
0 
 

            

  الخامسالفصل 

  تعریفات 

  و تشریح المناطق الحاملة للجھاز السني

هــي فـــرع التعويضــات الســـنية الــذي يهـــتم ): النزوعـــة(ت الســـنية املتحركــة التعويضــا
اورة ملرضى الدرد اجلزئي و الكامـل ببـدائل اصـطناعية ميكـن باستعاضة األسنان والنسج  ا

   .إزالتها بسهولة من الفم
Removable Prosthodontics \ri˘-mōō′va-bal pro˘s-tha-
do˘n′ti˘ks\: the branch of prosthodontics concerned with the 
replacement of teeth and contiguous structures for edentulous 
or partially edentulous patients by artificial substitutes that are 
readily removable from the mouth. 

عويضات متحركة و تعويضات تقسم التعويضات السنية إىل تعويضات ثابتة و ت
  .فكية وجهية

  

التعویضات السنیة
 Prosthodontics

 التعویضات السنیة
الثابتة

Fixed
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 التعویضات السنیة
المتحركة

Removable
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المتحركة الجزئیة التعویضات السنیة
Removable Partial 
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Complete 
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التعویضات السنیة
الفكیة الوجھیة

Maxillofacial
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  :إىل) األجهزة السنية املتحركة(تقسم التعويضات السنية املتحركة 

 Removable Partial السنية المتحركة الجزئيةاألجهزة  -أوالً 

Dentures:  
و هــي كــل ِعــوض يعــوض عــن األســنان يف قــوس جزئيــة الــدرد، ميكــن للمــريض أن 

  .و ينزعه من فمه بنفسه ،يضعه
  :هلا نوعان 

 .األجهزة السنية اجلزئية األكريلية .1
 .األجهزة السنية اجلزئية املعدنية .2

  : Complete Denturesاألجهزة السنية المتحركة الكاملة  -ثانياً 
و هــي أعـــواض ســنية نزوعـــة تعــوض عـــن كامــل األســـنان و البــىن املرافقـــة يف الفـــك 

  . )1-5الشكل ( السفلي أو العلوي
Complete Denture \ko˘m-plēt de˘n′chur\: a removable 
dental prosthesis that replaces the entire dentition and 
associated structures of the maxillae or mandible. 

  

 
  الجهاز السني الكامل العلوي و السفلي: 1-5الشكل 
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  .أكريلية و أسنان اصطناعيةقاعدة : يتألف اجلهاز الكامل من 
  :حدود القاعدة األكريلية

، الثلمـة اجلناحيـة خلفياً امليزاب الدهليزي الوظيفي، خط االهتزاز : للجهاز العلوي 
  .من الناحية اخللفية اجلانبيةالفكية 

امليزاب الدهليزي الوظيفي، امليزاب اللسـاين الـوظيفي، يف منطقـة : للجهاز السفلي 
 6 - 2أن تنــزل حــدود القاعــدة حتــت اخلــط املنحــرف البــاطن مبقــدار اخلــط البــاطن جيــب 

ــــم، وجيــــب أن تغطــــي املثلــــث خلــــف الرحــــوي  الوســــادة خلــــف األرحــــاء أو الوســــادة (مل
  ).اإلجاصية

ومـــن هــــذه  ،قــــد تكـــون األجهــــزة الكاملـــة معدنيــــة يف بعـــض احلــــاالت: مالحظـــة 
وتــؤدي  ،ى عــض كبــريةاحلــاالت أن يكــون املــريض عنــده أســنان ســفلية طبيعيــة تطبــق بقــو 

  .لذلك نعوض جبهاز كامل معدين ؛النكسار اجلهاز العلوي
  تشريح المناطق الحاملة للجهاز السني: 

 Anatomy of denture- bearing area  
  :في الفك العلوي -أوًال 

وســـادة نســـيجية تغطــــي :”Incisive papilla“احلليمـــة القاطعـــة  .1
الدمويــة و األعصــاب الــيت تغــذي و تعصــب قبـــة الثقبــة القاطعــة الــيت ختــرج منهــا األوعيــة 

ــا ختــدم كــدليل ملكــان تنضــيد األســنان . احلنــك األماميــة ا بعــد قلــع األســنان هــي أ وفائــد
إذ نقـــوم عــادة بصـــف األســـنان االصــطناعية حبيـــث تبعــد حـــدودها القاطعـــة  ؛االصــطناعية

  .ملم عن مركز هذه احلليمة القاطعة  10-8مسافة    
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هـي جتعيـدات يف الغشـاء :”Rugae“دات احلنكيـة الغضـون أو التجعيـ .2
 .املخاطي تنتهي بينها حدود الوصالت الكربى للجهاز اجلزئي

: ”Residual ridge“احلافــة املتبقيــة أو االرتفــاع الســنخي املتبقــي  .3
هو االرتفاع املتبقي بعد قلع األسـنان وهـو العظـم املغطـى بالغشـاء املخـاطي و طبقـة حتـت 

 .خماطية
هــو ": Palatine raphe" )خــط االلتقــاء املتوســط(احلنكــي الرفــاء  .4

النسيجي البسيط على قبة احلنك عند اخلط املتوسط مباشرة فـوق الـدرز املتوسـط  عاالرتفا 
 ). منطقة التقاء عظَمي الفك العلوي األمين و األيسر(

ايـــــة االرتفـــــاع : ”Maxillary tuberosity“احلدبــــة الفكيـــــة  .5
و اجلزئـــي حـــر (وجيـــب علـــى اجلهـــاز الكامـــل  ؛يف الفـــك العلـــويالســـنخي املتبقـــي وحشـــياً 

 .أن يغطي هذه احلدبة خلفياً ) النهاية
أو الثلمــة  Pterygomaxillary notch الثلمــة اجلناحيــة الفكيــة  .6
هــي ثلمـة توجـد بــني احلدبـة الفكيــة أماميـاً و النتــوء :  ”Hamular notch”الكالبيـة

ـا تشـكل  .ة للعظـم الوتـدينسـياجلناحي التابع للصـفيحة اجلناحيـة اإل تكمـن أمهيتهـا يف أ
 .احلدود اخللفية اجلانبية للجهاز العلوي

يفصــل بــني قبــة احلنــك الثابتــة :  Vibrating line خــط االهتــزاز  .7
)static palate ( واملتحركــة)movable palate ( و تنتهـــي عنـــده احلـــدود اخللفيـــة

 . للجهاز السين 
ن امهــا ثقبتـــ":  Palatine fovea ة احلنكيــ اتاحلفــري أو  النقــريات  .8

لعابيــة متوســطة غــدد مكــان خــروج أقنيــة  تعــّدانن ان احلفريتــان يف قبــة احلنــك وهاتــاصــغريت
هـو أن خـط االهتـزاز يف التعويضـات السـنية املتحركـة الفائـدة منهـا . موجودة يف قبة احلنك

 ) . خلفهماعند احلفرتني أو أمامهما أو (يقع بالقرب من هاتني احلفرتني 
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بعـــض األشـــخاص  : "Palatine torus"العـــرن احلنكـــي املتوســـط  .9
قابــل للتقــرح إذا مــا  وء عظمــي يف مركــز قبــة احلنــك مغطــى بغشــاء خمــاطي رقيــقتــلــديهم ن

صـــنَّف العـــامل النـــدا هـــذه األعـــران يف مخســـة منـــاذج حســـب  .اســـتند إليـــه اجلهـــاز املتحـــرك
ا يف قبة احلنك  . شكلها و مكا

هــي منطقــة االتصــال بــني :   Buccal sulcus  الــدهليزيامليــزاب  .10
و يتغـري مكـان ) غشاء خماطي(دود من اخلارج االرتفاع السنخي من الداخل والشفة و اخل

هذا امليزاب حسب أوضاع اخلد و الشفة فعند شد اخلد ينزل هذا امليزاب إىل األسفل أمـا 
زي باســــم  امليـــزاب الــــدهليزي يســـمى امليــــزاب الـــدهلي. يف حالـــة الراحــــة فيعـــود إىل وضــــعه

الـــة فـــتح الفـــم يســـمى بـــامليزاب الـــدهليزي الـــوظيفي يف ح بينمـــاالتشـــرحيي يف حالـــة الراحـــة 
 . تنتهي عنده حدود اجلهاز الكاملألقصى حد ممكن و 

طيــة مـن الغشــاء املخــاطي تقطـع امليــزاب و حتتــوي : Frenumاللجـام  .11
جلـــام : األجلمـــة عـــادة ثالثـــة  و. دون أليـــاف عضـــليةمـــن طبقـــة حتـــت خماطيـــة ليفيـــة لكـــن 

و هي حتتاج عادة . متوسط و جلامان جانبيان يف امليزاب الدهليزي عند منطقة الضواحك
     الشـكل( تفريغاً زائداً من حواف اجلهاز السين مبا يتالءم مـع احلركـة الوظيفيـة هلـذه األجلمـة

5-2(. 
 

 

  
  المعالم التشريحية في الفك العلوي: 2-5 الشكل   
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  :في الفك السفلي  -ثانياً 
  Buccal sulcus: امليزاب الدهليزي  .1
يلتقـي عنـده االرتفـاع السـنخي   Lingual sulcus: امليـزاب اللسـاين  .2

  .مع اللسان
 :  Retromolar pad ) املثلــث خلــف الرحــوي(الوســادة اإلجاصــية  .3

وهـــي عبـــارة عـــن كتلـــة مـــن النســـج الرخـــوة ال بـــد مـــن تغطيتهـــا بالكامـــل أو تغطيـــة الثلثـــني 
يكون شكلها على شكل مثلـث . األماميني منها باجلهاز السين حسب درجة االمتصاص

قاعدته باجتاه األسنان وذروته حنو اخللف قبل قلع األسنان بينما يكون على شـكل مثلـث 
 :    يفيد هذا املثلث بـ. ألمام بعد قلعهاقاعدته يف اخللف وذروته حنو ا

ن أليــاف العضــلة الصــدغية تصــل إليــه فــال دعــم اجلهــاز الســين حيــث إ  - أ
  . حيدث امتصاص للعظم يف هذه املنطقة

حتديــــد مســــتوى اإلطبــــاق الــــذي ينتهــــي عنــــد منتصــــف املثلــــث خلــــف   -  ب
  .الرحوي

 Mylohyoid)اخلــــط املنحــــرف البــــاطن(حلافــــة الضرســــية الالميــــة ا .4

ridge :اجلهـاز أن فائـدة هـذه احلافـة افة عظمية تستند إليها العضلة الضرسـية الالميـة، ح
  .ملم  6 – 2مبسافة  االسين جيب أن يصل حتته

 Retromylohyoid areaالضرســــية الالميــــة  خلــــف الناحيــــة .5

(lingual pouch) : بعـــدو تقــع  ،هـــي املنطقــة الواجـــب وصــول اجلهـــاز الســين إليهـــا 
 . خلفياً  احلافة الضرسية الالمية
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هــــي عبــــارة عــــن :   Mandibular torusالفكــــي الســــفلي  العــــرن .6
 .بعــض األشــخاصو ذلــك عنــد  ،يف لســاين الضــواحك الســفلية ةموجــود نتــوءات عظميــة

 .قابل للتقرح إذا ما استند إليه اجلهاز املتحرك مغطى بغشاء خماطي رقيق وهو
مغطــاة بعظــم نطقــة شــبه أفقيــة م  : Buccal shelfالــرف الــدهليزي  .7

و هــو  ،الظــاهرتقــع بــني قمــة االرتفــاع الســنخي الســفلي و اخلــط املنحــرف قشــري أملــس 
ــة بشــكل   يف دعــم اجلهــاز الســين يســهملــذلك  ،جيــدقــادر علــى حتمــل الضــغوط اإلطباقي

  . )3-5 الشكل(

  
 المعالم التشريحية في الفك السفلي: 3-5 الشكل

  
 :فرها باألجهزة السنية المتحركةالعوامل الواجب تو  

جمموعــة العوامــل الــيت متنــع انغــراس اجلهــاز باجتــاه : ”Support“الــدعم  .1
 .النسج

العوامــل الـــيت متنــع ابتعــاد اجلهـــاز عــن النســـج : ”Retention“الثبــات  .2
 .الداعمة له
 األماميــــة(العوامــــل الــــيت متنـــع احلركــــة األفقيــــة : ”Stability”االســـتقرار .3

 ) .اخللفية أو اجلانبية
 :العوامل المساهمة في ثبات الجهاز السني
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Factors Involved in the Retention of Dentures 
 )قوى االلتصاق و التماسك(  القوى بني السطوح )1
 العوامل التشرحيية )2
 الضغط اجلوي  )3
 الغؤورات املثبتة وحمور اإلدخال الدوراين و اجلدران املتوازية )4
 األرضيةاجلاذبية  )5
 اإلطباق  )6

 :و سنشرح هذه العوامل بشيء من التفصيل
أو قـــــوى  interfacial  forces ”القـــــوى بـــــين الســـــطوح )1
 : “  ”cohesionو التماسك“ ”adhesionااللتصاق

االلتصـــاق هـــو اجنـــذاب جزيئـــات مـــادتني خمتلفتـــني، أمـــا التماســـك فهـــو اجنــــذاب 
  .املاء بني لوحني زجاجينيومثال ذلك قطرة  ه،نفسجزيئات مادتني من النوع  

  .س  \ت م  2= ق    :   القانون الفيزيائي لقوى االلتصاق و التماسك هو
التـــــوتر الســـــطحي : ت  .هـــــي قـــــوى التماســـــك و االلتصـــــاق:  ق:    ن حيـــــث إ

