والخلف  ميالن اللقم نحو العلى -1

 قد تكون القناة السنية السفلية مستقيمة وفي الحاالت المرضية قد تكون منحنية في االتجاه المعاكس .  -2

رقيقة ، ويالحا  توضاع  Cortical Layerغياب التحدب أو التدوير المامي مع كون القشيرة العظمية  -3

 السفلي .  عظمي خفيف تح  منطقة االرتفاق الذقني والجزء المامي من حافة الفك

 دوران ارتفاق الذقن نحو الخلف مع كون الذقن متراجعة .  -4

 نقص توضع واضح تح  ااوية الفك السفلي . -5

 تطور ااهد الرتفاع الوجه المامي السفلي .  -6

 ميالن محاور الرحاء نحو الماذ .  -7

 

لمنطقة الخلفياة ماع بعا  أن الزيادة في طول الفك كان  على حساب ا  Bjorkأما بالنسبة للفك العلوي فقد وجد 

 إعادة البناء في المنطقة المامية ولكن بشكل قليل . 

 نتيجة لـ:  –ويحدث التطور العمودي بغض النظر عن تطور الدروز خالل النمو 

 النمو المتوضع في الناتئ السنخي وقبة الحنك . -

 إعادة االمتصاص لقاع النف .  -

 فك العلوي . والذي يختلف تبعاً التجاه ومقدار ميالن ال

 وي وهذا مايشار إليه بالمعاوضة وكذلك فإن إعادة البناء تختلف حسب كون الميالن أمامي أو خلفي للفك العل

 دراسته حول محور اللقمة واتجاههه أهمية خاصة وميز عدة نماذج التجاه النمو .   Bjorkلقد أولى 

 األول :

لزاوية بين المحاور الطاولي للقماة والممااس الخلفاي للارأد تتجه فيه اللقمة نحو االماذ والعلى حيث تكون ا 

 درجات وهذه هي الحالة الطبيعية .   6ْبمقدار 

 الثاني : 

تتجه فيه اللقمة نحو الماذ والعلى بشكل ااهد وتتشكل طبقات عظمية شديدة فينزاح جسم الفك السافلي نحاو 

 العلى والماذ محدثاً الدوران المامي . 

 الثالث : 

 جه فيه اللقمة إلى الخلف والعلى محدثة الدوران الخلفي للفك السفلي . تت

عالقة بين تويرات النمو في التوضع المامي الخلفي للفك العلوي وبين النمو اللقمي ، كماا   Bjorkوقد وجد 

ه النماو بين وجود ارتباط كبير بين اتجاه النمو اللقمي ودوران الفك السفلي ووجود ارتباط أضاعف باين اتجاا

 اللقمي ودوران الفك العلوي . 

 :   Forward Rotation of the Mandibleالدوران األمامي للفك السفلي 

 ثالثة أنواع للدوران المامي للفك السفلي تبعاً لمكان مركز الدوران :   Bjorkميز 
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 :  Type Iالنوع األول 

لمفاصل الفكية الصادغية فاي الجاانبين ي فاي يالح  في هذا النوع وجود دوران أمامي مراكز متوضعة في ا

اللقم الفكية ( والذي يسبب ايادة فاي عمام العضاة ويتظااهر ساريرياً بتساطح اإلطبااق وانخفاا  أو نقاص 

البعد العمودي للثلث السفلي من الوجه . ويمكن أن ينتج هذا عن وجود عدذ    Under developmentتطور  

جم عاان فقاادان الساانان أو عاان ايااادة المقويااة العضاالية ي نااا  occlusal impalanceتااواان إطباااقي 

powerful muscular pressure)    . وهذا النخفا  في العضة قد يحدث في أي عمر 

           

 :    Type IIالنوع الثاني 

السافلية ويحدث هنا الدوران الفكي السفلي حول مركز يتوضع علاى مساتول الحادود القاطعاة لنسانان االمامياة 

ويترافم بتطور ملحوظ ونمو أكثر الرتفاع الوجه الخلفي بالمقارنة مع الزيادة الطبيعية الرتفاع الوجه الماامي ، 

، وهذه الزيادة في ارتفاع الوجه الخلفي دوران الجزء الخلفي  الفك السفلي بعيداً عن الفك العلوي  وهذا يؤدي إلى  

 ناجمة عن عاملين : 

 األول : 

بالنسبة للحفرة القحفية المامياة عنادما تنحناي  Middle cranial fossaeالقحفية الوسطى هو انخفا  الحفرة 

 .Condylar fossaeقاعدة القحف وعندما تنخف  الحفرة اللقمية 

   :  الثاني  

هو الزيادة في ارتفاع الرأد والذي يتضح في حال النماو العماودي للقام الفكياة . ونتيجاة لالتجااه العماودي للنماو 

لقمي فإن الفك السفلي ينخف  لنسفل أكثر مان تقدماه لنمااذ ، وبسابب االرتباطاات العضالية والرباطياة فاإن ال

االنخفا  يحدث كدوران أمامي في عالقته مع الفاك العلاوي ماع مركاز دوران متوضاع علاى مساتول الحادود 

 القاطعة للقواطع السفلية . 

 

 :   Type IIIالنوع الثالث  

في منطقة السنان المامية ينتقل مركاز الادوران   Anomalous occlusionغير سوي  في حال وجود إطباق

الفكي السفلي نحو الجزء الخلفي من القوس السنية على مستول الضواحك . فاي هاذا الناوع مان الادوران الفكاي 

الوجاه   فاي حاين أن ارتفااع  underdevelopmentالسفلي يصبح ارتفاع الوجه المامي السفلي ناقص التطور  

المامي الخلفي يزداد وينمو بشكل طبيعي ، حيث تنضوط القوسان السنيتان باتجاه بعضهما لتتطور عضة عميقة 

 .   Basal deep biteقاعدية ي هيكلية ( 

درجاة كبيارة ماع باروا  لوح  دوران ارتفاق الذقن لنماذ إلى  II,IIIفي حال الدوران الناجم عن النمو لننماط 

 الذقن.

ميالن محاور السنان إلى حد كبير بالدوران الفكي السفلي ويبدو أن وضعية الثنايا السفلية  تكاون مرتبطاة   يتأثر

 Interincisorوظيفياً بوضعية الثنايا العلوية وهذا يتظاهر بحدوث تويرات محدودة في ا لزاوية بين المحورياة 

Angle   . 

 

 :   Backward Rotation of the Mandibleالدوران الخلفي للفك السفلي 

هذا النموذج من الدوران أقل شيوعاً من الدوران المامي ي تختلف نسبة شيوعه من شاعب لخار فأفريقياا أكثار 

 شيوعاً ( ومن الواضح تدخل العوامل العضلية في آلية حدوثه . 

 بين نوعين من الدوران الخلفي للفك السفلي :   Bjorkوقد ميز 

 :  Type Iالنوع األول 

وفيه يتوضع مركز الدوران على مستول المفصل الفكي الصدغي ويمكن أن ينتج بشكل فيزيولاوجي أو عالجاي 

 . من خالل اإلجراءات التقويمية التي تؤدي إلى رفع العضة 

. ففاي حاال تساطح قاعادة  Cranial Baseباالرتبااط ماع قاعادة القحاف يحدث هاذا الناوع مان الادوران أيضااً 

نسبة للحفارة القحفياة المامياة  Middle Cranial Baseترتفع الحفرة القحفية الوسطى  Flatteningالجمجمة 

 وعندها يرتفع الفك السفلي أيضاً . 
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في ارتفااع الحفارة   Incomplete developmentقد تكون هناك أسباب أخرل أيضاً مثل التطور غير الكامل 

تطور الناقص الرتفاع الوجه الخلفي يقود إلى دوران . هذا ال  Oxycephalyالقحفية الوسطى كما هو الحال في 

الرتفاع الوجه المامي وقاد تحادث عضاة   overdevelopmentخلفي للفك السفلي مع تطور ااهد أو فرط نمو

   مفتوحة أمامية نتيجة لذلك . 

 :  Type IIالنوع الثاني 

ساتول اإلطبااق الرحاوي الكثار وفيه يحدث الدوران الفكي السافلي نحاو ا لخلاف حاول مركاز متوضاع علاى م

 .  Distal occlusion molarsتوضعاً نحو الوحشي 

وعنادما ينماو يكون عنم اللقمة الفكية طويالً وماهالً نحو الخلف أما الذقن فيبدو مشادوداً نحاو السافل والخلاف .  

والربطاة فإناه يادور فإنه يتحرك أمامياً أكثر من انخفاضه نحو السفل وبسبب اتصااله بالعضاالت  الفك السفلي  

 نحو الخلف . 