  .الِغاللة اللعابية ُمسْكُ : س .    مساحة السطح: م .    للسائل
  :وبالتالي نستنتج ما يلي 

 .السطحي ملادة زادت قوى االلتصاق كلما زاد التوتر  .1
 .كلما زادت مساحة السطح زادت قوى التماسك و االلتصاق .2
كلمـــا كانـــت املســـافة بـــني الســـطحني أقـــل كـــان االلتصـــاق و التماســـك  .3

 .أكرب
  :إذاً لتحقيق التصاق جيد للجهاز السني    

  .مند اجلهاز على أكرب مساحة ممكنة .1
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 ثخانـةخوة انطباقاً صميمياً لتقليـل حتقيق انطباق اجلهاز على النسج الر   .2
يُطلب من املريض أن يغسل فمه باملاء بشكل جيد مث ُجيفـف الفـم . الغاللة اللعابية

 . بالشاش قبل أخذ الطبعة النهائية
 

 (Oral and Facial Musculature العوامـل التشـريحية )2

  )  :العضالت الفموية والوجهية
بـني عضــالت   "neutral zone"جيـب وضـع اجلهـاز يف منطقــة حمايـدة عضـلياً 
جيـب أن ُتشـكل السـطوح اخلارجيـة . اخلد و الشفاه يف اخلارج وعضلة اللسان من الداخل

اورة هلا   .الدهليزية و اللسانية للجهاز بشكل تنطبق فيه تلقائياً على العضالت ا
 : Atmospheric Pressureالضغط الجوي  )3

حيث يصبح الضغط اجلوي حتت اجلهاز " الشفاطة" مثال ذلك ما ندعوه بالعامية 
يتحقــق ذلــك عنــدما . ممــا يســاعد اجلهــاز علــى التثبــت مبكانــه ؛أو داخلــه أقــل مــن خارجــه

  .نقوم بتأمني ختم حواف جيد للجهاز
 الغؤورات المثبتة ومحور اإلدخال الدوراني و الجدران المتوازية )4

Undercuts, Rotational insertion Paths, and Parallel 
Walls :  

إن وجـود غـؤورات بســيطة يف االرتفـاع الســنخي قـد يسـاعد الثبــات إذ متكـن مرونــة 
إدخالـــه للتحـــدب  يف أثنـــاءالغشـــاء املخـــاطي و الطبقـــة حتـــت املخاطيـــة مـــن جتـــاوز اجلهـــاز 

اين على االستفادة من كما يساعد حمور اإلدخال الدور . وصوًال للغؤور يف احلافة السنخية
غؤور مثبت موجود يف جهة واحدة بإدخال اجلهاز أوًال يف هذه اجلهة مث إدخاله يف اجلهـة 

كما أن وجود جدران متوازية للحافة السنخية يقلل حمـاور خـروج اجلهـاز و يزيـد . األخرى
  .ثباته

 :Gravityالجاذبية األرضية   )5
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 حني يسبب سقوط اجلهاز وهي عامل يساعد اجلهاز السفلي على الثبات يف
  .العلوي

  
  
 :  Occlusionاإلطباق  )6

فكلمـا . اإلطباق املتوازن علـى اجلهتـني اليمـىن و اليسـرى يثبـت اجلهـاز مكانـه      
أما إذا كان إطباق اجلهاز غري متوازن فهـذا  ؛مضغ الشخص جيداً زاد ثبات اجلهاز مكانه

  .مضغ الطعام وبالتايل يقلل ثباته يف أثناءسيسبب إزاحة اجلهاز 
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  السادسالفصل 

  المراحل العملیة لصنع الجھاز السني الكامل 

   Diagnosisالتشخیص

ـــدما يراجعنـــا  ـــده جبمـــريض درد كامـــل عن هـــاز متحـــرك كامـــل يقـــوم بالوظـــائف لتزوي
احلالـة النفســية مـن قبــل املـريض و هـي املضـغ و النطــق و الناحيـة اجلماليـة و كافـة املطلوبـة  
  . سريرية و خمربية : عدةأن منر مبراحل  فال بد من للمريض

ســوف نتعــرض هلــا بالتفصــيل يف كتــاب الســنة (تــتم يف العيــادة : فاملراحــل الســريرية 
). هـي مـا سـنتعلمه يف هـذا الفصـل الدراسـي( تـتم يف املخـرب : و املراحـل املخربيـة  )الرابعة

  :وهذه املراحل هي بالتناوب 

  المراحل المخبرية  راحل السريريةالم
  .الطابع اإلفرادي) 2   .و الطبعة األولية التشخيص) 1
تعليب الطبعة و صبها وصنع ) 4   .الطبعة النهائية) 3

  .قاعدية الصفائح ال
صف األسنان (تنضيد األسنان ) 6   .تسجيل العالقة الفكية) 5

  .) الصناعية
   .التشميع و الطبخ) 8  .التجربة السريرية ضمن فم املريض) 7
ه ؤ تســـــليم اجلهـــــاز للمـــــريض و إعطــــــا) 9

ـــــــة و  التعليمـــــــات بـــــــالفحص  توصـــــــيتهاملطلوب
   .الدوري

  

Steps of Making Complete Dentures 
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Laboratory Clinical 
2- Custom Tray 1- Diagnosis & treatment planning 

& Preliminary Impression 
4-Boxing & Baseplates 
fabrication 

3- Final Impression 

6-Cast  Mounting &  
    Tooth Arrangement 

4- Bite Registration 
    & Tooth Selection 

 8-Wax-up & Denture 
Curing    

7- Clinical Try-in& Improving the 
upper cast 

 9- Denture Insertion 
  
) التشخيص(املرحلة األوىل من صنع اجلهاز السين الكامل هي فحص املريض  

  :  وذلك من خالل استمارة املريض اليت تشمل دراسة ؛ووضع خطة معاجلة
 .بيانات املريض  .1
 .القصة الطبية  .2
         .السؤال عن وجود أجهزة قدمية .3
 .السريري تقوميال .4
  .الفحص الشعاعي .5
 .خطة العالج  .6

  
   بيانات المريضPersonal data : وتشمل معلومات عن : 
  name .االسم .1
 .ageالعمر  .2
 .sexاجلنس  .3
 . occupationاملهنة  .4
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 . cosmetic indexاالهتمامات التجميلية  .5
مرضى طب  1950عام  Houseقّسم :  Personalityالشخصية  .6

  : األسنان نفسياً إىل أربعة أصناف هي 
  ) : Philosophical(منطقي المريض ال -آ

سـيعوض عـن الـذي و أن اجلهـاز  ،فقد أسـنانهو هو مريض قلع أسنانه و أدرك أنه 
و بالتـايل  ؛ألسـنانه األصـليةنفسها التجميلية و الوظيفية لن يكون باجلودة  أسنانه املفقودة

ولــذلك بكــون إنــذار  .و ســيتقبل بعــض املشــاكل الصــغرية فيــه ،فهــو ســيتقبل هــذا اجلهــاز
مـــن مرضـــى %  65يشـــكل هـــؤالء املرضـــى . لـــدى هـــذا النـــوع مـــن املرضـــى اً جيـــداجلهــاز 

  . األجهزة السنية الكاملة

  ) : Exacting(مدقق المريض ال - ب

و يكـون هلـذا املـريض عـادة  ،هو مريض يعتين بكل شؤون حياته و مظهره اخلارجي
د فـراغ صـغري وجو ضرورة أو اللون أسنان فاحتة اختيار طلبات خاصة باجلهاز املتحرك مثل 

وســيكون املــريض لــذلك ميكــن التعامــل معــه  ؛وهــذه الطلبــات قابلــة للتحقيــق ،بــني الثنيتــني
  .و إنذار اجلهاز لديه جيد ،لسمعة الطبيب اً داعماً جيد

  ) : Hysterical(مدعي المريض ال -ج

فمثالً لديه امتصاص  ؛هو مريض لديه طلبات خاصة لكن طلباته غري قابلة للتنفيذ
جهـاز بشـكل (ال يصـل إىل خـط االهتـزاز  اً شديد و يريد أن نضع لـه جهـاز علوي سنخي 

يراجع هذا املريض العيـادة عـادة و يف جيبـه جمموعـة مـن األجهـزة الـيت صـنعها  ).نعل فرس
ا مل حتز إعجابه و رضاه، و عند  ا ليسـت سـيئة فحص هذه األجهزةسابقاً إال أ  ،جند أ
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و لـذلك فـإن . جديد قـد ال يكـون أفضـل مـن أجودهـاو أن اجلهاز الذي سيصنعه طبيب 
ذلـك  ألن ،التعامـل مـع هـذا املـريض وبالتايل جيب عدم ،إنذار هذا اجلهاز سيكون ضعيفاً 

و من سيزيد عدد األجهزة اليت صنعها األطباء له و سيزيد عدد األطباء الفاشلني يف نظره 
   .املمكن أن يصبح امسك على رأس القائمة

  ) : Indifferent(مهتم الير مريض غال -د   

لســنوات طويلــة، ) أو بــأجهزة ســيئة(و هــو مــريض قلــع أســنانه وبقــي بــدون أجهــزة 
أو و هـو غـري مهـتم مبظهـره اخلـارجي  ة املتبقيـةالسـنخي احلافـة باسـتعمالأكل هذا املريض ي

بصحته الفموية، و ليس لديه قناعة بضرورة وضع أجهزة جديدة، لكنه حصـل علـى مبلـغ 
إذا . من املال مثًال أو قـرر بضـغط مـن األهـل و األصـدقاء أن جيـرب أن يضـع جهـازاً سـنياً 

بســبب  بــأمللكنــه ســينزعه حاملــا يشــعر و  ،جهــاز ســين فإنــه سيضــعه ذا املــريضنع هلــُصــمــا 
اإلنـذار سـيئ و جيـب . توصيات الطبيب ولـن يضـع اجلهـاز السـيناجلهاز، أي أنه لن يتبع 

  . عدم التعامل مع هذا النوع من املرضى

 القصة الطبية: Medical History      

و إذا كان لديه أي أمراض خاصة ) General health(معرفة الصحة العامة 
)Pathology(.  

  

  

  السؤال عن األجهزة السنية“Denture History”  : 
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  :ئلة املريض حول األجهزة السنية اآليتأس تشمل

  ) :Cheif complaint(السؤال عن شكواه الرئيسية  -آ

جيــب أن يعــرف الطبيــب ســبب مراجعــة املــريض للتزويــد جبهــاز كامــل، و أن حيــاول 
املعاجلـة مبعرفـة توقعـات املـريض، تسـمح معرفـة سـبب . العـالج يف أثناءمراعاة هذا السبب 

تســمح مبعرفــة أي مــن األصــناف النفســية  للتحقيــق أم ال و بالتــايل فيمــا إذا كانــت قابلــةو 
  هو؟ 

  ) :Expectations(توقعاته  السؤال عن -ب

يكـــون أو أن هــذا اجلهــاز باســـتعمال  الطعــامفنســأله إذا كــان يتوقــع أن يأكـــل كــل 
لـذلك رمبـا حنتـاج إىل تصـحيح بعـض !! راسـخاً كاجلبـال أو كاألسـنان الطبيعيـةجهازه ثابتـاً 

  .ارهأفك

جيـــب ســـؤال : )Years edentulous(الســـنوات الـــيت مضـــت عليـــه أدرد  -ج
لـو أن املـريض : املريض عن التـاريخ الـذي قلـع فيـه أسـنانه وعـن وجـود أجهـزة قدميـة فمـثًال 

سنوات و مل يعوض عن أسنانه جبهاز حـىت اآلن فهـذا يـدل علـى أنـه  10قلع أسنانه منذ 
  .شخص غري مهتم

 current(و احلاليـــــة ) previous dentures(األجهـــــزة الســـــابقة   -د

dentures ( و معرفة أسباب الرغبة يف تبديل اجلهاز املوجود.  
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 Pre-extraction(الســـؤال عــــن وجــــود تســــجيالت قبــــل الـــدرد  -ه        

record (ـا أو فراغـات بـني  ملعرفـة شـكل األسـنان أو شـكل الوجـه أو أي األسـنان أو لو
  ).صور شعاعية –أمثلة قدمية  – حفل زفافه ته يومصور (جتميلية  نواحٍ 

 السريري  تقويمال“Clinical Evaluation” : 
ألنه يتعلق فيما بعد بشـكل األسـنان الـيت سـنختارها فيمـا  ؛شكل الوجه .1

  ) . Facial form( اً أو مربعي اً أو مثلثي اً إما أن يكون شكله بيضويفبعد 
ــا  ؛كــان أفضــلفكلمــا كانــت أطــول   ،طــول الشــفاه) Lips(الشــفاه  .2 أل

   .ختفي ما حتتها من عيوب جتميلية إن حدثت
 ) .TMJ(املفصل الصدغي الفكي  .3
االرتفاعـــــات : حيـــــث نشـــــاهد ) Oral cavity(احلفـــــرة الفمويـــــة   .4

 املسـافة بـني االرتفـاعني، اللسـان، الشـفتني و ولزوجته السنخية، الغشاء املخاطي، اللعاب
بـني  ةمث نفـتح الشـفتني لنراقـب املسـاف )م م م ( السنخيني بأن نطلب من املريض أن يقـول

كمـــا نفحـــص . ؟أم ال لوضـــع األســـنان االصـــطناعيةالقوســـني الســـنخيتني هـــل هـــي كافيـــة 
و الــــيت تصــــنف عــــادة إىل ثالثــــة   Mucosa thicknessثخانــــة الغشــــاء املخــــاطي 

 )أ(الصنف الثاين) . مم 1(ثخانة طبيعية متجانسة :  Class 1 الصنف األول: أصناف
Class 2(a):  ب(الصــنف الثــاين، )مــم 0.5(غشــاء خمــاطي رقيــق( Class 2(b): 

بنسـج مرتهلــة  ممتلـئغشـاء خمـاطي ثخـني  :الصـنف الثالــث، )مـم 2(غشـاء خمـاطي ثخـني 
 .تستوجب استئصاًال جراحياً 

  الفحص الشعاعي: 

مـن مرضـى الـدرد الكامـل مـا % 30ن إنه ضروري حىت عند األدرد حيـث إ: يقال
  . إخل ... تزال لديهم جذور متبقية أو أرحاء منطمرة أو أكياس أو أورام 
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  " :“ Treatment Planningخطة العالج 

ــــويج حنتــــاج عــــادة إجــــراء وجــــود األســــنان عنــــد  معاجلــــة ترميميــــة أو تعويضــــية أو تت
  : اآليتتشمل فإن خطوات خطة العالج أما يف حالة املريض األدرد  األسنان املوجودة

  ) : tissue conditioning(تكييف النسج  -1

يسمى التهاب الفـم بسـبب  نسجها الداعمة التهاباً لاألجهزة السنية القدمية  تسبب
هذا االلتهاب جيب معاجلة و  ،الغشاء املخاطييف وهو التهاب و امحرار  ،السنيةاألجهزة 

سـواء بإزالـة اجلهـاز مـن الفـم أو باسـتعمال مـواد مكيفـة للنسـج أو  قبل صنع جهاز جديـد
  . بطرق عالج أخرى

  ): Pre-prosthetic surgery(الجراحة قبل التعويض  -2

ــــــة  ــــــل التعــــــويض حال ــــــه و نضــــــرب مــــــثًال عــــــن احلاجــــــة جلراحــــــة قب ــــــع ل مــــــريض قل
ــــــب األســــــنان  ــــــة ســــــفلية  6 – 5طبي تــــــرتك أســــــناخ هــــــذه . دفعــــــة واحــــــدةأســــــنان أمامي

ـــــةنـــــواتئ  األســـــنان بينهـــــا يجـــــب ف فوقهـــــاو إذا أردنـــــا وضـــــع جهـــــاز ســـــين  .حـــــادة عظمي
بغشــــــــاء غـــــــادة ن هــــــــذه املنـــــــاطق مغطــــــــاة إ أوًال بتشـــــــذيب جراحــــــــي بســـــــيط إذإزالتهـــــــا 

إذا مــــــا صـــــــنع جهــــــاز ســـــــين فوقهــــــا و هـــــــي خمــــــاطي رقيــــــق وتكـــــــون حساســــــة و مؤملـــــــة 
ـــــــب األســـــــنان أن يقـــــــوم بتشـــــــذيب جراحـــــــي هلـــــــذموجـــــــودة،  ـــــــذلك جيـــــــب علـــــــى طبي  هل

  :اآليتقد تشمل اجلراحات قبل التعويض . النواتئ السنخية احلادة

 . Alveoloplasty تسوية أو تشذيب االرتفاع السنخي      •

 Maxillary tuberosityختفيض احلدبة الفكية وإزالة األعران العظمية  •
reduction and exostoses removal   
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  Excision of Epulis Fissuratum استئصال البثعة املشقوقة     •
  Palatal torus removal إزالة العرن احلنكي   •
  Bony augmentation proceduresالعظم ) زيادة(إجراءات رفع    •

 modification the existing)تعــــديل األجهــــزة القديمــــة  -3

denture) : يعــــــاين مــــــريض األجهــــــزة الســــــنية بعــــــد مــــــدة مــــــن اســــــتعمال اجلهــــــاز مــــــن
لبعـــــــــد العمـــــــــودي بســـــــــبب االمتصـــــــــاص الســـــــــنخي و انســـــــــحال األســـــــــنان اخنفـــــــــاض ا

ـــــد ببعـــــد عمـــــودي صـــــحيح فســـــيكون . االصـــــطناعية ـــــا صـــــنع جهـــــاز جدي ـــــإذا مـــــا أردن ف
ولتجنــــب . ممــــا يصــــعب التــــأقلم معــــه) الصــــحيح(اجلديــــد  عهنــــاك انتقــــال مفــــاجئ للوضــــ

ـــــــراتنج  صـــــــعوبة التـــــــأقلم هـــــــذه نرفـــــــع البعـــــــد العمـــــــودي يف اجلهـــــــاز القـــــــدمي باســـــــتعمال ال
كريلــــــي ذايت التصـــــــلب تـــــــدرجيياً فـــــــإذا مـــــــا اعتـــــــاد املـــــــريض البعـــــــد العمـــــــودي اجلديـــــــد األ
  .باشرنا بعمل اجلهاز السين اجلديد) الصحيح(
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  السابعالفصل 
 فراديالطبعة األولیة و صنع الطابع اإل

  الطبعة األولية: أوالً 

 Preliminary Impression (Primary I.)  

بواسطة طوابع جاهزة، ) و اليت تسمى أيضاً الطبعة التشرحيية( تؤخذ الطبعة األولية 
هنـاك نوعـان أساسـيان   .)Study Cast(وينجم عن صبها مثال يسمى مثـال الدراسـة  

  :من الطوابع اجلاهزة

و هـي عبـارة عـن جمموعـة قياسـات خمتلفـة، تكـون : الطوابع البالسـتيكية .1
 .  ياناً بالتليني و هي تُعدل عادة بالشمع األمحر أو مركب الطبعو ميكن تعديلها أح ،مثقبة

   .الطوابع املعدنية وتتميز بصالبتها و قابليتها للتعقيم .2

أخــذ الطبعــة هــي  يف أثنــاءمــن أهــم املشــاكل الــيت تواجــه الطبيــب : مالحظــة
خاصــة عنــد أخــذ الطبعــة العلويــة وللســيطرة علــى  Gag reflex الغثيــانمــنعكس 

 :اآليتهذه املشكلة نتبع 

 الطبيب  .1
  . جيب على الطبيب أن يتصرف بثقة و هدوء  - أ

ــــل جيــــب   -  ب ــــا أق ــــة أل ــــل العلوي  إحــــداثاً أخــــذ الطبعــــة الســــفلية قب
  .ملنعكس اإلقياء و جنعل املريض يشعر بالراحة

 . تشتيت انتباه املريض  -  ت
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 املريض  .2
جيب أن يكون بوضعية قائمة عموديـة و غـري مائلـة للخلـف لكـي ال تتـدفق مـواد   - أ

  . الطبع إىل اخللف
ــارد للتقليــل مــن املنعكســات ضــمن الفــم  -  ب ــا  ،غســيل الفــم باملــاء الب و أل

 . أخذ الطبعة يف أثناءتسبب نوع من التخدير 
 املواد .3

وســـريعة التصـــلب أو جيـــب خلطهـــا  ،جيــب أن تكـــون مـــواد طابعـــة مقبولـــة الطعــم  - أ
 . )و ليس الساخن(باملاء الدافئ 

 . الغثيانأحياناً نرش خمدر على قبة احلنك للتقليل من منعكس   -  ب

و هذا مـا (أهم الطرق تشتيت االنتباه و ذلك في لحظة إنزال الطبعة في الفم 
فنطلب مـن الطفـل أن يرفـع   ،ةاإلبر استعمال نفعله مع األطفال أيضاً عند تخديرهم ب

ــه اليمنــى و  ينــزل اليســرى و هكــذا ونســتمر فــي تشــتيت انتباهــه لنــتمكن مــن ) رجل
  .التغلب على هذا المنعكس

  ألخذ الطبعة األولية  المستعملةالمواد 
  .Plaster of Parisاجلبس  -1

  . Impression compoundمركب الطبع  -2

  .Irreversible Hydrocolloidاألجلينات  -3

  .Putty siliconeاملطاط الكثيف  -4

  



20 
 

  : )Plaster of Parisجبس باريز ( الجبس   -أوالً 

  :اآلتيةإن جبس الطبع هو جبس عادي ُأضيفت إليه املواد  

 ).إلعطاء الرائحة و الطعم املقبولني(مواد منكهة  .1
 ).لزيادة الدقة(التصليب  للتمددمواد منقصة   .2
 . مواد مسرعة للتصلب .3
 .مواد ملونة لتمييزه عن اجلبس األبيض الذي سُيصب بالطبعة .4
 جيكون هذا اجلبس عادة أقل مقاومة لالنكسـار لكـي نـتمكن مـن إخـرا  .5

ا اجلبس   .أخذ الطبعة يف أثناءالطبعة من الفم إذا كانت هناك غؤورات دخل 

ـــاجلبس تـــدعى أيضـــاً بالنســـج (عنـــد وجـــود نســـج متحركـــة  يســـتطب أخـــذ الطبعـــة ب
نســتطيع أخــذ الطبعــة باألجلينــات يف حالــة مــريض ميتلــك  ال: )flabby tissueة املرتهلــ
 كونة ستعوبالتايل فالطب ؛ألن النسج املتحركة عندئذ سوف تنضغط ،رخوة متحركة اً نسج

طبعــة ســـاكنة ألنـــه يــؤمن  ،و ليســت دقيقـــة و لــذلك يفضــل اجلــبسو مشــوهة مضــغوطة 
 static impression .  

  : Impression compound مركب الطبع -اً ثاني

تســتعمل ألخـــذ (مــن املــواد الشــمعية الــيت تلــني بــاحلرارة، تكــون عبــارة عــن أقــراص 
عنــدما توضــع باملــاء ). تســتعمل لتكييــف احلافــات يف الطبعــة النهائيــة(أو أقــالم ) الطبعـات
ــة 56بدرجــة حــرارة (الســاخن  ــةً ) درجــة مئوي و نضــعها ضــمن الطــابع ولنضــع  ،تصــبح لين

امليــزة األساســية لــه بــأن طبعتــه قابلــة للتعــديل بإعــادة تليينــه مــرة أخــرى و . لفــم الطــابع يف ا
  .النقص و من مث إعادة الطبعة للفم مرة أخرى هضغط املادة باجتا
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ألخذ الطبعة عند وجود أماكن عميقة من الصعب الوصـول يستطب مركب الطبع 
عنـــد وجــــود  أوإليهـــا باألجلينـــات  كمـــا هـــو احلـــال يف املنــــاطق الســـفلية اللســـانية اخللفيـــة 

  . امتصاص سنخي شديد سيجعل االنطباق بني الطابع و النسج ضعيفاً 

مــم، يلــني مركـــب  3يــتم انتقــاء طــابع مناســب أوســع مــن احلافــة الســنخية مبقــدار 
ـــوي و أســـطوانة للفـــك  ـــع و يغمـــر باملـــاء الســـاخن مث ُيشـــكل بشـــكل كـــرة للفـــك العل الطب

. و يغمـــر يف املـــاء ويُـــدخل إىل الفـــم ،الســـفلي و يوضـــع يف الطـــابع مث يســـخن مـــن جديـــد
ــرأس علــى مســتوى   ــاً و مســتوى ال ألخــذ طبعــة الفــك الســفلي يكــون ظهــر املــريض عمودي

، مث يُــدخل الطـابع مــع مركــب الطبــع مــن  هو ميينــ كتـف الطبيــب الــذي يقــف أمـام املــريض
اجلهــة اليســرى للمــريض و تبعــد زاويــة الفــم اليمــىن باإلصــبع ليــتم إدخــال الطــابع و عنــدما 
ــه بشــكل عمــودي أو مــن األمــام أوًال مث اخللــف مــع  يصــبح موازيــاً للفــك الســفلي يــتم إنزال

مـن الفـم و تُغسـل بعد تصلب املـادة، تُرفـع الطبعـة . الطلب من املريض رفع لسانه لألعلى
لألمـام و الفـك  ألخذ طبعة الفك العلـوي يكـون الظهـر عموديـاً و الـرأس مـائالً . وتفحص

العلــوي علـــى مســتوى مرفـــق الطبيــب الـــذي يقـــف خلــف و ميـــني املــريض، يُـــدخل الطـــابع 
ــة اليســرى، و ُيضــغط مــن  ــة اليمــىن لفــم املــريض مث مــن الزاوي احملمــل مبــادة الطبــع مــن الزاوي
اخللــف أوًال مث مــن األمــام، و بعــد تصــلب املــادة ُخيــرج الطــابع مــن الفــم و تغســل الطبعــة 

  .  صوجتفف و تفح
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  :  Alginateاأللجينات   -ثالثاً 

ا من السهل التعامل معها، مقبولة من قبل املريض،  شاع استخدامها كثرياً لكو
تستطب األجلينات ألخذ طبعة يف حال وجود . سريعة التصلب، تآلف الطبيب معها

  .غؤورات نسيجية، و يف األحوال الطبيعية

  :اآلتيةتسلسلة حتتاج طبعة األجلينات إىل اخلطوات امل

ــار قيــاس الطــابع) 1 القيــاس الصــحيح أكــرب مــن القــوس الســنية أو الســنخية : اختي
  .مم3مبقدار 

يف (احلافات جيب أن تكون بعيدة عن امليزاب التشـرحيي : جتربة حافات الطابع) 2
ـــم 3-2مبقـــدار  ) الطبعـــة األوليـــة كمـــا جيـــب أن يشـــمل الطـــابع األمـــاكن التشـــرحيية . مل

  .هاكل املطلوبة

جيب أن نرسم بقلم كوبيا احلدود اخللفية للجهاز السـين و الـيت  :في الفك العلوي
جيــب بالتأكيــد أن تشــملها الطبعــة األوليــة و ذلــك للتأكــد مــن أن الطــابع يغطيهــا و قــادر 

واحلدود اخللفيـة هـي خـط االهتـزاز يف الوسـط و امليزابـة الكالبيـة يف . على تسجيل طبعتها
  . اجلانبني

  :تعيني خط االهتزاز بإحدى طريقتنييتم 

عـــدة مــرات ليبـــدو اخلـــط الفاصـــل بـــني قبـــة " آه"بالطلــب مـــن املـــريض أن يقـــول -آ
  .احلنك الثابتة و املتحركة
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و بالتــايل لــن خيــرج  ؛بالطلـب مــن املــريض أن يــنفخ مــن أنفــه بعــد ســد منخريــه -ب
. هواء من األنـف و إمنـا سـيجتمع يف األنـف مسـبباً هبوطـاً واضـحاً لشـراع احلنـك لألسـفل

  .ويظهر الفرق بني قبة احلنك الثابتة و املتحركة

The ah-line can be located by blowing out through the 
nose with closed nostrils so that the soft palate expands 
downwards. This method may be useful in cases where the 
boundary line of motion in the soft palate generated by the 
"ah" sound is not obvious. 