 

  كيفية حدوث الدورانات الفكية خالل النمو :

فاإن جسام    Bjork & Skellierيتألف الدوران خالل النمو للفك السفلي من جملة معقدة من الحركات . حساب 

جملاة  يعاد   Matrixوالنساج الرخاوة الموطياة لاه أو ماا يسامى القالاب    Mandibular Corpusالفك السفلي 

 نسيجية مستقلة قادرة على الدوران بصورة مستقلة . 

 كل من الدوران المامي والدوران الخلفي إلى ثالث مكونات :  Bjork & Skellierقسم 

  :  Total Rotationالدوران الكلي -1

 Implantأو خاط الزرعاات    Refrences lineوالذي يشير إلى دوران جسم الفك السفلي ي الخط االمرجعاي 

line   نسبة إلى قاعدة القحف المامية )N-S يAnterior cranial Base. ) 

  

 :   Matrix Rotationدوران القالب  -2

ي الخاط  soft tissue matrix of the mandibleوالذي يشير إلى دوران قالاب النساج الرخاوة للفاك السافلي 

 حف المامية . المماس للحافة السفلية للفك السفلي ( نسبة إلى قاعدة الق

  :   Inter Matrix Rotationالدوران ضمن القالب   -3

والذي يشير إلى دوران جسم الفك السفلي ضمن قالب نسجه الرخوة ي أو الفرق بين الخطوط المرجعية ( ويظهار 

 الحادثة على الحافة السفلية للفك السفلي .   Remodelingمقداراً من إعادة القولبة 

 أن الدوران الكلي هو مجموع دوران القالب + الدوران ضمن القالب .  Bjork & Skellierبين 

وأظهر الدوران الكلي ايادة ثابتة مع التقدذ بالعمر لنماذ أو الخلف وذلك حسب الحالة . حيث أن الادوران الكلاي 

 هو دوران الفك السفلي نسبة إلى قاعدة القحف .

  

 عالقة البزوغ مع النمو الوجهي : 

توضع الدوران المامي عند مقدمة القوس السنية سيكون بزوغ السانان الخلفياة أكبار مان القواطاع وال   في حال

تحدث ايادة في التوطية لن الحافة السفلية موه  هذا الفرق في البزوغ ، وهنا يجب تقدير البزوغ الرحوي بناء 

 . على القناة السنية السفلية وليس على الحافة السفلية للفك السفلي 

وإن إمالة القواطع العلوية سيكون باتجاه الماذ في حال الميالن المامي للفاك العلاوي وخلفاي فاي حاال المايالن 

 .   على ااويتها مع القاعدة الفكية الخلفي لتحااف

 

 : النقاط السيفالوميترية المرجعية 

  Bjork شكل منها بمضالعويسمى المضلع المت  Me, Go , Or ,S ,N ,Arعلى  Bjork & Skellier  اعتمد 

 وهو مؤلف من ثالث اوايا :

     N,S,A = 123±5الزاوية السرجية 

 S,AR,Go = 143±6الزاوية المفصلية   

      Ar,Go,Me = 130±7الزاوية الفكية 
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        Bjork=396±6  مجموع

-Nلعماودي الماامي قد ارتفع  وحدث نقص في البعاد ا Meهذا يشير إلى أن النقطة   396إذا كان المجموع >

Me   . وبالتالي دوران أمامي للفك السفلي 

وبالتاالي دوران  N-Meقد اابتعدت وااداد البعد المامي  Meهذا يشير إلى أن النقطة    396إذا كان المجموع <

 خلفي للفك السفلي . 

 

 تحليل جاراباك

 Jarabak Analysis    

 

ذجان للنمو وو على دوران الوجه ودوران الفك أثناء النمو ووجد نمتحليله في تحديد اتجاه اللنم  Jarabakلقد بنى  

 الوجهي : 

 ي نمو عمودي (  Clockwiseالنمو باتجاه عقارب الساعة  -1

 ي نمو أفقي (  Counter Clockwiseالنمو عكس اتجاه عقارب الساعة  -2

 

 :  Clockwiseالنمو باتجاه عقارب الساعة 

عد وبالتالي تنمو المستويات العرضية السيفالوميترية بشكل متباعاد يظهر فيه الوجه بشكل منفرج أو متبا -1

 بحيث أن نقطة التقاهها تقع خلف الراس . 

 .  N-Meينمو بشكل أقل من ارتفاع الوجه المامي   S-Goارتفاع الوجه الخلفي  -2

 .  S-Arتمتلك الزاوية السرجية قيمة كبيرة وبالتالي توضع خلفي للمفصل ونقص في طول  -3

 ر الفك العلوي بشكل كبير في االتجاه العمودي وبالتالي يكون االنموذج الوجهي طويل . يتطو -4

يساير الفك السفلي نموذج النمو العاذ لللوجه ولكنه يتسم ببع  الصافات الخاصاة ففاي الادوران الخلفاي  -5

نحاو لخلاف ويتجاه الاذقن  دوران ويميل جسم الفاك السافلي نحوايبدو تالمفصل الفكي الصدغي كمركز لل

 . السفل والخلف 

  :Counter Clockwiseالنمو عكس عقارب الساعة 

 أثناء النمو . يظهر في كون المستويات السيفالوميتريةالعرضية متوااية فيما بينها -1

 كذلك نالح  ايادة في ارتفاع الوجه الخلفي نسبة إلى ارتفاع الوجه المامي . -2

 النموذج الوجهي القصير  -3

الذي يؤدي بدوره إلى توضع أمامي للمفصل وبالتالي توضع أمامي للفك نقص الزاوية السرجية   -4

 السفلي وبروا الذقن . 

 

    Jarabakطريقة تشخيص النمو حسب 

 

    S-Go/N-Me×100=60±2%: نسبة االرتفاع الوجهي الخلفي إلى االرتفاع الوجهي األمامي  -1

  .  اتجاه عقارب الساعة ي نمو عمودي (تشير غلى أن النمو ب %58إذا كان  هذه النسبة >            

 . تشير إلى أن النمو باتجااه عقارب الساعة ي نمو أفقي (   %62إذا كان  هذه النسبة <           

 :  والزوايا التي يتألف منها  Bjork  396±6مجموع  -2

                    

     N,S,A = 123±5الزاوية السرجية                  

 S,AR,Go = 143±6الزاوية المفصلية                     

      Ar,Go,Me = 130±7الزاوية الفكية                  

 :  TMJبين الدوران وتوضع المفصل الفكي الصدغي   Jarabakربط -3

 دوران أمامي يتوافم مع توضع أمامي للمفصل    -              

 ع خلفي للمفصل دوران خلفي يتوافم مع توض   -              
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 ) ميالن الشعبة الصاعدة ( :  S,Ar,Goالزاوية  -4           

 كبر الزاوية يشير غلى توضع أمامي للفك السفلي ونمو الفك السفلي بدوران خلفي .  -                

   صور الزاوية يشير إلى توضع خلفي للفك السفلي ي أي أنه توجد معاوضة باالتجاه   -             

 . بالحالة الطبيعية (  Ar و Sالزاويتين  العمودي بين                  

 عمق الوجه :  Goزاوية -5

إلاى  N-Goتوضيح نمو الفك السفلي بشكل أعمم فقسم ااوياة الفاك السافلي بواساطة   Jarabakحاول 

  قسمين:

Go1         (N,Go,Ar) =52 ± 3    . وتعبر عن ميالن الرأد 

Go2         ( N,Go,Me)   = 70 ± 5 . وتعبر عن ميالن جسم الفك السفلي 

 

 وهنا نجد حالتين :  Arتشير إلى توضع أمامي للنقطة  Go1صغر  •

 أو بقي  طبيعية ستدور الكتلة الخلفية محدثة نمو عمودي .  Go2إذا كبرت  -1

 سيحدث نمو أفقي نتيجة الدوران المامي .   Go2إذا صورت  -2

 

 وهنا نجد حالتين :  Arخلفي للنقطة  يشير إلى توضع  Go1كبر  •

1- Go2  ) صويرة سيدور جسم الفك أمامياً ي نمو أفقي 

 يعني حدوث دوران خلفي للفك السفلي .   Go2كبر  -2

 :  Y  (S-Gn)محور  - 6        

  S-Nماع قاعادة الجمجماة الماامي  Yاالمحور الطولي للوجاه وتبلاق قيماة ااوياة محاور   Jarabakسماه       

 .  S-Nو  Yدرجة حيث اعتبر أن النمو الوجهي المتواان يترافم مع ااوية ثابتة بين محور  (65)

 يدل على دوران خلفي للفك السفلي وبالتالي نموذج نمو عمودي .  Yكبر ااوية       

 يدل على دوران أمامي وبالتالي نمذج نمو أفقي .  Yصور ااوية       

 

 Growth Theoriesنظريات النمو  

 

ن المعروف أن النمو يتأثر إلى درجة كبيرة بالعوامال الوراثياة ولكناه يتاأثر أيضااً بالعوامال البيلياة وذلاك مان م

 الناحية الوذاهية ، درجة الفعالية الفيزياهية ، الصحة أوالمر  والعديد من العوامل المشابهة . 

هم بحاجة لمعالجاة تقويمياة فوناه مان   وبما أن القسم العظم من الشخاص الذين لديهم اضطراب في نمو الفكين

الضروري أن نعلم كيف يتأثر النمو الهيكلي بالعوامل المختلفة وكيف تتم السيطرة على هذا النمو وذلك حتى نفهم 

 الفمراضية لسوء الوطباق والتشوهات الوجهية السنية . السباب 

على النماو وتحدياد اتجاهاه او بالضابط ماا هاو   أجري  العديد من الدراسات لمعرفة اللية التي يتم فيها السيطرة

 الذي يحدد نمو الفكين . 

 هناك ثالث نظريات وضعت كمحاولة لتحديد العوامل المؤثرة على النمو الوجهي القحفي : 

 للنمو القحفي الوجهي العظم هو المحدد الولي  -1

 ي .الوضروف هو المحدد الولي للنمو الهيكلي بينما يستجيب العظم بشكل ثانو -2

 النسج الرخوة حيث تبدأ العناصر الهيكلية بتحديد نموذج النمو الولي . قالب   -3

 

 ويقع االختالف الرهيسي بين هذه النظريات على مدل تاثير الوراثة على النمو . 

مساتول العظام   إلى أن التأثير الوراثي يعبر عن ذاته بشاكل مباشار علاى    النظرية األولىتشير   •

 وراثي يكون على مستول السمحاق . ولذلك فإن التأثير ال

كون التأثير الوراثي يظهر على مستول الوضاروف بينماا يساتجيب  النظرية الثانيةبينما تقترح   •

العظم بشكل منفعل حتاى ينازاح إلاى مكاناه وهاذا التاأثير غيار المباشار للوراثاة يادعى التااثير 

 .   Epigeneticالمتعلم بالنشوء الالبنيوي 
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، بشكل قليل على النظاذ الهيكلاي أن العوامل الوراثية تؤثر إلى حد بعيد    ثالثةالنظرية التفتر    •

ولذلك فون نمو كل من العظم والوضاروف يسايطر علياه بشاكل البنياوي حياث يتطاوران فقاط 

 كاستجابة للنسج الخرل . 

ب حديثة دعي  بالنظرية االخدمية والتي تشير إلى أن جميع عناصر المركا  لنظرية رابعةإضافة   •

 القحفي الوجهي السني تشكل جملة متكاملة . 

 

 مستوى السيطرة على النمو ) أماكن النمو ومراكز النمو ( : 

 

 إن التمييز بين مراكز وأماكن النمو يوضح االختالفات بين نظريات  التحكم بالنمو. 

 Growthالنمـو  لمركـزهو بالتحدياد الموضاع الاذي يحادث فياه النماو خالفااً  :  Growth Siteمكان النمو 

Center  . ) ًالذي هو الموضع الذي يحدث فيه النمو المستقل يالمسيطر عليه وراثيا : 

 وبالتالي فإن جميع مراكز النمو هي أماكن النمو أيضاً ولكن العكس ليس صحيحاً . 

 

 العظم كعامل محرض للنمو ) النظرية الوراثية ( : 

مما يجعال نماوذج النسج التي تشكل العظم تحمل معها تنبيهها الخاص    يعود الحافز الرهيسي لهذه النظرية إلى أن

النمو الوجهي القحفي يبقى ثابتاً بشكل مثير للدهشة ، ويفسر ثبات نموذج النمو على أن غالبية أماكن النمو تعتبار 

 أيضاً مراكزاً للنمو . 

للنمااو إضااافة  لماااكن الااتعظم  الوشاااهية للقحااف والفكااين مراكاازاً  وبشااكل خاااص تعتباار الاادروا بااين العظاااذ 

الوضروفي في قاعدة القحف ولقمة الفك السفلي ، حيث يعتبار النماو فاي هاذه المنااطم كنتيجاة للتعبيار الاوراثي 

 وبالتالي فإن انزياح الفك العلوي كنتيجة للنمو الحاصل في الدروا والذي يدفع العظاذ بعيداً . 

 اصل في الدروا يجب أن يحدث بشكل كبير ومستقل عن الوراثة ، إذا كان  هذه النظرية صحيحة فإن النمو الح

 يتضح أن الدروا والنسج السمحاقية ليس  عوامل محددة بشكل أولي للنمو الوجهي القحفي وذلك لسببين : 

لنه عندما تنزاح المنطقة بين الدروا لعظمين وجهيين إلى مكان آخر فإن النسج ال تساتمر باالنمو وهاذا  -1

 نقص في كمونية النمو الوريزي داخل الدروا . يشير إلى ال

إنه من الممكن أن نرل أن النمو في الدروا يستجسب للتأثيرات الخارجية في العديد من الظروف ، فاإذا  -2

دفع  العظاذ الوجهية والقحفياة بشاكل ميكاانيكي بعياداً عان الادروا فساوف تمان المنطقاة بعظام جدياد 

ضوط  الدروا فإنه سوف يعرقل النمو في هذا الجاناب لاذلك يجاب وستصبح العظاذ أكبر حجماً ، وإذا  

 أن تعتبر الدروا كأماكن تسيطر بشكل رد فعل وليس بشكل أولي . 

 

ورغم  تعر  هذه النظرية النتقادات وبالنتيجة تعتبر الدروا في الفك العلوي أماكن للنمو وليس  مراكز للنمو . 

 الباحثين أيدوا هذه النظرية ومنهم : كثيرة قلل  من مصداقيتها فإن عدداً من 

• Korkhous    في دراساته علاى التاواهم الحقيقياة فاي ألمانياا حياث الحا  انتقاال وراثاي لابع

 . الصفات ي حجم الفكين ، العالقة الفكية ،شكل السنان وحجومها ، غياب السنان ( 

• Lundstrom  سويد والح  وجود كازذ الذي درس العالقة الفكية عند أفراد السرة المالكة في ال

 حقيقي موروث . 

 

 . ورغم االنتقادات يمكن لهذه النظرية تفسير بع  حاالت سوء اإلطباق مثل الكزذ الحقيقي والعضة االموطية

 

 نظرية الغضروف الموجه ) الغضروف كحافز لنمو الحفي الوجهي ( : 

ي القحفي ، فإذا كاان للوضاروف التاأثير تبنى هذه النظرية على أساس أن الوضروف هو الذي يحدد النمو الوجه

الفك السفلي وأن يعتبر إعادة بناء   فإن غضروف اللقمة الفكية يجب أن يعتبر كمنظم لنمو عظمالولي على النمو 

 الرأد والتويرات على السطوح الخرل ثانوية بالنسبة للنمو الوضروفي الولي . 

 وكخالصة : 
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غضاريف قاعدة القحف يمكن أن تلعب دور كمراكز للنمو بشكل مستقل كما يبدو أن الوضاريف المشاشية وربما  

 ولكن بدرجة قليلة . هو الحال مع غضروف الوتيرة النفية 

كما يبدو أن النمو الحادث في لقم الفك السفلي هو أكثر شبهاً بالنمو الحاصال فاي دروا الفاك العلاوي مقارناة ماع 

 النمو الحادث في الصفيحة المشاشية . 

 

 :   Functional Matrix Theory of Growthنظرية القالب الوظيفي 

إذا كان كل من العظم والوضروف ال يمتلكان تأثير على نمو الهيكل القحفي الوجهي فإنه يبدو أن السايطرة علاى 

 النمو تعود إلى النسج الرخوة . 

شرين ودعي  بنظرية القالاب الاوظيفي في الستينات من القرن الع  Mossلقد وضع  هذه النظرية من قبل العالم  

أناه فاي حالاة كساور العظااذ    Roux-Wolfحيث الحا   1890إلى عاذ  Mossللنمو ، وتعود جذور مفاهيم  

الطويلة غير المثبتة عالجياً يتشكل العظم بحسب اتجاه الشد العظمي وينحني العظم بتأثير هذا الشد ومناه اساتنتج 

 وبنيته وهذا هو مفهوذ النظرية الوظيفية .  أن الوظيفة تؤثر على شكل العظم

أناه اليمكان اعتباار كال مان غضاروف   Mossومن حيث التأثير الكامن الوريزي للوضاريف فقد بين  نظرية 

اللقمة الفكية والوتيرة النفية كعوامل محددة أولية لنماو الفكاين وعوضااً عان ذلاك اقتارح ان نماو الوجاه يحادث 

ة وهذا بواسطة النسج الرخوة في كال الفكين ، وتبعاً لهاذه المقولاة فاإن النساج الرخاوة كاستجابة لمتطلبات وظيفي

 تنمو وكل من العظم والوضروف يستجيبان لهذا النمو . 