أما تعيني الثلمة الكالبية فيجب أال يـتم اعتمـاداً علـى النظـر املباشـر بـل يـتم بـإمرار 
ألمـام للخلـف حـىت اإلحسـاس باخنفـاض واضـح بعـد املرآة علـى قمـة احلافـة السـنخية مـن ا

  .، هذا االخنفاض قد يكون أبعد خلفياً من املكان املتوقعاحلدبة الفكية

  When a mouth mirror is slid posteriorly along the crest 
of the ridge, its edge drops into a depression, which is the 
hamular notch. It may be situated more posteriorly than its 
expected location. 

ـــتم ـــا   باســـتعمال ي ـــيم ثـــالث نقـــاط نســـيجية   indelible pencilقلـــم كوبي تعل
 the hamularو اثنتـــني جـــانبيتني  the vibrating lineواحـــدة يف الوســـط 

notches  ملقارنــة حــدود الطــابع اخللفيــة مــع هــذا ) 1-7الشــكل (مث جيـرى الوصــل بينهــا
  اخللفية أم ال ؟ته اخلط املرسوم و ذلك ملعرفة فيما إذا كان الطابع حيتاج متديداً من حاف
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  الوصل بين الثلمتين الكالبيتين عبر خط االهتزاز: 1-7الشكل 

 جيـرى التأكـد مـن تغطيـة الطـابع للوسـادة خلـف األرحـاء : بالنسبة للطابع السـفلي
  .)الالميةاحلافة الضرسية (وللخط املنحرف الباطن 

   .يتم تطويل حافات الطابع قصرية باستعمال الشمع أو مركب الطبع) 3

ـــات ) 4 يف حالـــة وجـــود منـــاطق غـــائرة أو قبـــة حنـــك عاليـــة ميكـــن أن نضـــع األجلين
  .بواسطة اإلصبع فبل إنزال الطابع مكانه

مبراعاة وضعية صحيحة للمريض و الطبيب، يتم إدخال الطابع السفلي احململ ) 5
 يف أثنـاءينات وضغطه يف مكانه بشكل عمودي مـع الطلـب مـن املـريض رفـع لسـانه باألجل

. يـتم االنتظـار مـع اإلمسـاك بالطبعـة ضـمن الفـم حـىت متـام التصـلب .إنزال الطابع يف الفم
إن . بعد ذلك ترفـع الطبعـة بإدخـال السـبابتني إىل عمـق امليـزاب الـدهليزي و رفعهـا بسـرعة

  .متزقاً و تشوهاً الرفع السريع يؤمن طبعة أقل 
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مبراعاة وضعية صحيحة للمريض و الطبيب، يتم إدخال الطابع العلـوي احملمـل ) 6
 . باألجلينات وضغطه يف مكانه من اخللف أوال مث من األمام

The loaded tray should be seated first at the back of the 
mouth, and then lifted slowly at the front so that the alginate 
flows anteriorly.  

بعـد ذلـك ترفـع . يتم االنتظار مع اإلمساك بالطبعـة ضـمن الفـم حـىت متـام التصـلب
إن النــزع . الطبعـة بإدخـال الســبابتني إىل عمـق امليــزاب الـدهليزي و شـدها لألســفل بسـرعة

كما سيظهر   ،جيب أن تكون حافات الطبعة مدورة. السريع يؤمن طبعة أقل متزقاً و تشوهاً 
بقلم الكوبيا على الطبعة ممـا يسـمح بتعيـني حـدود الطـابع  ah-line خط االهتزاز  ةعالم

  .اخللفية بشكل صحيح على املثال

 Bothجيب أن تشمل الطبعة العلوية طبعة كلتا احلدبتني و الثلمتني الكالبيتني 

maxillary tuberosities and  hamular notches  و كامل امليزابthe 

entire vestibule  و طبعة احلنك الصلب وصوًال خلط االهتزازhard palate 

including the vibrating line the   و قبة احلنك الرخو األمامية the 

anterior soft palate بينما جيب أن تشمل الطبعة السفلية طبعة الوسادة خلف ،
 لالمية و مناطق امليزابو املناطق خلف الضرسية ا The retromolar padاألرحاء 

the retromylohyoid areas and the vestibular area ) 2-7الشكل.(   

يبوكلوريت الصوديوم املمدد) 7   . تغسل الطبعة باملاء اجلاري و تطهر 
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  الطبعة األولية العلوية و السفلية: 2-7الشكل 

أمــا . دقيقــة علــى األكثــر 12أو خــالل البــد أن تصــب طبعــة األجلينــات فــوراً )  8
، مـع منـديل مبلـلفيجـب وضـعها يف كـيس نـايلون مغلـق  ،إذا اضطررنا حلفظها مدة أطول

وإمنا وضعها بني قضيبني معدنيني من قبضة الطـابع  ،جيب عدم وضع الطبعة على الطاولة
  .وذلك لئال تتشوه األجلينات الزائدة عن الطابع خلفياً واملستندة إىل سطح الطاولة

  :putty siliconeالمطاط الكثيف   - رابعاً 

تعـــوض لزوجتـــه العاليـــة عـــن الـــنقص يف امتـــداد الطـــابع، لكنـــه ال ينســـخ التفاصـــيل  
  .ضافة فوقها عند وجود نقصبشكل جيد و ال ميكن اإل
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  :صب الطبعة األولية

يوضـــع املــاء يف الكجـــة و يُـــذر فيـــه . تصــب الطبعـــة األوليـــة عــادة بـــاجلبس األبـــيض
و يُــرج لطــرد فقاعــات اهلــواء مث ،املــزيج حــىت يصــبح متجانســاً  بس حــىت اإلشــباع، ُخيلــطاجلــ

و تُـرج الطبعــة للســماح هلـذه الكتلــة اجلبســية  ،توضـع كتلــة منـه عنــد أعلــى نقطـة يف الطبعــة
نضـع مـا تبقـى مـن . بالسيالن إىل أرجاء الطبعة، و نتابع وضع اجلـبس حـىت امـتالء الطبعـة

و ننتظــر بضــع دقــائق ليبــدأ اجلــبس بالتصــلب و نقلــب الطبعــة  ،جــبس علــى لــوح زجــاجي
بضـع دقـائق  بعد تصـلب اجلـبس نغمـر طبعـة األجلينـات باملـاء. على جبس اللوح الزجاجي

جيــب أن يكــون للمثــال . مث نفصـل الطــابع عــن املــادة الطابعـة ومث املــادة الطابعــة عــن املثـال
تـــتم قـــراءة املثـــال كمـــتمم للفحــــص . مـــم 12-10قاعـــدة جبســـية تـــرتاوح مساكتهـــا مـــن 

  .السريري

  ابع اإلفراديالط: ثانياً 

 Custom (Special, Individual) Tray  

  :تهضرور و  فائدة صنع  الطابع اإلفرادي 
الطبعــــة األوليـــة رقيقـــة يف أمكنـــة و ثخينـــة يف أمــــاكن املـــادة الطابعـــة يف قـــد تكـــون 

لــيت جيــب أن تصــل إليهــا أخــرى، وقــد تكــون حافــات الطــابع اجلــاهز قصــرية عــن املنــاطق ا
دة ، كمــا قــد تكــون أجنحــة الطــابع مبعِّــعــن احلــد الصــحيح طويلــة -بــالعكس–الطبعــة أو 

لذلك حنتاج دائماً إىل طـابع إفـرادي يسـاعدنا يف أخـذ  ؛لوضعية اخلد أو اللسان) مشوهة(
و نســخ دقيــق  ،متجانســة مــن املــادة الطابعــة ثخانــةطبعــة دقيقــة للنســج احلاملــة للجهــاز ب

طبعــة حافــات دقيقــة إذ أن اخلــتم احلفــايف الــدقيق مهــم جــداً لالســتفادة مــن  و ،للتفاصــيل



28 
 

و . ناحيتـه وجانبـه: احلَافَـُة مـن كـل شـيء(يف ثبات اجلهاز الكامـل خاصية الضغط اجلوي 
  ). أو حافاتِحَيف  :هامجع

  :تفيد الطوابع اإلفرادية يف : إذاً 

متجانســـة  ثخانـــةتســـجيل طبعـــات املنـــاطق التشـــرحيية احلاملـــة للجهـــاز ب .1
 .للمادة الطابعة

 ) 3-7الشكل (تسجيل طبعات دقيقة للحافات   .2
   

  

  

  

  

  

  ، I-Custom Tray ( حافات الطبعة و الجهاز و الميزاب : 3-7الشكل 

II-Final Impression= Final denture= baseplate ،III-Preliminary 

Impression  

  :للطابع اإلفرادي عدة تسميات

1. Individual Tray 
2. Custom Tray 
3. Special Tray 
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 :المواد المطلوبة لصنع الطابع اإلفرادي - 
 .سائل+ بودرة ): بارد(راتنج أكريلي ذايت التماثر . 1 

ألن ســـائل  ،حنجـــور زجـــاجي و ال جيـــوز أن نســـتعمل كأســـاً بالســـتيكياً رقيقـــاً . 2
  .األكريل يذيبه

قفــازات و فـــازلني و ســيلكات و فرشـــاة واســـباتول و لــوحني زجـــاجيني و مشـــع . 3
 . أمحر

  و اهلــدف ملـم 2 الــوظيفيتكـون حــدود الطـابع بعيــدة عــن الميـزاب جيـب أن  -
إن املــادة الطابعــة ال . مـن ذلــك السـماح للمــادة الطابعـة بــاخلروج وتسـجيل طبعــة احلافـات

ـدف حتقيـق خـتم تسجل عمق امليزاب الوظيفي فقط و إمنـا تسـج ل عـرض امليـزاب أيضـاً 
 .ولذلك عند أخذ الطبعة جيب على الطبيب أن يبعد اخلد و الشفاه ،حافات جيد

حـدود : اخلطوة األوىل تكون برسم حدود الطبعة و رسم حـدود الطـابع اإلفـرادي -
أمـا حـدود الطـابع اإلفـرادي فهـي قبـل  ،الطبعة النهائية هي نفسها حدود امليـزاب الـوظيفي

 :ملم يف كل األماكن عدا 2امليزاب الوظيفي بـ
  .احلدود اخللفية للطابع اإلفرادي العلوي) 1  -
 .املنطقة اللسانية اخللفية) 2  -
 املثلث خلف األرحاء للطابع اإلفرادي السفلي) 3(  -

املنــاطق الــثالث حيــث تكــون حــدود الطــابع هــي نفســها حــدود الطبعــة النهائيــة يف هــذه 
  ).4-7الشكل ( )نرسم خطاً واحداً و ليس خطني(السابقة 

نضـع طبقـة مشعيـة واهلـدف مـن الطبقــة الشـمعية تـرك مسـافة للمـادة الطابعـة فيمــا  -
 . تُقص حدود الطبقة الشمعية إىل حدود الطابع اإلفرادي متاماً . بعد
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  اإلفرادي على المثال األوليرسم حدود الطبعة النهائية و حدود الطابع : 4-7الشكل 

) دهليــزي لســـاين( ملــم  6طــول ب  stopsالصــادمات) نزيــل منهــا(حنفــر فيهــا  -
متجانسـة للمـادة  ثخانـةو اهلـدف مـن الصـادمات إعطـاء ) وحشي إنسي(ملم  3وعرض 

الطابعة و إعطاء الطابع اسـتقراراً مناسـباً و صـحيحاً يف مكانـه النهـائي فـال يتحـرك مينـة أو 
اثنتان خلفيتان عنـد الرحـى الثانيـة و واحـدة أماميـة عنـد (عدد الصادمات إما ثالثة . يسرة

) وىلاثنتــــان عنــــد الرحــــى الثانيــــة و اثنتــــان عنــــد الضــــاحكة األ(أو أربعــــة ) اخلــــط املتوســــط
  ).5-7الشكل (

  
    stopsمستطيالت هي أماكن الصادمات  4- 3نزيل من الطبقة الشمعية : 5-7الشكل 

رملية، خيطية، عجينيـة، : حيث مير بعد مزجه بأربع مراحل يمنزج الراتنج األكريل -
يُذر املسحوق فوق . حجماً  3إىل  1غالباً ما تكون نسبة السائل إىل املسحوق . مطاطية