الحيوياة وتصانف عظااذ هاذا يمكن اعتبار المركب القحفي الوجهي بمثابة بنية مترافقاة ماع عادد مان الوظااهف  

 لية ، كل عنصر وظيفي هيكلي مكون من : المركب على أنها عناصر وظيفية هيك

: تتألف من العظاذ واالوضاريف التي تحماي القالاب الاوظيفي المرتبطاة باه وقاد تكاون  الوحدة الهيكلية -1

 وحدة دقيقة كعظم الفك السفلي أو تضم عدة عظاذ متجاورة مثل السطح الداخلي لقبة القحف . 

 :  وله نوعانخوة : يتكون من العضالت والنسج الر القالب الوظيفي -2

 قالب سمحاقي :  قد يكون :  •

 عضلي : كالعالقة بين نمو الناتئ المنقاري وارتكاا العضلة الصدغية عليه .   

 سنخي : كالعالقة بين وجود السنان ونمو العظم السنخي المرتبط معها .     

ت موضاعية تتضامن أن القالب السمحاقي يتحكم بعملية تكون العظم ونموه عبر آليا  Mossواستنتج  

وتشاهد هذه اآللية في التبدالت الحادثاة   Driftظواهر إعادة البناء العظمي وحركة االنتقال الفراغية  

 على مستول البنى الهيكلية الصويرة . 

 قالب محفظي :  •

بااين  Mossعباارة عان مجموعااة مان النساج الرخااوة والتجااويف الوظيفياة المحاطااة بالمحفظاة ومياز 

 ركب القحفي الوجهي : نموذجين ضمن الم

 قالب دماغي يتحكم بنمو القحف .  -

 قالب تنفسي يتحكم بنمو الوجه .  -

يتوسع القالب المحفظي وبالتالي يحدث نمو على مستول الجازاء العظمياة ذات المنشاأ الوضاروفي أو الوشااهي 

 . حادثة ترتبط بالوظيفةلهذه الجزاء وهكذا نجد التويرات ال  displacementوبالتالي ستحدث حركة انزياحية 

ويوضح نمو القحف هذه النظرية بشكل جيد حيث يخضاع نماو القحاف لنماو الادماغ ، فالضاوط النااتج عان نماو 

 الدماغ يفصل عظاذ القحف في منطقة الدروا وبالتالي سيتوضع عظم جديد لملء هذه الفراغات الحادثة . 

 نظرية الجملة الخدمية : 

ناصر المركب القحفي الوجهي السني ي أعصاب ، عضالت ، عظاذ ، غضااريف تنص النظرية على أن جميع ع

، نسج رخوة  ، لقمة ، أسنان ، إطباق ( تشكل جملة متكاملة كل عنصر من عناصرها يتاأثر بااآلخرويؤثر فياه ي 

ملاة فاعل ومنفعل ( ووجود خلل في أحدها يؤثر على النمو بمجمله ويؤدي إلى خلل فيه وتسمى هاذه الجملاة بالج

في هذه النظرية اليوجد ما هو أولي وما هو ثانوي ففي بع  الحااالت ياؤثر اإلطبااق علاى االمفصال الخدمية .  

  Petrovicأن اإلطباااف أهاام عناصاار الجملااة الخدميااة ويساامية   Petrovic,ويعتباار والعكااس صااحيح 

 أو المقياس المكافئ للجملة الخدمية .  Comparatorبا
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 سوء اإلطباق حدوث  فيالبيئية دور العوامل 
 

 مقدمة:

إن سوء اإلطباق هو انحراف سريري هاذ عن المجال الطبيعي للنمو والشكل التشريحي الطبيعي أكثر مان 

كونه داء وحيد السبب كما هو الحال في بع  المرا  , أحياناً يكون هناك سبب وحيد ظااهر مثال تراجاع فاك 

لكن في الحقيقة غالباً ما تنتج حاالت سوء اإلطبااق عان تفاعال سفلي ناتج عن كسر سابم في لقم الفك السفلي , و

معقد للعوامل المختلفة التي تؤثر على النمو والتطاور الطبيعاي, كماا أن آلياات التكياف المختلفاة للنساج المتاأثرة 

 تسبب ايادةً في التعقيد وتنوًع أكثر في أشكال سوء اإلطباق الناتجة .

البيلياة دوراً هامااً فاي اآللياة اإلمراضاية الضاطرا باات المركاب الساني   تلعب العوامل الوراثية والعوامل

كل منهما يتأثر بااآلخر وتاؤثر كال منهاا علاى المركاب الساني الاوجهي مان خاالل عوامال موضاعية , فالوجهي

 وعوامل عامة تلعب دوراً هاماً في االضطرابات السنية الوجهية.

خالل نمو وتطور الوجه والفكين والسنان وهي على عالقة تتألف التأثيرات البيلية من ضووط وقول تؤثر  

كبيرة بالنشاط الفيزيولوجي وهذا ما يتظاهر مان خاالل تكياف الوظيفاة ماع البيلاة , فماثالً تتحادد كيفياة وفعالياة 

 المضق والبلع جزهياً بما تأكله عادةً , ومن خالل الضووط الناتجة عن ذلك يتأثر نمو الفكين والسنان .

 

 أن نقسم الفترة الزمنية التي تؤثر العوامل البيلية خاللها إلى:يمكن 

 المرحلة الجنينية :  -أ

% مان حااالت التشاوهات الجنينياة 20غالباً ما تنتهي االضطرابات الجنينية بموت الجنين , حيث وجد أن  

عدد قليل نسبياً من هذه المبكرة انته  بموت الجنين حتى أن الذ الحامل لم تكن مدركة بعد لوجود ذلك الحمل . و

% مان 1أن    Proffitالحاالت والتي يمكن أن تتظاهر بمشاكل تقويمية يمكن أن تحيى لفترة طويلة . حيث وجاد  

 الطفال الذين احتاجوا إلى تقويم كان لديهم اضطراب جنيني كسبب رهيسي .

ومن العوامل المهمة المؤثرة على الجناين فاي هاذه المرحلاة الحالاة الصاحية والنفساية لانذ الحامال , فماا 

تتعر  له الحامل من نقص في التوذية أو أمرا  إنتانية ي كالحصابة والتهااب الكباد اإلنتااني وغياره الكثيار ( 

دوياة والساموذ الكيماوياة قاد تاؤدي إلاى وكذلك التعر  لنشعة أو اإلجهاد الجسدي والنفسي وما تتناوله مان ال

 تشوهات جنينية خطيرة .

 

,و  Dilantin  ,6-Mercaptopurine, فارط التادخين ,  Aspirinفقد أصبح معروفاً خطار كال مان 

Valium  . في إحداث شقوق الشفة وقبة الحنك 

و   Thalidomide كماا يشاتبه بادور اياادة فيتاامين د فاي التسابب بااإلغالق المبكار للادروا, وبتاأثير 

Retinoic acid  في إحداث متالامة تريشر كولينز , وبدور الكحول اإليتيلي في التسابب بانقص نماو وتطاور

 الوجه المتوسط , وغير ذلك الكثير ...

يمكن للضوط على الوجه في مرحلة التطور أن يسبب تشوهات معتبرة في النمو , ففي حاالت نادرة يمكان 

 ه في الرحم مسببة نقص تطور بليق في الفك العلوي .أن تضوط اليد على الوج

أن انحناء الرأس على الصادر بقاوة فاي رحام الذ والاذي يعاود لعادة أساباب   Pierre Robinكما وجد 

أهمها نقص حجم الساهل المنيوسي قد يسبب صور حجم الفك السفلي عند الوالدة , كما أن انزياح الفك السفلي قد 

أثناء تطوره وبالتالي يحول دون االنوالق الطبيعي لرفوف الحنك , كما أنه قاد يعيام تانفس يمنع انخفا  اللسان  

الجنين أثناء الوالدة إذا لم يتنبه الطبيب لذلك . وبسبب اوال هذا الضوط بعد الوالدة قد يتابع الفك العلاوي تطاوره 

 ويتحسن المري  ولكن ال يتولب المري  عادة على هذا الخلل .
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 هر الخرل للرضو  في المرحلة الجنينية :ومن المظا

وهاي إعاقاة الفاك السافلي الناتجاة عان التصااق المفصال الفكاي  " Vogelgesicht"وجه العصفور   •

 الصدغي بسبب عيب تطوري أو ر  خارجي .