حـىت يصــبح ) حســب درجـة حــرارة اجلـو احملــيط(السـائل حـىت اإلشــباع مث يـرتك عــدة دقـائق 
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رتـداء القفـازات و عـزل اليـدين بالفـازلني جيري ا). قابًال للمعاملة باليد و األصابع(عجينياً 
مث ُتؤخــذ عجينــة األكريــل و تكيــف علــى شــكل كــرة للطــابع العلــوي أو أســطوانة للطـــابع 
السفلي و توضع بني لوحني زجاجيني معـزولني بالفـازلني و تضـغط و تنقـل لتكييفهـا علـى 

 .يقطع الزائد من األكريل بواسطة سكني حادة و حمماة. املثال
ـــوي مائلـــة حنـــو األمـــام بزاويـــة نصـــنع قبضـــة  - درجـــة مبـــا  45تكـــون يف الطـــابع العل

يتناسـب مــع جهــة إخـراج الطــابع مــن الفـم ، أمــا يف الطــابع السـفلي فتكــون عموديــة علــى 
كمــا يفضــل وضــع قبضــتني جــانبيتني يف الطــابع الســفلي تســاعدان يف   ،االرتفــاع الســنخي

حـىت ال يتحـرك  و الطبعـة الشـاملة تسـجيل طبعـة احلافـات يف أثنـاءتثبيت الطابع اإلفـرادي 
 ). 6-7الشكل ( و الطبعة الشاملة تسجيل طبعة احلافات يف أثناءالطابع 

ملــم  4  - 3بعــد تصــلب األكريــل و قبــل تســليم الطــابع للطبيــب، نزيــل مقــدار  -
مــن الشــمع األمحــر عنــد احلافــات يف الطــابع العلــوي والســفلي مــا عــدا املنطقــة اخللفيــة مــن 

ي العلوي ألن تركه سيساعد يف حتديـد دقيـق لطـول احلافـات اخللفيـة العلويـة الطابع اإلفراد
املـــادة  مناســـبة ملركـــب الطبـــع أو ثخانـــةواهلـــدف مـــن إزالـــة الشـــمع عنـــد احلافـــات هـــو تـــرك 

 ).7-7الشكل (الطابعة للحافات 
-  

  
  الطوابع منتهية مع قبضاتها: 6-7الشكل 
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  ملم من الشمع عند الحافات 4  - 3بعد تصلب األكريل، نزيل مقدار : 7-7الشكل 

  ): 8-7الشكل (الفروق بين طوابع الدرد الكامل و الدرد الجزئي 

ال حاجـة لوجـود ثقـوب يف الطـابع اإلفـرادي للـدرد  :  perforation التثقيـب-1
-zinc oxide ألن املـادة الطابعـة هـي عـادة مـادة أكسـيد الزنـك و األوجينـول  ؛الكامـل

eugenol paste   ًدون احلاجـة لتثقيـب الطـابعمـن اليت تلتصق بالطابع التصاقاً شديدا .
ـــدرد اجلزئـــي، ـــات(ن املـــادة الطابعـــة فالطـــابع مثقـــب أل أمـــا يف طـــابع ال ال تلتصـــق  )األجلين

  .إمنا تتثبت ميكانيكياً بواسطة الثقوب  ،ألكريلبا

ـــي، تكـــون : Handle\sات \القبضـــة  -2 ـــدرد اجلزئ  القبضـــةيف طـــابع ال
. سم2سم والثانية ممتدة إىل األمام بطول 1بشكل زاوية ذات ضلعني الضلع األوىل بطول 

الــدرد الكامــل حتريــك  handleفيجــب أال تعيــق قبضــة طــابع أمــا يف طــابع الــدرد الكامــل، 
 يف أثنـاء   not to interfere with the action of the lipsاخلـد و الشـفاه 

كقطعــة واحــدة ارتفاعهــا تقريبــاً   smallوذلــك بــأن تكــون صــغرية  ،تســجيل طبعــة احلافــات
السـفلي ثــالث الفــك العلـوي قبضـة أماميـة واحــدة و لطـابع الفـك ، تكـون لطـابع سـم1.5

ــــان ــــة وقبضــــتان جانبيت و تكــــون القبضــــتان اإلضــــافيتان يف الطــــابع  ،قبضــــات واحــــدة أمامي
ســم فهمــا أقــل ارتفاعــاً مــن القبضــة الرئيســة، الغايــة مــن القبضــتني 1الســفلي ذات ارتفــاع 
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و تسـجيل الطبعـة تكييف احلافـات  يف أثناءاإلضافيتني السابقتني هو دعم الطابع و سنده 
درجــة أمــا يف الطــابع الســفلي فتكــون  45ون القبضــة يف الطــابع العلــوي مائلـة ، تكــالنهائيـة

عمودية لتتوافق مع جهة إخراج الطابع من الفـم علمـاً أن الغايـة مـن القبضـة ليسـت إخـراج 
ـــا  األســـلمالطريقـــة ، و وإمنـــا اإلمســـاك بالطبعـــة إلخراجهـــا خـــارج الفـــم ،الطبعـــة مـــن مكا

عنــد  نوضــعااللتــني ت الســبابتنيتم احلفــايف بواســطة كســر اخلــي  إلخــراج الطبعــة مــن الفــم هــ
 .  هامتزق وأاملادة الطابعة امليزاب الدهليزي ويتم السحب حبركة سريعة للتقليل من تشوه 

يزال كامل الشـمع مـن بـاطن الطـابع اجلزئـي wax removal: إزالة الشمع   -3 
أمـا طـابع الـدرد الكامـل فنزيـل . ألننـا سـنأخذ طبعـة الـدرد اجلزئـي دفعـة واحـدة ؛بعد صنعه

مــم مــن مشــع احلافــات و نبقــي الشــمع الــداخلي و الشــمع املوجــود يف املنطقــة  4-3أوًال 
و الغاية من إبقاء الشمع الداخلي يف هـذه املرحلـة احملافظـة ) خط االهتزاز(اخللفية العلوية 

نع االنزياح اجلانيب له وحتديد مكانه متاماً و املادة املستعملة هلذا على استقرار الطابع أي م
يف املرحلــة الثانيــة نزيــل كامــل الشــمع املتبقــي الــداخلي .الغــرض أقــالم كــري أو مركــب الطبــع

  .ونأخذ طبعة شاملة بواسطة أكسيد الزنك واألوجينول ،واخللفي

مشعيـة واحـدة يف أمـاكن نضع طبقـة : Spacerاحليز املخصص للمادة الطابعة -4
اهلــدف مــن ذلـــك منــع تشــوه الطبعـــة ألن . فنضــع طبقتـــني  الــدرد أمــا يف أمـــاكن األســنان
  .مم فقط يف أماكن األسنان1.5الشمع  ثخانةاألجلينات تتمزق إذا كانت 

طوابــع الـدرد اجلزئــي يكـون هنــاك يف : Stops position مكـان الصـادمات -5
ة الرحــى الثانيــة و الضــاحكة األوىل مــع إمكانيــة صــادمات يف كــل فــك يف منطقــ 4أو   3

نقل الصادمات إىل األمام أو اخللف مبقدار سن واحدة حىت تسـتند إىل سـن بـدًال مـن أن 
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ألن الغايـة مـن الصـادمة هـو سـند الطـابع  ،وهذا أفضل،تستند إىل الغشاء املخاطي الرخو 
  .رخوةلذلك يفضل أن تتوضع على األسنان بدًال من توضعها على نسج 

  

  

  
  طوابع الدرد الجزئي: 8-7الشكل 

  لماذا ال نزيل الشمع من المنطقة الخلفية عند تسجيل طبعة الحافات ؟: س
إن املرحلـــة األوىل بعـــد صـــنع الطـــابع اإلفـــرادي هـــي جتربتـــه يف فـــم املـــريض : اجلــواب

 ملــم ولكــن املنطقــة2حبيــث تكــون احلافــات بعيــدة عــن امليــزاب الــدهليزي الــوظيفي مســافة 
  .اخللفية ال حتوي ميزاباً وظيفياً و إمنا يوجد خط االهتزاز 
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لكي نتحقق من كون احلافات اخللفية للطابع تنتهـي متامـاً عنـد خـط االهتـزاز نقـوم 
أي قلم ال ميحى أثره حيـث نرسـم بـه علـى   ”indelible pencil“باستعمال قلم كوبيا 

  .فيبقى أثره موجوداً  ؛النسج
 ،عـــدة مـــرات) آه آه آه(نطلـــب مـــن املـــريض أن يقـــول : طريقـــة اســـتعمال القلـــم  

فيظهر خط االهتزاز الفاصل بـني قبـة احلنـك الثابتـة و املتحركـة فنرسـم خطـاً بينهمـا ونضـع 
أي يعلـم (فيرتك هذا القلم أثراً على الشمع املوجود يف هذه املنطقـة  ؛الطابع يف فم املريض

ومل نــتمكن مــن  ،اغ بــني اخلــط و الطــابعلتكــوَّن فــر اخللفــي هــذا الشــمع  أُزيــللــو ، ف)عليــه
إذاً اهلدف من إبقاء الشمع اخللفي هو الدقة يف نقل خط . احلصول على طبعة هذا اخلط

االهتــــزاز إىل الطــــابع، و ذلــــك لتقصــــريه إذا كــــان الطــــابع طــــويًال حــــىت يصــــل إىل احلــــدود 
  .املطلوبة
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  الثامنالفصل 

   Final Impressionالطبعة النھائیة 

   Boxingوتعلیب الطبعة 

  Principles of Impression Makingمبادئ صنع الطبعة  -أوالً 
 .healthyجيب أن تكون نسج الفم سليمة   .1
دون  as far as possible جيب أن متتد الطبعة أوسع ما ميكن  .2

 .تدخل يف صحة أو وظيفة النسج الداعمة أو احمليطية
من قبل الطبيب ) الوظيفي(جيب إجراء تكييف احلافات الفيزيولوجي  .3

 .  أو من قبل املريض بإشراف الطبيب
للمادة الطابعة يف باطن  proper space جيب ترك مسافة مناسبة  .4

 .الطابع
 .دون إيذاء الغشاء املخاطيمن جيب إزالة الطبعة من الفم  .5
حيح عند وضعه بالفم جيب تزويد الطابع بآلية تقوده إىل مكانه الص .6

 ).الصادمات(ألخذ الطبعة 
 .جيب أن تتمتع مادة الطابع و املادة الطابعة بثبات األبعاد .7
جيب أن يشابه الشكل اخلارجي للطبعة الشكل اخلارجي للجهاز  .8

 .الكامل النهائي
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  :نظريات الطبعات النهائية -ثانياً 

  ) Minimal-pressure impression(الطبعة ذات الضغط األصغري  ) 1
  ) Definite-pressure impression(الطبعة ذات الضغط األعظمي  ) 2
 ) Selective-pressure impression(الطبعة ذات الضغط االنتقائي  ) 3
 
  :  )الطبعة الساكنة( الطبعة ذات الضغط األصغري -1

عليهـا اجلهـاز السـين هـي أغشـية خماطيـة  ستندمبا أن النسج اليت سي: يقول مؤيدوها
 ، ة و النسـج بوضـعيتها السـاكنةعـن نسـجل الطبأ) لثبـات جيـد(فيجـب متحركـة قـد تكـون 

. أخــذ الطبعــة يف أثنــاءلنســج علــى اضــغط خفيــف أصــغري املــادة الطابعــة لوذلــك بتطبيــق 
يتها ومبـا أن طبعـة النسـج ُتسـجل بوضـع " اجلـبس"واملادة األفضل كمـادة طبـع سـاكنة هـي 

  . static impressionالساكنة فتسمى الطبعة باسم الطبعة الساكنة 
لكـــي : يقـــول مؤيـــدوها: )الطبعـــة الضـــاغطة(الطبعـــة ذات الضـــغط األعظمـــي  -2

أي عندما تقع عليه قوى املضغ و تكون النسـج (أدائه لوظيفته  يف أثناءيكون اجلهاز ثابتاً 
باملــادة الطابعــة، و تســمى  ةمضــغوطن نأخــذ الطبعــة و النســج أجيــب ) الداعمــة مضــغوطة

 functionalأو  الفيزيولوجيــــة أو الوظيفيـــــة  هــــذه الطبعـــــة باســــم الطبعـــــة الضـــــاغطة

impression .  
  : الطبعة ذات الضغط االنتقائي -3

ألن النســج تتحمـل الضــغط  بعـض املنـاطق  جيــب ضـغط النســج يف: يقـول مؤيـدوها
 الفك السـفلي بينمـا جيـب ختفيـف الضـغط عـن منـاطق أخـرى كمنطقة الرف الدهليزي يف

إذا كــان هنــاك نســج قمــة االرتفــاع السـنخي مثـل منطقــة الــدرز املتوســط العلـوي أو منطقــة 
ففـي الطبعـة  و بالتـايل ؛تسـجيل الطبعـة يف أثناءمتحركة فننقص الضغط عن تلكم املناطق 

و لـذلك تسـمى هـذه  ؛نفسها يكون هناك ضغط يف مكان و عـدم ضـغط يف مكـان آخـر
   .الطبعة ذات الضغط االنتقائيالطبعة باسم 
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  :النهائية ةنوع الطبعالعوامل التي تحدد  -ثالثاً   
ــة     .جمــزأةخمتلطــة أو ) 3 .ضــاغطة) 2  .ســاكنة)1       : أنــواع الطبعــات النهائي

  .تقليدية) 4
 حدد نوع الطبعة من خالل تي :  
ـا أن يكـون الطـابع مثقبـاً أو  :Tray designتصميم الطـابع  )1 و نعـين 

أي  ؛ها علـى النسـجوتقلـل مـن ضـغط .الطبعـة سـكونيةحيث تزيد الثقوب من غري مثقب 
وبالتــايل  ،أن الطـابع املثقــب يشــكل ضــغطاً أقــل بســبب وجـود منافــذ خلــروج املــادة الطابعــة

 . تكون الطبعة ساكنة أكثر
 مقدار الفراغ املخصص للمادة الطابعة )2
  space (thickness of wax layer) Relief:  

ــة معينــة مــن افعنــدما خنصــص  ــة (ملــم  1.5ملــادة الطابعــة مســافة لكمي ثخانــة مشعي
ثخــــانتني (ملــــم  3لــــو جعلنــــا هــــذا الفــــراغ  ممــــاستصــــبح أكثــــر ضــــغطاً للنســــج ف ،)واحــــدة
 :هي يف األحوال الطبيعية تكون املسافة املخصصة للمادة الطابعة ما وعادة ، )مشعيتني

ــــــادة الطابعــــــة هــــــي معجــــــون أوكســــــيد الزنــــــك ½   -1 ــــــت امل ــــــم إذا كان مل
  .واألوجينول
 . ملم 3انت أجلينات فالفراغ املفضل هو كإذا   -2
 .ملم 1.5فهو  Plasterاً  جبس تإذا كان -3
 1.5 – 0.5أما إذا كانت املادة الطابعة هي مادة مطاطية فالفراغ من  -4

 .و ذلك وفقاً للزوجة ملم 
 : Viscosity of impression material   لزوجة املادة الطابعة )3

  : إىل الطابعة حسب لزوجتها نصنف املواد 
 .  )تعطي طبعة ساكنة ( اجلبس و املطاط الرخو: منخفضة اللزوجة  -1
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أوكســيد الزنــك  معجــون مطــاط متوســط اللزوجــة و: متوســطة اللزوجــة  -2
 . واألوجينول
ـــا (املطـــاط عـــايل اللزوجـــة و مركـــب الطبـــع : عاليـــة اللزوجـــة  -3 بســـبب كو

 . )عالية اللزوجة تشكل ضغطاً أكرب وبالتايل فهي ضاغطة أكثر

  أنواع الطبعات النهائية -رابعاً 

   Plaster Impression :)طبعة الجبس(الطبعة الساكنة  -1

Final impression of a maxillary ridge with flabby tissue in 
all  areas.  

تســــتطب عنـــــد وجــــود نســـــج متحركــــة علـــــى كامــــل االرتفـــــاع الســــنخي وال ميكـــــن 
ألن هـذه  ؛يف منطقة الدرز املتوسط stopsاستئصاهلا و يف هذه احلالة توضع الصادمات 

و ألن وضع الصادمة على نسج متحركة جيعلها غري  ؛املنطقة متثل املنطقة النسيجية الثابتة
  ).  فاعلةغري (مفيدة 

 
 : الطبعة المجزأة  -2

Final impression of a maxillary ridge with flabby tissue  
in the  anterior  region.   

من  االرتفاع السنخي هي فيها املنطقة األمامية فقط تستطب يف احلالة اليت تكون 
  .املتحركة

 . يف الطابع اإلفرادي مقابل النسج املتحركة  نافذةنصنع  )1
 . نأخذ طبعة احلافات كاملة بواسطة مركب الطبع  )2
 . أوكسيد الزنك و األوجينول  عمالمث نأخذ الطبعة كاملة باست )3
) بالفرشـاة( اجلـبس) تحركـةمنطقة النسـج امل(نطبق على املنطقة املفتوحة  )4

 ).1-8الشكل (وبالتايل نأخذ طبعة ساكنة هلا 



40 
 

زأة ألن   :جرى تسجيل طبعة هإذاً مسيت هذه الطبعة با

ـــــع و الطبعـــــة الشـــــاملة با -1  ـــــك و احلافـــــات مبركـــــب الطب ســـــتخدام أوكســـــيد الزن
  .األوجينول

 .املناطق املتحركة األمامية باجلبس -2 

  
  الطبعة المجزأة : 1-8الشكل 

ــــةالطريقــــة  -3 ــــيهــــي المتبعــــة : التقليدي ــــن جامعــــة دمشــــق  ف ــــألف م تت
 : خطوتين
  ) تنجز باستعمال مركب الطبع(طبعة حافات  -1

           Border Molding (Impression Compound)  

ائية شاملة   -2   ) تنجز باستعمال أكسيد الزنك و األوجينول(طبعة 
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Final Impression (Zinc oxide-eugenol paste) 

) قبـــل(أوًال فحـــص حافـــات الطــابع اإلفـــرادي و الـــيت جيــب أن تكـــون بعيـــدًة  يجيــر 
عدا املناطق اخللفية يف الطابع العلوي و املناطق اخللفية واللسانية (مم 2امليزاب الوظيفي بـ 

ــة للجهــاز العلــوي عنــد خــط ). اخللفيــة يف الطــابع الســفلي ــة اخللفي جيــب أن تتوضــع النهاي
  .بيتني ، و يُعلم هذا  اخلط على النسج بقلم الكوبيااالهتزاز و الثلمتني الكال

الكوبيـا عليـه فيجـري تقصـريه حـىت اخلـط قلـم عند وضع الطابع يف الفم، ينطبع أثر 
  .املعلَّم

بشد اخلد و الشفاه حيـث جيـب ) األمامية و اجلانبية(جيري فحص حافات الطابع 
عمـق سـيتم تسـجيل طبعـة . بـاً مـم تقري 2أن تكون احلافات أقصر من امليزاب الدهليزي بــ 

  . ألن أجنحة اجلهاز جيب أن متأل امليزاب املسجل ؛و ليس عمقه فقط ضه و عر امليزاب 

اجلــزء األول مـــن الثلمـــة الكالبيـــة إىل اللجـــام . أجـــزاء 6-5تكيــف احلافـــات علـــى 
  .اخلدي

ُيسخن قلم مركب الطبع فـوق هلـب قنـديل كحـويل مث يوضـع علـى حافـة الطـابع يف 
و يُكيــف باألصــابع املبللــة باملــاء الســاخن مث تغمــر حافــة الطــابع مــع مــا  ،املطلــوباجلــزء 

مدة عشر ثوان قبل إدخـال الطـابع ) درجة مئوية 55(حتمل من مركب الطبع مباء ساخن 
  .  إىل الفم لتعديل سخونة مركب الطبع و تأمني التجانس احلراري ملركب الطبع

.  ملـاء السـاخن قبـل إدخـال الطـابع إىل الفــماملبللـة با عيكيـف مركـب الطبـع باألصـاب
 يف أثنــاءيُــدخل الطــابع إىل الفــم مــع حماولــة عــدم تشــويه مركــب الطبــع بتماســه مــع الشــفاه 
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حركـــات حتريـــك وشـــد اخلـــد والشـــفاه مـــن قبـــل الطبيـــب أو حتريـــك اخلـــد  يإدخالـــه مث جتـــر 
  . توالشفاه من قبل املريض حسب توجيهات الطبيب و بذلك ُتسجل طبعة احلافا

إذا بـدأ مركـب الطبـع بالتصــلب عنـد إدخالـه الفـم أو كانــت كميتـه غـري كافيــة أو مل 
فســيكون ملركــب الطبــع ســطحاً المعــاً، أمــا إذا ســجل مركــب  ،متــس النســج بشــكل كــاف

: إذاً .  It will have a mat surface الطبـع طبعـة النسـج فسـيكون سـطحه كامـداً 
  .مدورة ومتمادية و غري ملاعةأن تكون جيب تكون احلافات صحيحة لكي 

مـــم مـــن ســـطح مركـــب الطبـــع باســـتعمال مشـــرط حـــاد مـــع إجـــراء  0.25يشـــذب 
  .تشذيب أوسع عند األجلمة

باإلضـافة لبـاطن  ؛تُدهن طبقة من معجـون الطبـع علـى السـطح اخلـارجي للحافـات
م الطابع و هكذا سينساب الزائد من املادة الطابعة خارج الطابع عنـد أخـذ الطبعـة و سـيت

ا مبعجون الطبع   .تسجيل الطبعة مع حافا

ثانيــة مث يبــدأ  30بعـد إدخــال الطـابع احملمــل باملــادة الطابعـة إىل الفــم يــتم االنتظـار 
  ).2-8الشكل (تكييف احلافات حيث يكون املعجون قد أصبح أكثر ثخانة 
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  الطبعة العلوية النهائية: 2-8الشكل 

  :بالنسبة للطبعة السفلية

مــم لســانياً  2امليــزاب الــوظيفي ) قبــل(حافــات الطــابع بعيــدة عــن جيــب أن تكــون 
لكنه يغطي الوسادة خلف األرحاء و ينزل أسفل احلافة الضرسية الالميـة مبقـدار (ودهليزياً 

جيــب أال يرتفــع لوحــده مــن الفــم بــل يبقــى مســتقراً يف الفــم بعــد تعــديل حافــات ).  مــم 2
). قبـل تسـجيل الطبعـة(يلـة و ال ثخينـة الطابع بشكل مناسـب ال تكـون معـه احلافـات طو 

جيــب قبــل وضــع الطــابع يف الفــم معرفــة مقــدار مــا ســتنزل بــه الطبعــة حتــت احلافــة الضرســية 
و معرفـة  ،الالمية و هذا ما يُعرف باستعمال مرآة الفم بوضعها يف امليزاب اللساين اخللفـي

. عموديـاً ) از النهـائيو بالتـايل اجلهـ(مقدار ما ستسمح به مرونـة النسـج مـن نـزول الطبعـة 
مـم حيـث سـيتم إجـراء تكييـف  2جيب أن ميتد الطابع اإلفرادي أسفل هذه احلافة مبقـدار 

و عند حـدوث  ؛مم 6-2احلافات يف منطقة احلافة الضرسية الالمية أسفل هذه احلافة بـ 
ســيفقد  فيجــب أال يـتم تقصـري جنــاح اجلهـاز ألنـه ،أمل يف هـذه املنطقـة بعــد تسـليم اجلهـاز

السـطح النســيجي للجهـاز مقابــل )  reliefبــرد (اً مــن ثباتـه بـل ُجيــرى ختفيـف زءاً مهمـجـ
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ألن هــذه املنطقــة هــي الســبب احلقيقــي لــألمل و لــيس طــول حافــة اجلهــاز  ،احلافــة العظميــة
  ). 3-8الشكل (

  
  منطقة السحل من باطن الجهاز السفلي عند منطقة الخط المنحرف الباطن: 3-8الشكل 

ملـد احلافـة اللسـانية اخللفيـة يف اجلهـاز السـفلي بشـكل جيـد ألن هـذه  جيـب االنتبـاه
تصــل الطبعــة إىل منطقــة احلفــرة الضرســية . املنطقــة هــي األهــم يف ثبــات اجلهــاز و اســتقراره

  ).4-8الشكل " (S"الالمية مما يعطي شكل حافة الطبعة شكل حرف 

  
  "S"شكل حافة الطبعة شكل حرف : 4-8الشكل 
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   Boxing تعليب الطبعات -خامساً 

إن الدقـة يف تسـجيل . تأمني حافات صحيحة للجهـاز أحـد أهـم شـروط ثباتـه يعد
طبعــة حافــات اجلهــاز مهمــة جــداً لثباتــه و كــذلك فــإن احلفــاظ علــى حافــات املثــال مــن 

ومــن مث أخــذنا الطبعــة  ،الكســر مهــم جــداً بالنســبة لنــا؛ لــذلك أخــذنا طبعــة احلافــات  أوالً 
الشاملة و إذا أعطينا هذه الطبعة للمخربي ليصبها فيمكن أن تكون بعض هـذه احلافـات 

  . رقيقة سهلة الكسر لذلك جيب إجراء تعليب للطبعة النهائية قبل صبها

  .محاية حافات املثال النهائي من االنكسار:    الغاية من تعليب الطبعة: إذاً 

يف موقــع بعيــد ) كإحاطــة الســوار باملعصــم(الشــمع األمحــر  حنـيط الطبعــة بإطــار مــن
ملــم مث حنــيط هــذا الشــمع  3هــذا الشــمع  ثخانــةملــم و  3مبقــدار ) عموديــاً (عــن احلافــات 

و عنـــد صـــب الطبعـــة نصـــب . بلـــوح عمـــودي مـــن الشـــمع األمحـــر أو فلـــم أشـــعة بانوراميـــة
ُتصـب احلافـات  و هكـذا ،مم مـن أعلـى نقطـة يف الطبعـة 10اجلبس األصفر حىت ارتفاع 

  .يتم سد مسافة اللسان بالشمع األمحر . مناسبة متنع انكسارها ثخانةبشكل كامل وب

من املمكن استخدام اجلبس األبيض بدًال من الشمع األمحر لإلحاطة بالطبعـة مـن 
  ).5-8الشكل (أجل تعليبها 
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  تعليب الطبعات: 5-8الشكل 
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  التاسعالفصل 
  تسجیل العالقة الفكیةالصفائح القاعدیة وصنع 