 عدذ التناظر نتيجة ضوط الركبة أو الساعد على الوجه . •

 بعد الوالدة : -ب

قب بل حتى أثناء الوالدة , فاستخداذ المالقط الوالدياة قاد يحادث رضااً علاى تتابع العوامل البيلية تأثيرها ع

أحد وكال المفصلين الفكيين الصدغيين , من خالل إحداث الر  الداخلي وفقدان النسج ومن ثم نقص تطور تالي 

لكان تماشاياً ماع للفك السفلي . عزا البع  ذلك إلى إصابة النسيج الوضروفي لللقم الفكية المركز الهااذ للنماو , و

نظريات النمو المعاصرة من الصعب اعتبار نقص نمو الفاك السافلي ناتجااً عان ذلاك . ومان المالحا  أناه علاى 

الرغم من تناقص استخداذ هذه المالقط خالل الخمسين عاماً الماضية لم يالح  حدوث تراجاع فاي نساب حادوث 

 وحي بندرة هذا السبب .حاالت الصنف الثاني الناتجة عن تراجع الفك السفلي مما ي

عموما يمكننا لتسهيل البحث تقسيم العوامل البيلية المؤثرة عقب الوالدة إلى عوامل موضعية وعوامل عامة 

. 

 العوامل العامة:

دوراً هامااً فاي التطاور الطبيعاي وتوذيته والمرا  التي يتعار  لهاا تلعب الحالة الصحية العامة للطفل  

 لعوامل العامة المؤثرة في التطور متنوعة للواية وسنذكر أهمها :, إن االوجهيللمركب السني 

 اضطرابات التغذية:-أوالا 

تلعب الرضاعة الطبيعية دوراً هاماً في التطور المامي للفاك السافلي مان خاالل تحفيزهاا المتاواان للعضاالت  

عي اآلخاذ باالتطور ولتخفاف مان الفموية, إضافة إلى ما تنقله للطفل من أضداد مناعية من أمه لدعم جهااه المناا

اإلصابات اإلنتانية التي قد يتعر  لها الطفل , وال يقل عن ذلك ما تنقلاه مان الادفء العااطفي والحناان لتحقيام 

البناء النفسي المتواان لهذا الطفل الناشئ مما يقلل من ظهور بع  العادات السيلة كمص اإلصبع وغيرها والتي 

 شعور الطفل بالمان . قد تنشأ عن اضطراب نفسي وعدذ

كما أن لطبيعة الوذاء التي يتناولها الطفل فيما بعاد دور هااذ فاي تحقيام التطاور الطبيعاي للمركاب الساني 

الوجهي , فالشخاص الاذين اعتاادوا الطعااذ الباداهي الوناي بالليااف يحفازون عمال عضاالتهم وبالتاالي اياادة 

ن الساحل الحمولة الوظيفية علاى السانان مماا يقلال مان نسا بة النخاور ويزياد مان عار  القاوس السانية وياأمل

الفيزيولوجي للسطوح الطاحنة لنسنان المؤقتة . في حين تلعب الطعمة العصرية الطرية دور عامل هاذ مسابب 

لسوء اإلطباق فوياب الوظيفة الكافياة للعضاالت تاؤدي لزياادة نسابة النخاور ونقاص فاي أبعااد القاواس السانية 

 ت اإلطباقية الطبيعية في اإلسنان المختلط .وغياب التعديال

 ومن أمرا  سوء التوذية التي تتظاهر على مستول المركب السني الوجهي نذكر :

 الكساح:

 يحدث كمحصلة لنقص التوذية واضطرابات في الودد الصم.

 (.Ricketsيطلم عليه: الكساح أو الرخد أو الخرع وهي مرادفة لاي

 ظم الذي يكون له نوعان:علوهو عبارة عن نقص تمعدن ا

 يعند الطفال(. Ricketsقصور تمعدن العظم اآلخذ بالنمو يؤدي إلى الكساح  -1

 يعند الكبار(. Osteomalaciaقصور تمعدن العظم الناضج يؤدي إلى تلين العظاذ  -2

 

 اآللية اإلمراضية:

 يظهر الشكل العوامل المؤثرة في حدوث الكساح.
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 رية:المظاهر السري

 الفك السفلي: -1

ينحناي مكاان ارتكااا العضاالت وشادها   ينطبم علاى الفاك السافلي ماا ينطبام علاى العظااذ الطويلاة حياث  •

 وخصوصاً العضلة الماضوة.

ففي أثناء فترة النمو يكون مسطحاً وهناك شد عضلي فيأخذ شكالً منحنيااً ماا ياؤدي لحادوث عضاة مفتوحاة  •

 هيكلية.

د وجسم الفك يقصر في نمو الرأد العمودي( وبالتالي يحدث تطاول الوجه وتشوه وتختل النسبة بين طول الرأ •

 في شكله.

 بزوغ األسنان:  -2

 يكون متأخراً. •

 في السنان المؤقتة تكون هناك آفات في الميناء ينقص تصنع ميناء(. •

ى رخاد ساابم وخاصاة وقد تتأثر السنان الداهمة اآلخذة بالتكلس أيضاً ويكون الميناء المعيب فيها كادليل علا •

 القواطع والرحاء الولى.

 

ا   االضطرابات الهرمونية:-ثانيا

 يمكن لبع  االضطرابات الهرمونية أن تكون سبباً الضطراب المركب السني الوجهي.

قد تؤثر قبل الوالدة على حجم السنان , أما بعد الوالدة فإنها ساتؤثر علاى امان التطاور دون أن تاؤدي إلاى      

كماا أنهاا قاد تاؤثر علاى تكلاس العظااذ , وموعاد بازوغ السانان , ومواعياد انواالق الادروا , ونسابة   تخريبه ,

امتصاص السنان المؤقتة , كما أن اللثة والعضو حول السني ذو حساسية عالية لبع  االضطرابات في الوظيفة 

 الهرمونية مما ينعكس على مستول اإلطباق .

 اضطرابات الودة النخامية. -1

 ا الودة النخامية هرمون النمو:تفر

 .: نقصه: يؤدي للقزامة هرمون النمو

 ايادته: قبل البلوغ: عملقة.                 

 بعد البلوغ: ضخامة نهايات.                          

 

 ( نقص نشاط الغدة النخامية:1

 صور حجم الفك مما يؤدي إلادحاذ السنان. ✓

فيتامي 
 Dن 

الكالس 
 يوم

الفوسف 
 ور

 هرمون جارات  

 PTHالدرق 

 الكساح
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 أخر سقوط السنان المؤقتة.تأخر بزوغ السنان الداهمة وت ✓

 تأخر نمو الرأد. ✓

✓ Keller.تاأخر نمو الوجه و بالتالي تأخر نمو الفكين : 

✓ Spical التأخر العظمي في النمو في االرتفاعين المامي والخلفي للوجه + حجوذ السنان ال تتأثر بينما :

 يتأخر التطور السني.

✓ Keller العظمي. : تأخر التطور السني أقل من تأخر التطور 

 

 ( فرط نشاط الغدة النخامية:2

 العملقة: 

 ايادة فراغات بين سنية بسبب اادياد حجم الفك. ❖

 بزوغ مبكر لنسنان الداهمة. ❖

 السرج التركي المتضخم. –جمجمة متضخمة  ❖

 بروا الجيب الجبهي. ❖

 بروا الفك السفلي. ❖

 ضخامة النهايات:  

 السنخية. يزداد بزوغ السنان مما يؤدي لزيادة نمو النتوءات  ❖

❖ Secher   :-    ال يحدث اياادة فاي طاول القاوس السانية كماا فاي  -بروا الفك السفلي و بروا الذقن

 ضخامة لسان مما يؤدي لفراغات بين سنية و بروا دهليزي لنسنان المامية. -العملقة 

❖ Korkhaous   :- . اعتبر هذا المظهر مميزاً لضخامة النهايات 

 

 ة:اضطرابات الودة الدرقي -2

 تفرا الهرمونات التالية:

 التيروكسين: النمو. 

 كالسيتونين: ضبط كالسيوذ الدذ.  

 

 ( نقص نشاط الغدة الدرقية:1

 تأخر نمو الجمجمة و صور القوس السنية ✓

 نقص تطورالفكين و خاصة السفلي مما يؤدي إلى عضة مفتوحة و ذقن متراجعة ✓

 وغنقص معدل نمو جذور السنان مما يؤدي إلى تأخر البز ✓

 نقص حجم السنان ✓

 ارتفاع نسبة النخور مما يؤدي إلى فقدان مبكر لنسنان ✓

 سوء تكلس الفكين نتيجة انحالل الكالسيوذ ✓

✓ Spical .نقصان طول قاعدة القحف الخلفية + ايادة انثناء قاعدة القحف: 
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 ( فرط نشاط الغدة الدرقية:2

 تخلخل في السنان نتيجة امتصاص العظم السنخي. ✓

 س عظم الفك العلوي.نقص تكل ✓

 بزوغ مبكر لنسنان الداهمة والمؤقتة. ✓

 نمو الهيكل العظمي و الفكين نمواً سريعاً. ✓

 اادياد ارتفاع الوجه المامي مما يؤدي إلى عضة مفتوحة. ✓

 نموذج نمو وجهي متقدذ. ✓

 ايادة طول قاعدة القحف و انثناهها. ✓

 

ا   األمراض العامة:-ثالثا

فمن المعاروف مة التي تسبب اضطرابات في تطور المركب السني الوجهي.هناك العديد من المرا  العا

أن المرا  الحموية تسبب اضطراب أامنة بزوغ السنان خالل فترة الرضاعة والطفولة المبكرة , وغالبااً ماا 

 تطور السنان .  quantityأكثر من تأثيرها على كمية  qualityتؤثر المرا  العامة على نوعية 

حالة سوء اإلطباق نتيجة ثانوية لبع  المرا  ذات المنشأ العصبي أو العضالي , والباد للمقاوذ قد تكون 

 من استشارة طبيب الطفال في حال كان الطفل يعاني من مر  عاذ قد يؤثر على سير المعالجة التقويمية .