Fabricating the recording bases and 
Recording jaw relationship in edentulous 

patients  
  

: عـدة تسـميات   Recording jaw relationshipلتسـجيل العالقـة الفكيـة
   maxillo-mandibular relationshipتســجيل عالقــة الفــك العلــوي والســفلي

Recording  تسـجيل  العضـة،Bite registration   بعـد حصـولنا علـى مثـال رئـيس
سفلي وآخر علـوي البـد مـن تركيبهمـا علـى أداة تسـمى املطبـق وبعالقـة متاثـل متامـاً عالقـة 
الفكـني مــع بعضــهما و ذلــك لنــتمكن فيمــا بعــد مــن تنضــيد األســنان االصــطناعية بشــكل 

بـــبعض الفكيــة معرفـــة عالقـــة الفكــني بعضـــهما إذاً فالغايـــة مــن تســـجيل العالقـــة . صــحيح
  . هانفس لرتكيب املثالني على املطبق بالعالقة

 أهداف تسجيل العالقة الفكية :              Objectives          

      
ــــع األســــنان االصــــطناعية  .1 تعــــديل االرتفاعــــات الشــــمعية لتعــــرب عــــن موق
نضـع عليهـا قطعـاً مشعيـة تســمى   baseplatesفبعـد صـنع الصـفائح القاعديـة : املنضـدة

 –االرتفـاع  –الطـول (و من املهم تعديل هذه القطع   wax rimsاالرتفاعات الشمعية 
ألنه سيتم فيمـا بعـد إزالـة هـذه القطـع الشـمعية يف املخـرب لوضـع  ؛.....) -مقدار التقدم 

ا  .األسنان االصطناعية مكا
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فعنــد تركيــب املثــال : حتديــد موقــع الفــك العلــوي نســبة للمحــور اللقمــي  .2
العلوي علـى املطبـق ينبغـي أن يكـون بعـد املثـال العلـوي عـن لقمـيت املطبـق مياثـل متامـاً بعـد 

 .الفك العلوي عن لقميت املريض
فنحســب املســافة بــني فكــي املــريض : حتديــد البعــد العمــودي اإلطبــاقي  .3

 .هانفس و ذلك لكي نركب املثالني على املطبق باملسافة) سم...-2-3(
فـك العلـوي متقـدماً أي حنـدد فيمـا إذا كـان ال: يل العالقـة الفكيـة تسج .4

مرتاجعــاً بالنســبة للفــك الســفلي وذلــك لنقــل العالقــة بــني الفكــني و تركيبهمــا  وحماذيــاً أ أو
 .على املطبق

 
 صنع الصفائح القاعدية Baseplate Fibrication   : : 

  :عدةميكن صنع الصفائح القاعدية من مواد 
 Auto-polymerization) أكريـل بـارد( ي ذايت التماثر راتنج أكريل .1

resin  . 
 .    Shellac basesالرتوبيز   .2
 . Vacuum bases صفائح مصنوعة بتخلية اهلواء .3
وهـي :    Light activated resin basesصـفائح مصـلبة ضـوئياً  .4

ــا ونعطيهــا شــكلها النهــائي مث  نصــلبها صــفائح طريــة مــن األكريــل الضــوئي نطبقهــا مكا
 .جبهاز التصليب الضوئي

 تُعـدو :   Heat-cured resinصـفائح الـراتنج األكريلـي احلـراري التصـلب .   5
ثبـات يكـون فيهـا الصفائح الدائمة يف احلاالت اليت تستعمل . للجهاز السين دائمةقواعد 

ية ســـنخحافـــة وجـــود  الصـــفائح القاعديـــة املصـــنوعة بشـــكل تقليـــدي مشـــكوكاً بـــه بســـبب
مما جيعل الصـفائح القاعديـة غـري ثابتـة بشـكل جيـد يف الفـم بعـد سـد  ؛متصاصشديدة اال
ـــة فيهـــا صـــعب بســـبب  ؛الصـــفيحة لصـــنعالغـــؤورات  ـــة الفكي ـــإن تســـجيل العالق ـــايل ف وبالت
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و هـي  ،الـراتنج األكريلـي حـراري التصـلبمـن قاعديـة صفيحة  صنعفإننا نلذلك . حركتها
نأخــذ عليهــا العالقــة وتكــون ثابتــة عنــد أخــذ العالقــة وتبقــى  و  ،منــاطق الغــؤورصــل إىل ت

ــا بواســطة  ،وننضــد األســنان عليهــا مباشــرة ؛النهــائيجــزء مــن قاعــدة اجلهــاز ك و نربطهــا 
     . عملية طبخ تالية

  :طريقة صنع الصفائح القاعدية و االرتفاعات الشمعية 
يف تكــون ثابتــة  جيــب أن تكــون الصــفيحة منطبقــة قــدر املســتطاع علــى املثــال لكــي

و مـع ذلـك فـإذا مـا وجـدت غـؤورات يف املثـال، فـإن صـنع . تسجيل العالقـة يف الفـم أثناء
فــاخلطوة األوىل لصـــنع لـــذلك . قاعــدة و نزعهــا مـــن املثــال قـــد يــؤدي لتكســر ذلـــك املثــال

أمـــا يف  الصـــفيحة القاعديـــة هـــي ســـد الغـــؤورات بالشـــمع قبـــل صـــنع الصـــفيحة القاعديـــة،
  .قد كانت اخلطوة األوىل هي رسم حدود الطابع اإلفراديالطابع اإلفرادي ف

ال نرسم حدود الصفيحة القاعدية ألن الصفيحة القاعدية تصل إىل حدود امليـزاب 
  .الوظيفي كما هو احلال يف اجلهاز الكامل و بالتايل ال حاجة للرسم

  .حواف الطبعة النهائية= حواف اجلهاز النهائي = إذاً حواف الصفيحة 
تداء القفـازات، نعـزل األيـدي و املثـال اجلبسـي و منـزج األكريـل، منـده عنـدما بعد ار 

لكننـا جنعلهـا أرق يف املنـاطق الــيت   ؛مـم 2يصـل للمرحلـة العجينيـة لعمـل صـفيحة بثخانــة 
ستمس عنق السن االصطناعية فيما بعد و هي األماكن اليت تقع عادة عند قمـة االرتفـاع 

ــاً مــن قمــة االرتفــاع الســنخي 5الســنخي و ملســافة  و ذلــك حــىت لــو أدى هــذا . مــم تقريب
إذا كانــت ثقــب الصــفيحة ألنــه مــن األفضــل جتميليــاً للســن املنضــدة أال نقصــرها الرتقيــق ل

  . مسافة التنضيد قصرية بل أن نرقق الصفيحة القاعدية
ا برؤوس األكريل ونضع عليها االرتفاعـات  ؛بعد تصلب الصفائح القاعدية، نشذ

و هناك طريقتان لتعيني أبعاد االرتفاعات الشمعية اليت يفضل أن تعمـل بشـكل . الشمعية
  .أقل قدر ممكنوسطي إلنقاص التعديالت الواجب عملها يف الفم إىل 
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املسافة مـن حافـة االرتفـاع الشـمعي إىل عمـق امليـزاب الـوظيفي   - أ
 ).1-9الشكل (مم يف السفلي  18مم يف العلوي و 22

  

  
  المسافة من حافة االرتفاع الشمعي إلى عمق الميزاب الوظيفي: 1-9الشكل 

  
 10ارتفاعه القاطع اللثوي : أمامياً  :االرتفاع الشمعي العلوي  -  ب
مـــم  7ارتفاعـــه الطــاحن اللثــوي : خلفيــاً . مــم 7ضــه الشــفوي اللســـاين مــم و عر 

و ذلــك ألن األســنان االصــطناعية األماميــة . مــم 10وعرضــه الــدهليزي اللســاين 
  .أطول و أقل عرضاً من األسنان اخللفية

ـــاع الشـــمعي الســـفلي مـــم و عرضـــه  10لثـــوي ارتفاعـــه القـــاطع ال :أماميـــاً  :االرتف
ــاً عنــد منتصــف املثلــث خلــف :  خلفيــاً . مــم 7الشــفوي اللســاين  ينتهــي و يتمــادى خلفي

  ).2-9الشكل ( مم 10األرحاء و عرضه الدهليزي اللساين 
ــا أقــل انطباقــاً  ــا جتنبنــا رائحــة األكريــل و ملســه إال أ مــن ميــزات صــفائح الرتوبيــز أ

بعـد إمحائهـا بـالتورش أو  املـاء السـاخن و ضـغطها وأسهل كسـراً و هـي تطبّـق علـى املثـال 
   .باملمحاة على املثال مث إمحاء احلواف على اللهب و قص الزائد منها باملقص
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  أبعاد االرتفاع الشمعي: 2-9الشكل 

  
  

  خطوات تسجیل العالقة الفكیة
إن تسجيل العالقـة الفكيـة باتبـاع التسلسـل التـايل سيضـمن لـك تسـجيًال صـحيحاً  
ذه اخلطوات لكي تكون لك دليًال يف السـنة اخلامسـة ومـا  كامًال للعضة، لذلك احتفظ 

  . بعد التخرج
  : األدوات املطلوبة للعمل هي

 . صفائح قاعدية عليها ارتفاعات مشعية بأبعاد صحيحة .1
 .قنديل .2
 .سكني مشع و فازلني للعزلمنحتة و  .3
 .ن أو املسطرة اخلاصة مع مسطرة عاديةان عاديتافرجار أو مسطرت .4
 . صفيحة معدنية لتسوية االرتفاعات الشمعية .5
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سـيتم تعــديل االرتفاعـات الشــمعية كمكـان أو طــول أو عـرض بشــكل تتناســب 
  : اآلتيفيه مع حالة و عالقة فكي المريض بالتسلسل 

  .الشمعي األمامي العلويتعديل االرتفاع ) 1
  .   تعديل االرتفاع الشمعي الخلفي العلوي) 2
  .  تعديل االرتفاع الشمعي األمامي السفلي) 3
  .تعديل االرتفاع الشمعي الخلفي السفلي) 4
   

  :اآلتيأما الخطوات فھي ك
  
 & Stable:و مريحـة )نسبياً ( التأكد أن الصفائح القاعدية  ثابتة  -1

 Comfortable bases   
تكـون خاطئــة ويف املســجلة ثابتــة وإال فالعالقـة الصــفائح القاعديـة  جيـب أن تكـون 

ـــات نســـتخدم مـــادة الكوري ـــاطن  Corega ا غـــحالـــة عـــدم الثب ـــودرة توضـــع يف ب وهـــي ب
ميكـــن ( تلتصــق علـــى النســج حتتهــافتتحــول إىل مـــادة صــمغية جتعلهــا الصــفيحة القاعديــة 

كمـا . )استعمال الصق األجهزة السنية املوجود يف الصيدليات أو أحياناً معجون األسنان
  .و ال يتأمل عند تسجيل العالقة تعاون املريضكي يجيب أن تكون مرحية ل

 :Lip supportدعم الشفة   -2
ــاً تــدعم أســنانُه شــفتيه فــال يعــرف النــاظر أن أن أي  ــاً تقريب يعــود منظــر الوجــه طبيعي

ـــدما .  املـــريض أدرد ـــتم ذلـــك عن ـــة الشـــفو و ي بـــني األنـــف والشـــفة (ية تكـــون الزاويـــة األنفي
) أو إنقاص( و يتم ذلك بإضافة  .أقلو الشفة ممتلئة وأخاديد الوجه  قائمة تقريباً  )العلوية

لســطح الشـــفوي لالرتفــاع الشــمعي حــىت يتحقــق دعــم الشـــفة طبقــة مشعيــة أو أكثــر مــن ا
  .املطلوب
 فـــي حالـــة الراحـــة) األســـنان(تحديـــد مقـــدار مـــا يظهـــر مـــن الشـــمع  -3

Anterior Tooth Display  :  
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 ، فإن مقدار ما يظهر من األسنان1978حسب إحدى الدراسات       

  : السفلية خيتلف حسب العلوية و الطبيعية
  مم 0.8األسنان السفلية مم،    1.6األسنان العلوية   عام    39- 30العمر      ) 1

  مم  2.95األسنان السفلية  مم،0.04 األسنان العلويةعام   60>                  
  مم 0.7األسنان السفلية  مم، 3.9األسنان العلوية مم      15-10طول الشفة   ) 2

  مم 2.25 مم ، األسنان السفلية0.25سنان العلوية مم  األ30-35                 
  مم   0.5) إناث(األسنان السفلية مم ،  3.4)  إناث(األسنان العلوية اجلنس      ) 3

  مم  1.2) ذكور(مم ، األسنان السفلية  1.9) ذكور(األسنان العلوية                   
   العرق) 4

  لالطالع هامجيعاألرقام  السابقة : مالحظة
  .)األسنان( مكان الشمع، لذلك ذكرنا الشمع أو األسنان عند التنضيد، ستحل 

 ،ملــم مــن األســنان األماميــة العلويــة 2-1عنــد الشــباب عــادة يظهــر  ،بشــكل عــام
ــدل (وعنــد الشــيخوخة . )الســفلية طبعــاً (وتكــون الســفلية علــى مســتوى الشــفة  بســبب 

ويقـل مقـدار ظهـور األسـنان  ،أكثـرم تظهر األسنان السفلية عنـد الراحـة أو الكـال) النسج
ـــةكمـــا .العلويـــة ـــة الشـــفة الطويل ـــنقص هـــذه املســـافة يف حال ـــة الشـــفة بينمـــا تـــزداد يف  ت حال
  .  و كذلك فإن ظهور األسنان العلوية يزداد عند اإلناث عنه عند الذكور ،القصرية