 ي.الرثية المفصلية: التي تصيب الطفال قد تسبب التصاق في المفصل الفكي الصدغمثل 

نقص فوسفات الدذ: تظهر بعمر مبكر عند الطفال وتتميز بفقدان مبكار لنسانان المؤقتاة وتشاوهات كذلك  

 هيكلية، والتحاذ مبكر للدروا القحفية وامتصاص في العظم السنخي.

 

 العوامل الموضعية:

 

 االضطرابات في عدد األسنان:-أوالا 

 

 :Supernumerary Teethاألسنان الزائدة:  -1

 في المرحلة الولية التكاثرية لبراعم السنان. تنشأ 

 وهناك فرضيتين تفسران ذلك:

 الولى أنها تنشأ عن برعم سني ثالث يتطور من الصفيحة السنية يقع بالقرب من برعم السن الداهمة.

 أما الثانية فتعزو نشوءها إلى انشطار برعم السن الداهمة نفسه.

 ة نوعاً ما لن السن الداهمة تكون عادة طبيعية في الشكل والحجم.هذا وإن الفرضية الثانية تكون نادر

 

 تقسم السنان الزاهدة من حيث الشكل إلى:

 تأخذ شكل مخروطي أو وتدي أو اسطواني. Rudimentaryأسنان بداهية 

 يكون شكلها مماثل للسن المجاورة. Supplementalأسنان إضافية 

 

 بزوغ الخلف أو منع بزوغها، أو بقاء مديد لنسنان المؤقتة. قد يسبب وجود السنان الزاهدة، تأخر
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 أو توير مسار البزوغ وبالتالي سوء وضع السنان المجاورة.

 أو حدوث فراغ بين الثنايا العلوية.

تأتي الرحى الرابعة العلوية بالمرتبة الثانية بعد السنان النسية ثم الرحاء الرابعة السفلية يولكن بنسبة أقل 

 ير من العلوية( ثم الضواحك السفلية والرباعيات العلوية ونادراً في منطقة الثنايا السفلية والضواحك العلوية.بكث

 

 تشاهد السنان الزاهدة مرافقة لبع  المتالامات:

 (.8متالامة عسر التعظم القحفي الترقوي يشكل  -

 متالامة غاردنر. -

 متالامة آبرت. -

 .1صبع نمط متالامة الوجه والفم واإل -

 متالامة عسر التعظم الوجهي القحفي. -

 

 معالجة األسنان الزائدة:

الجاس اإلصابعي( وفحاص  –عندما يشك بوجود سن ااهدة يخضع المري  لفحص سريري يعد السانان 

 شعاعي يبانورامي وإطباقي باعتماد مبدأ اإلااحة(.

الزاهدة , كما أن التشاخيص المبكار يبساط حيث تلعب الصورة الشعاعية دوراً أساسياً في تشخيص السنان  

 العالج ويجعله سهل المنال .

مرحلاة تطاور السانان المجااورة ويحادد توقيا   –عاددها  –يعتمد قرار القلع على: حجم السنان الزاهادة 

 التداخل الجراحي بحيث ال يسيء إلى حيوية براعم السنان المجاورة.

ة نادرة ونظامية الشكل غالباً كما ذكرنا لذا يفضل عدذ التدخل ما لم في اإلسنان المؤق  تكون السنان الزاهد 

 تسبب سوء إطباق أو سوء وظيفة .

 تقلع السن الزاهدة فوراً إذا توقع الطبيب مشاكل في البزوغ أو اضطراب في االرتصااف.في السنان الداهم  

جب دراسة تشكل الجذور وشكل التيجاان ولكن يجب علينا االنتباه في حال كون السن الزاهد نظامي الشكل حيث ي

وتوضع السن للال يسبب قرارنا المتسرع عدذ تناظر أو انزياح في الخط المتوسط , كما أننا قاد نقارر فاي بعا  

 الحيان اإلبقاء على السن الزاهد وقلع السن الساسي في حال كون السن الزاهد نظامي الشكل وذو توضع أفضل .

 

 دياا:األسنان الغائبة وال -2

 تشمل السنان الواهبة والدياً كالً من اإلطباق المؤق  والداهم. 

 ويجب التمييز بين المصطلحات التالية:

Hypodontia.)غياب أقل من ستة أسنان يعدا الرحى الثالثة : 

Oligodontia.)غياب ستة أسنان أو أكثر يعدا الرحى الثالثة : 

Anodontiaو السنان الداهمة.: غياب كامل السنان المؤقتة و/أ 

في معظم الدراسات أكثر السنان تعرضاً للويااب يبعاد اساتبعاد الرحاى الثالثاة( هاي الرباعياة العلوياة ثام 

 الضواحك السفلية.

 من أسباب الفقدان الوالدي لنسنان :

 الوراثة : عامل هاذ , حيث تنتشر بنسب عالية في بع  العاهالت . •

 شقوق الشفة وقبة الحنك. •
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 ع الوريقة الخارجيةسوء تصن •

 االلتهابات المتوضعة واالنتانات  •

 اضطرابات جهااية : الرخد , السفلس , االضطرابات الرحمية الشديدة . •

تعبير عن تطور إسنان البشر : يتوقع بع  الباحثون أن إنسان المستقبل لن يكون لديه أرحاء ثالثة  •

 ً  أو رباعيات علوية , كما حدث مع الرحاء الرابعة حاليا

ينجم عن الفقدان الوالدي لبع  السنان الداهمة خلال فاي العالقاات اإلطباقياة فاي حالاة فقادان الرباعياات 

العلوية مثالً يحدث انحراف الخط المتوسط السني وتميل السنان  المجاورة وفي حالة الفقاد المتنااظر للرباعياات 

 العلوية.  يالح  بقايا فراغات بين السنان ويالح  فراغات بين الثنايا

 وقد يسبب ذلك تداخل خاطئ مع السنان المقابلة ونشوء عضة معكوسة أمامية.

 يشاهد غياب السنان مرافقاً لبع  المتالامات:

 (.12سوء تصنع لوريقة الخارجية. يشكل  -

 داء انحالل البشرة الفقاعي. -

 متالامة سوء تصنع الوضروف والوريقة الخارجية. -

 المعالجة:

رة الشعاعية دوراً هاماً في تشخيص الفقدان الوالدي لنسنان , فيمكن تشخيص فقدان أي سان ي تلعب الصو

 سنوات . 5 – 4,5عدا الرحاء الثالثة ( من خالل صورة شعاعية جيدة للمري  في عمر 

 نعتمد على اتجاهين رهيسيين:

 إما إغالق الفراغات أو توسيع الفراغ ليجري التعوي  عن الفقد صناعياً.

 

 القرار يعتمد على عدة عوامل أساسية عامة:

 النسج الرخوة( عند المري . –نموذج نمو القحف، ومالمح البروفيل يالعظمي  -1

 مقدار المسافة المتوفرة على العظم القاعدي. -2

 ميالن محاور السنان ومدل انسالل السنان المجاورة. -3

 فلي.وضع اإلطباق الساكن وفي حالة حركات الفك الس -4

 الناحية الجمالية  -5

: فخيااار إغااالق المسااافة تقويمياااً يجنبنااا الحاجااة لتحضااير الساانان  تعاااون المااري  وعماار المااري   -6

 المجاورة في أعمار مبكرة .

 شكل وتوضع النياب : حيث يُفضل إغالق المسافة قبل بزوغ النياب بشكل كامل .  -7 

 

 الفقدان المبكر لألسنان: -3

ان المبكر لنسنان المؤقتة دوراً هاماً في اضطرابات المركب السني الوجهي حيث يؤدي الفقادان يلعب الفقد 

المبكر إلحدل الرحاء المؤقتة إلى فقد المكان المخصاص لهاا علاى القاوس السانية، أي نقاص المعظام القاعادي 

 و تلك المنطقة.المخصص لبزوغ الضاحك وهذا يعقبه ميالن وانسالل السنان المجاورة وحدوث نقص نم

 

 من السباب التي تؤدي إلى فقدان السنان المؤقتة قبل أوانها:

 النخر أو الخراجات التي تؤدي لقلع السن. -1
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 البزوغ المنحرف للرحى الولى الداهمة الذي يؤدي المتصاص مبكر في جذر الرحى الثانية المؤقتة. -2

 العلوية الداهمة. امتصاص جذر السن المؤقتة بسبب كبر حجم القواطع -3

 أذيات ورضو  السنان المؤقتة عند الطفال. -4

 مساوئ الفقدان المبكر لألسنان المؤقتة: 

 فقدان المسافة الالامة لبزوغ السنان وتراكبها. -1

 انخفا  البعد العمودي وتطور عضة عميقة. -2

 مفصلية أو وظيفية.ميالن السنان المجاورة وتطاول السنان المقابلة قد يؤدي لمشاكل  -3

 تشكل حاجز ليفي لثوي يعيم بزوغ السن الداهمة. -4

 تطور عادات فموية سيلة. -5

 مشاكل تجميلية تنعكس سلبياً على النواحي النفسية للطفل في حالة فقدان أسنان أمامية مؤقتة. -6

 

ا   االضطرابات في شكل وحجم األسنان:-ثانيا

 تضاعف السنان والتحاذ السنان: -1

 نا البد من التمييز بين مصطلحين:ه

يحصال بانخمااص يطارأ علاى بارعم سان واحادة بحياث يتشاكل تااج   :Geminationتضاعف األسنان  

مشطور أو تاجين كاملين منفصلين عن بعضهما ولهما جذر واحد وقناة وحجرة لبية واحدة أو مقسومة جزهيااً، ال 

 إلطباق المؤق  والداهم وبنسبة أعلى في المؤق .يزيد التضاعف أو ينقص من عدد السنان، ويشاهد في ا

ينجم عن اتحاد سنين متجاورين مما يؤدي إلى التحاذ كامل أو غير كامال وذلاك   :Fusionالتحام األسنان  

 يعتمد على مرحلة تطور السنان التي تم فيها االلتحاذ.

لتحااذ، إذا حادث هاذا التمااس فاي يعتقد أن الضوط يسبب تماساً بين سنين آخذين بالتطور مما ينجم عنه اال

وق  مبكر قبل بدء النكس يمكن أن يصبح السنين سناً واحداً كبيرة، أما إذا حدث التمااس متاأخراً يحادث االتحااد 

 في الجذور، تكون القنية الجذرية منفصلة أو ملتحمة.

لتحاذ بين سن ااهدة ويحدث في اإلطباق المؤق  والداهم ونسبة حدوثه في المؤق  أعلى ويمكن أن يحدث اال

 وسن طبيعية.

 

 :Densvaginatusالحدبة المتنكسة للخارج  -2

 وهي عبارة عن وجود حدبة ااهدة تظهر في السطح اإلطباقي للضواحك غالباً وقد تصيب الرحاء.

 تفسر بانقالب بشرة الميناء الداخلية إلى الخارج خالل مرحلة تطور السن.

 :Dilacerationانحناء الجذور  -3

إلى تزو أو انثاء حاد لجذر أو تاج السن ويعتقد أن سبب الحالة هو ر  البرعم   Dilacerationيعود لف  

 السني أثناء تشكله، مما يؤدي إلى توير موضع القسم المتكلس من السن وتتشكل بقية السن بعد تكون ااوية.

 

 :Supernumerary cuspsالحدبات الزاهدة  -4

حاالت حدبات ااهدة وأشهر مثال على ذلاك: حدباة كاارابللي التاي تتطاور علاى تظهر السنان في بع  ال

السطح الحنكاي النساي لنرحااء الولاى الاداهم وهاي ال تسابب أي مشاكلة ساريرياً وتعتبار ضامن االختالفاات 

 التشريحية الطبيعية.
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التاي  Talon cuspأحياناً تسبب الحدبات الزاهدة مشااكل ساريرية مثال الحدباة المخلبياة أو حدباة تاالون 

تشاهد في القواطع بشكل مخلب على االرتفاع السني اللثوي ويمكان أن تصال حتاى الحاد القااطع، وتازداد نسابة 

 النخر حول هذه الحدبة وقد تسبب مشاكل تجميلية وإطباقية.

 

ا   االضطرابات في بزوغ األسنان:-ثالثا

 :Impacted Teethالسنان المنطمرة  -1

ان التي لم تبزغ نهاهياً علاى القاوس السانية رغام مضاي امان علاى موعاد بزوغهاا تعرف على أنها السن

 الطبيعي.

وبشكل عاذ تعتبر السن منطمرة إذا لم تبزغ ضمن الحفرة الفموية على الرغم من بزوغ السن المناظرة لهاا 

 ( شهر.12-6على القوس السنية بمدة ي

 االنطمار.ال بد من التمييز بين البزوغ المتأخر لنسنان وبين 

بلوا  نسابة السانان  المنطمارة فاي المجتماع الساوري   1996في دراسة الساتاذ الادكتور محماد يوساف  

 % بالنسبة للمجموع العاذ.3.89

ويااأتي فااي مقدمااة الساانان المنطماارة يبعااد اسااتبعاد الرحاااء الثالثااة( النياااب العلويااة، النياااب الساافلية، 

 لثنايا العلوية.الضواحك العلوية والسفلية، وأخيراً ا

تؤدي السن المنطمرة إلى تطبيم ضوط على جذور السنان المجاورة وأحياناً امتصاصها. وتميال السانان 

 المجاورة لمنطقة االنطمار باإلضافة الحتمال تشكل أكياس واضطراب العالقات اإلطباقية.

والتأكد من عادذ وجاود  يجب إجراء صورة شعاعية للتأكد من وجود البرعم ووضعيته وسبب تأخر بزوغه

 عاهم ما.

 

 :Ankyloses of Teethااللتصاق السني السنخي  -2

تبدو السن المصابة بااللتصاق بمستول أخف  من مجاوراتها ويالحا  ساريرياً مايالن السانان المجااورة 

 وتطاول السنان المقابلة بسبب الوضع الشاذ للسن.

شاعاعية للتأكاد مان وجاود بارعم السان الاداهم وعندهاذ  في حال االلتصاق لنرحاء المؤقتة: تجرل صاورة

 يفضل قلع السن المؤقتة كي ال تؤدي إلى شذوذات في وضع السنان المجاورة والمقابلة.

أما في حال فقدان برعم الضاحك يجب المحافظاة علاى السان المؤقتاة بشارط تتويجهاا لمناع ميال السانان 

 المجاورة وتطاول السن المقابلة.

ة التصاق الرحاء الداهمة: يجب محاولة كسار منطقاة االلتصااق باين الجاذور والعظام السانخي أما في حال

 بقلقلة السن وفي حال فشل ذلك يلجأ إلى الوساهل التقويمية لتحري  تطاول السن.

 

 :Ectopic Eruptionالبزوغ المنحرف  -3

 حشي للسن المؤقتة المجاورة.السن في غير مكانه الطبيعي محدثة امتصاصاً في الجذر الو غوزيعرف بب

 يعاااااد البااااازوغ المنحااااارف للرحاااااى الولاااااى العلوياااااة الداهماااااة والرباعياااااة السااااافلية الداهماااااة 

 الكثر انتشاراً.

 البزوغ المنحرف للرحى األولى العلوية الدائمة:

حيث ينحصر السطح النسي للرحى الولى الداهماة تحا  الساطح الوحشاي للرحاى الثانياة المؤقتاة مسابباً 

 بزوغ المنحرف.ال
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 وله نوعان:

يسبب ضوط البزوغ امتصااص فاي الجاذر الوحشاي الادهليزي والجادار الوحشاي للرحاى البزوغ القافز:  

 الثانية المؤقتة، وتحرر السن بذلك طريقها للبزوغ وقد ال يحدث نقص مسافة في هذه الحالة.

 انية المؤقتة.ال يتم بزوغ الرحى الداهمة إال بعد سقوط الرحى الث البزغ المحبوس:

 

 أسباب حدوث البزوغ المنحرف لألرحاء األولى الدائمة:

 كبر متوسط حجم جميع أسنان الفك العلوي الداهمة والمؤقتة. -1

 كبر حجم الرحاء الثانية المؤقتة والولى الداهمة. -2

 صور حجم الفك العلوي. -3

 توضع الفك العلوي إلى الخلف بالنسبة لقاعدة القحف. -4

 بزوغ الرحى الولى غير طبيعي. خط -5

 تأخر بزوغ الرحاء الولى الداهمة. -6

 المعالجة:

عند اكتشاف حالة بزوغ منحرف توضع تح  المراقبة الشعاعية وتطبم طريقة انتظر وراقب لن أكثر من 

كحلقات  % من الحاالت تصحح نفسها ذاتياً. وإذا لم يحدث ذلك توجد عدة طرق وأجهزة بسيطة يمكن تطبيقها66

 الفصل المطاطية أو السالك النحاسية.

 

 البزوغ المنحرف للرباعية السفلية الدائمة:

كثيراً ما يسقط الناب في وق  مبكر عند بزوغ الرباعيات وتدعى هذه الحالاة باالبزوغ المنحارف للرباعياة 

لرباعياة أحيانااً أو عادذ حيث يحدث بزوغ الرباعيات عند معظم الطفال بزوغاً طبيعياً، ولكن بسبب كبر حجام ا

كفاية طول القوس السنية يحدث امتصاص الجدار النسي لجذر الناب المؤق  وتساتمر هاذه العملياة حتاى يساقط 

 الناب بعمر مبكر.

 وإذا لم تكتشف الحالة وتعالج في الوق  المناسب قد يحدث تبادل مواضع بين الناب والرباعية.

 :Transposition of Teethتبادل مواضع األسنان  -4

يعد هذا االضطراب نوعاً خاصاً من البزوغ المنحرف، حيث يتباادل سانان داهماان مواقعهماا علاى القاوس 

 السنية تعد النياب العلوية الداهمة الكثر عرضة لذلك.

وأكثر السنان التي يتبادل الناب معها موقعه هي الضواحك الولى العلوية، ثم الرباعياات العلوياة وبشاكل 

 الثنايا العلوية أو الضواحك الثانية العلوية. نادر

 أما في الفك السفلي فيالح  تبادل مواضع السنان بين الناب السفلي والرباعية السفلية فقط.

 

 البقاء المديد لنسنان المؤقتة: -5

الداهماة يجب قلع السنان المؤقتة التي لم تسقط في امنها الطبيعي لنها تشاكل عاهقااً يمناع بازوغ السانان 

 البديلة.

 يجب إجراء صورة شعاعية للتأكد من وجود برعم السن الداهم وقبل القلع.

 وقد يكون سبب البقاء المديد للسن المؤقتة وجود التصاق سني سنخي أو سن ااهدة.

 

 تأخر بزوغ األسنان الدائمة: -6
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 وأسباب موضعية:تقسم السباب التي تساهم في تأخر بزوغ السنان الداهمة إلى أسباب عامة 

 األسباب العامة:

 قصور الدرق. -1

 قصور الودة النخامية. -2

 سوء التعظم الترقوي القحفي. -3

 تناذر داون. -4

 .A, Dعوا الفيتامين  -5

 سوء التصنع الميناهي. -6

 تصخر العظم. -7

 

 األسباب الموضعية:

 عدذ كفاية المسافة المتوفرة على القوس السنية. -1

 لمبكر لنسنان المؤقتة وتشكل حاجز ليفي فوق البرعم الداهم.الفقدان ا -2

 االلتصاق السنخي السني. -3

 بقاء بع  جذور السنان المؤقتة أو وجود أسنان ااهدة. -4

 الوضع الشاذ للبرعم الداهم أو منحى البزوغ غير المالهم. -5

 درته على البزوغ.الرضو  والصدمات التي تؤدي إلى توقف نمو البرعم الداهم وعدذ ق -6

 الكياس والوراذ السنية. -7

 

ا   النخور المعممة:-رابعا

تؤدي النخور المالصقة على مستول السنان المؤقتة إلى نقصان تدريجي فاي محايط القاوس السانية وهاذا 

 يعتبر من العوامل المساهمة في حدوث االادحاذ على مستول السنان الداهمة.

واالنسحال المفرط للسطوح الطاحنة لنسنان المؤقتة الخلفياة انخفاا  البعاد كما ينتج عن النخور الطاحنة  

 العمودي وحدوث عضة عميقة أو مولقة خاصة بوجود نموذج عضلي قوي.

 

ا   األلجمة:  شذوذات –خامسا

 لجام الشفة العلوية: -1

بيعاي يساواء ضاخامة وهو أحد أسباب حدوث الفراغ المتوسط بين الثنايا العلوية حيث يمنع اللجاذ غير الط

 أو ارتكاا منخف ( التقارب الطبيعي للثنايا العلوية.

إن نسبة الفراغ المتوسط بين الثنايا تتناقص بشاكل تادريجي ماع بازوغ الرباعياات والنيااب حياث يشااهد 

% بعاد بازوغ 24% بعاد بازوغ الرباعياات. تبلاق  50سنوات وتتنااقص النسابة إلاى    7-6% في عمر  90بنسبة  

 النياب.

 البع  يعتقد أن لجاذ الشفة العلوية غير الطبيعي هو نتيجة وجود فراغ بين الثنايا العلوية وليس العكس.و

 إذاً: يجب تحديد فيما إذا كان اللجاذ سبباً أذ عرضاً؟!

 أماااااا معالجتاااااه: ففاااااي حالاااااة ضااااارورة استلصااااااله الفضااااال أن يستأصااااال خاااااالل المعالجاااااة 

 لثنايا لن قطع اللجاذ بعمر مبكر يسبب ندبة تعيم إغالق الثنايا.التقويمية إلغالق الفراغ المتوسط بين ا
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 لجام اللسان: -2

 يعتبر التصاق اللسان اضطراب تطوري نادر نسبياً وقد يكون تاذ أو جزهي. 

االلتصاق الجزهي أكثر مشاهدة وهو نتيجة إما قصر غير عادي للجاذ اللسان، أو توضع أمامي أي ارتباطه 

 من ذروة اللسان. بمكان قريب جداً 

يؤدي التصاق اللسان إلى صعوبات في عملية النطم، وإصابات النسج الداعمة نتيجاة شاد الحاواف اللثوياة 

 الموافقة للجاذ اللساني المتوتر والمشدود.

على مستول السنان يالح  مايالن القواطاع العلوياة حنكيااً، ومان الممكان حادوث تراكاب علاى مساتول 

 القواطع السلفية.

 

ا  سا  األورام واألكياس الموضعية: –دسا

  –االنطماااااار  –تاااااؤدي إلاااااى اضاااااطرابات متعاااااددة مثااااال: تاااااأخر بااااازوغ السااااانان الداهماااااة 

 بزوغ شاذ(.

حيث ينتج عن وجود الكياس مثالً إعاقة بزوغ السنان الداهمة المجاورة أو حركة البراعم المجاورة بسبب 

 الطبيعي لنسنان. ضوط الكيس وهذا يؤدي إلى توير في أماكن البزوغ

ا    إصابات النسج الداعمة: –سابعا

تبدأ إصابات النسج الداعمة على شكل التهاب لثة خفيف ثم جيوب لثوية ثم جيوب فاوق عظمياة ثام جياوب 

تح  عظمية ثم حركة السنان، وبالتالي تؤثر في إطبااق وخاصاة السانان العلوياة حياث تبارا نحاو الادهليزي 

 وخاصة القواطع.

الثانية من سوء اإلطباق الناجم عن إصابة النسج الداعمة هو حادوث ماا يسامى الضاوط اإلطبااقي المرحلة  

 وايادة امتصاص النسج الداعمة.

قصايرة الماد لادور اادحااذ السانان المامياة  Gaafar; Mostafa aMangoury;-Elفي دراسة لا 

زدحمة مظاهر التهابية أكثر , واختفاى التحسان السفلية في المرا  االلتهابية حول السنية , أظهرت السنان الم

 بعد التقليح بشكل أسرع .

 

ا   االضطرابات الناجمة عن التداخالت العالجية:-ثامنا

 قد تؤدي بع  التداخالت العالجية إلى اضطرابات على مستول المركب السني الوجهي.

ياث تعيام الندباة المتشاكلة النماو اإلغالق المبكر لشم قبة الحنك يحدث تضايقاً فاي الفاك العلاوي حمثال :  

 الطبيعي للفك العلوي.

 

ا   اإلصابات الرضية:-تاسعا

على مستول السنان: تسبب الرضو  السنية خاصة التي تصيب السنان المؤقتة فقداً ينتج عناه التصااق 

تصايب   سنخي سني وتوقف نمو البرعم الداهم وبالتالي عادذ بزوغاه باإلضاافة إلاى التشاوهات الشاكلية التاي قاد 

 البرعم الداهم بسبب الر .

على مستول المفصل الفكي الصدغي: إن الرضاو  التاي تصايب الفاك السافلي عناد الطفاال قاد تحادث 

 التصاق في المفصل الفكي الصدغي.

وقد يكون االلتصاق ثنااهي الجاناب، أو أحاادي الجاناب حياث يحادث توقاف نماو الفاك السافلي فاي الجهاة 

 الفكية في منطقة اإلصابة. المصابة نتيجة أذل اللقمة
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