 Smile خـط االبتسـاملـذكر معيـار تجميلـي مهـم هـو  وهنـا البـد مـن التعـرض

Line:  
  

  :عريفانهذا الخط له ت
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 Smile line  of upper lip (High lip خـط ابتسـام الشـفة العلويـة  ــ آ

line):   هــو مقــدار مــا يظهــر مــن الشــمع األمــامي العلــوي يف حالــة الضــحك الشــديد أو
أكثــر مقـــدار أي لفــظ ي ي ي  بشــدة أي عنــد   eee stronglyأو لفــظ  التكشــري

حيـــث يبــدو عـــادة مـــن األســـنان العلويـــة كامـــل طوهلـــا  .يُقلــص فيـــه املـــريض الشـــفة العلويـــة
  . مما ميكننا من حتديد مكان احلدود العنقية لألسنان األمامية العلوية ،السريري

املســـافة بـــني حافـــة االرتفـــاع الشـــمعي طـــول القواطـــع العلويـــة هـــو  و بالتـــايل يكـــون
  .العلوي و خط ابتسام الشفة العلوية

هـو التـوازي  : Smile line  of lower lip السـفلية خـط ابتسـام الشـفة _ب
  .)3-9 الشكل( بني احلدود القاطعة لألسنان العلوية وبني الشفة السفلية

  
  
 
 
 
 
 

  خط االبتسام : 3 -9 الشكل

 parallelism withتـأمين التــوازي مــع مسـتوى بؤبــؤي العينــين   -4

interpupillary Line    )المستوى األمامي(:   
الشـــمع األمـــامي العلـــوي مـــع خـــط ميـــر مـــن بؤبـــؤي ســـطح تـــوازي بـــني الهـــو تـــأمني 

  .العينني
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 parallelism with Camper'sتأمين التوازي مع مستوى كامبر  -5

line   وتـدة األذن -جنـاح األنـف   و هو ما يسمى مسـتوى ala-tragus plane               
  ): الجانبي المستوى (

األذن  وتـدةهو تأمني توازي االرتفـاع الشـمعي العلـوي مـع مسـتوى كـامرب املـار مـن 
  . و هذا ما يتم بتعديل الشمع اخللفي العلوي .إىل جناح األنف

 للمســــتويني األمــــامي و اخللفــــي معــــاً وهنــــاك املســــطرة اخلاصــــة الــــيت تعــــني التــــوازي 
يُعني التـوازي مـع و فاجلزء الداخلي يستند على االرتفاع الشمعي العلوي ). 4-9 الشكل(

  .مستوى بؤبؤي العينني والقسم اجلانيب يُعني التوازي مع مستوى كامرب

بشكل أويل باملنحتـة مث مستوياً لذلك نشذبه وهنا جيب أن يكون مستوى اإلطباق 
هكــذا و  .فيصــبح مســتوى اإلطبــاق مســتوياً  قلــيالً  هانضــعه علــى الصــفيحة املعدنيــة ونســخن

  . شمع العلوي كامالً نكون قد شكلنا ال

  

  للمستويين األمامي و الخلفي معاً المسطرة الخاصة التي تعين التوازي : 4 -9الشكل
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   VERTICAL DIMENSION:         البعد العمودي -6
االرتفــاع الشــمعي (فنعــدل يف اجلــزء األمــامي منهــا  ،للصــفيحة الســفلية نصــلوهنــا 

يف (ميكن ملنع التداخل و التشويش أن يكون اجلزء اخللفي من الصفيحة و  ،فقط) األمامي
  .الشمعمن مؤقتاً خالياً ) اجلهتني

أســفل الفــم أي تقـع ونقطــة الفــم أعلـى تقــع  ســافة بــني نقطـةاملالبعـد العمــودي هـو 
يفضـــل أن تكـــون هاتـــان  .أســـفل الشـــفة الســـفليةنقطـــة أعلـــى الشـــفة العلويـــة و بـــني نقطـــة 

ن ثابـت قليـل احلركـة لـذلك نضـع النقطـة العلويـة عنـد ذروة األنـف ونضـع النقطتان يف مكا
 .وهذا البعد قد يكون راحياً او إطباقياً . السفلية عند الذقن

 The distance between two selected anatomic or marked 
points (usually one on the tip of the nose and the other upon 
the chin)  

هو البعـد بـني النقطتـني السـابقتني  : VDR (V.D. of   rest ) حياالر ـ البعد 
أو عندما يكون هناك متـاس بسـيط جـداً بـني ) م م م (يف حالة الراحة أو عند لفظ حرف 

  .الشفتني
 هـو البعـد بـني النقطتـني:    VDO (V.D. of occlusion)ــ البعـد اإلطبـاقي 

  .الشمعية ألسنان أو االرتفاعاتالسابقتني عندما يكون املريض مطبقاً على ا
  

  : طريقة تسجيل البعد العمودي اإلطباقي

جيـب أن يكـون الـرأس والظهـر بشـكل  .نضع الصـفيحة العلويـة فقـط يف فـم املـريض
نقـيس البعـد الراحـي . بدون االستناد على سنادة الرأس و املـريض ينظـر إىل األفـقعمودي 

لــى األنــف و النقطــة املعلمــة علــى الــذقن مــن خــالل قيــاس املســافة بــني النقطــة املعلمــة ع
لينـتج رقـم جديـد هـو ملـم  3-2نطـرح منهـا . وذلك عنـدما يكـون الفـك يف وضـع الراحـة
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و نطلب مـن املـريض  ،نضع الصفيحة القاعدية السفلية يف الفم. البعد العمودي اإلطباقي
علــى جيــب أن حنصــل علــى البعــد العمــودي اإلطبــاقي عنــدما يعــض املــريض . إغــالق الفــم

االرتفـاع الشـمعي طـول أو إنقـاص  وذلـك بزيـادة(االرتفاعني الشمعيني العلـوي و السـفلي 
  ). السفلي

املسـافة البينيـة أو  هي املسـافة االسـرتخائيةالسابقة ملم  3-2إن مسافة : مالحظة
    Freeway Space .أو املسافة الراحية   Interocclusal Rest Spaceاإلطباقية 

مـع  اً وصـميمي اً تامـ اً ل الشمع السفلي األمامي جيـب أن حيقـق متاسـعند تعدي: مالحظة
  .الشمع العلوي

VDR – (2-3) mm VDO =  
                                                       النَّاِصف الَخطِّ تعيين  -7

                            : midline  وهــذا اخلــط يســاعد علــى تنضــيد الثنايــا بشــكل
 ،)إن ُوجـدت(صحيح ولتعيينه ال نعتمد على جلام الشفة وال على الثنايا السفلية الطبيعية 

يجـــب أن تقســـم هـــذه ى الوجـــه ففعنـــد وضـــع مســـطرة علـــ. وإمنـــا يُعـــني وفـــق تنـــاظر الوجـــه
 .املسطرة الوجه جلزأين متناظرين

باملنحتــــة بشــــكل يكــــون فيــــه مســــايراً للخــــط نرســــم هــــذا اخلــــط علــــى الشــــمع : إذاً 
  .الناصف للوجه

أماميـاً ( السـفلي  والتأكد من التوازن بين طولي االرتفاعين العلوي   -8
 :)وخلفياً 

 Balance  between upper & lower wax rim height 
(Anteriorly &  Posteriorly)  
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طول االرتفـاع الشـمعي  من املمكن عند الوصول هلذه املرحلة أن نالحظ أن: أمامياً 
ـــذا  اً ومـــن غـــري املنطقـــي طبعـــاً أن نضـــع أســـنان. مـــم مـــثالً  7مـــم و الســـفلي  13العلـــوي 

مـم مـن الشـمع العلـوي ونضـيفها للسـفلي  2لـذلك نزيـل . التفاوت بـني العلـوي و السـفلي
ـــر كـــأطوال  9مـــم و الســـفلي  11ليصـــبح طـــول العلـــوي  ـــام منطقيـــة أكث مـــم و هـــذه األرق

  . لألسنان
رغم أننا حققنا توازيًا لالرتفاع الشمعي العلوي اخللفي مع مستوى كامرب : اً خلفي

 منتصف املسافة بني االرتفاعني أن يكون مستوى اإلطباق يفإال أنه من الضروري أيضًا 
للسان احلدود اجلانبية  و أن يكون عند املثلث خلف الرحويوأن ينهي خلفياً يف منتصف 

  ). 5-9 الشكل(
 :  CENTRIC RELATION    لفكية ا لعالقةاتسجيل  -9

ــة بــني الفكــني عنــدما يكــون الفــك الســفلي يف وضــعية  ــتم تســجيل العالقــة األفقي ي
وهـي أقصـى وضـع خلفـي فيزيولـوجي للفـك السـفلي نسـبة للفـك العلـوي، . العالقة املركزية

ذه منهــا تنطلــق و إليهــا تعــود كــل احلركــات الفكيــة، و نســجل العالقــة بــني الفكــني يف هــ
ـــا الوضـــعية القابلـــة للتســـجيل  و قابلـــة للتكـــرار   Recordable الوضـــعية أل

Repeatable      و قابلـة للـتعلمLearnable   و ميكـن التحقـق منهــا can be 

verified . ــــتم التســــجيل باســــتعمال االرتفــــاع الشــــمعي بربطــــه مــــع ( اخللفــــي الســــفليي
  ).االرتفاع الشمعي العلوي خبرزات أو بطريقة الثلمات و النتوءات

هــي العالقـة الفيزيولوجيــة األكثــر خلفيـة للفــك الســفلي  :تعريـف العالقــة الخلفيــة 
توجــد هــذه . نســبة للفــك العلــوي و الــيت تنطلــق منهــا و تعــود إليهــا كــل احلركــات الفكيــة

  .الفم، و حتدث حول احملور املفصلي االنتهائيالعالقة يف درجات خمتلفة من فتح 
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The most retruded physiologic relation of the mandible to 
the maxillae to and from which the individual can make lateral 
movements. It is a condition that can exist at various degrees 
of jaw separation. It occurs around the terminal hinge axis. 

  
نحاول دومًا أن يكون مستوى اإلطباق محققاً بشكل تقريبي لكل معايير مكان مستوى : 5-9الشكل 
أن -ج. منتصف المسافة بين االرتفاعين أن يكون في -ب.  التوازي مع مستوى كامبر -أ: اإلطباق، و هي

  . للسانالحدود الجانبية  أن يكون عند-د.    المثلث خلف الرحويينهي خلفياً في منتصف 
     

رجـع فنُ  ،العالقـة اخللفيـةاإلغـالق باملريض علـى  بندرِّ العالقة اخللفية  تسجيلقبل  
الفـــتح  املـــريض ونطلـــب مـــن ،اً لطيفـــاً دفعـــللخلـــف ونـــدفع الفـــك  ،املـــريض للخلـــف رأس

. هانفسـالوضـعية بفنالحظ أن االرتفاعني دائماً يغلقان على بعـض  ؛مراتعدة واإلغالق 
ـــوي مـــثالً الشـــمعي الســـفلي االرتفـــاع أن أي  ـــم هـــذه  1 مرتاجـــع عـــن العل ـــم دائمـــاً ونعّل مل

  .باملنحتة خبط يقطع االرتفاعني الوضعية بني االرتفاعني
مـم فقـط  2-1أعلـى بــ  اً سـفلي اً خلفيـ اً مشعيـاً لتسجيل العالقة اخللفيـة نضـع ارتفاعـ

ـــوب أي يـــرتك مســـافة  مـــم بـــني االرتفاعـــات الشـــمعية  2-1مـــن االرتفـــاع الشـــمعي املطل
ــة 4  االرتفــاع الشــمعي العلــويحنفــر يف . األماميــة العلويــة و الســفلية  ؛ميازيــب غــري متوازي

). مـم تقريبـاً يُـدهن سـطحها بالفـازلني بعـد حفرهـا 3اثنـان يف كـل جانـب بعمـق و عـرض 
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ـدوء مــع و  ،الســفليع شــمنلـني ال يف دفــع الفــك للخلــف نطلــب مـن املــريض إغــالق فمــه 
ســجل العالقــة بـــني يو  ،العلـــويالشــمع يف ميازيــب الشـــمع املــذاب فينــزل  ،اإلغــالق أثنــاء

  .الفكني

فصـفات املـادة املثاليـة  ،محر ليس مادة مثالية ألخذ العضـةيف احلقيقة إن الشمع األ
  :أن تكون

حـىت ال  have low viscosity  تطبيقهـا قبـل التصـلبعنـد لينـة وسـيالة ) 1
ــــى االرتفــــاع الشــــمعي   ،هــــذا االرتفــــاع يســــتند علــــى الصــــفيحةن الســــفلي إذ إتضــــغط عل

  . والصفيحة تستند على غشاء خماطي فإذا انضغط الغشاء املخاطي تكون العالقة خاطئة

  . set rigidlyصلبة بعد أخذها للعالقة و تصلبها) 2

ـا  من املواد اليت  فيـه ذرات (  Alu-waxاكس و مشـع األلـو يصح تسجيل العالقة 
مـن  .)بشـكل أكثـر صـالبةبشـكل أسـرع ويتصـلب  إمحـاءهأملنيوم أو ذرات معدنية فيكـون 

نســتخدم أكســـيد أن أو  االرتفــاعني مــع بعضــهما لــربطالــورق مكــن اســتخدام خــرزات امل
كـن ميلكن هنـا جيـب أن نسـرعها بإضـافة نقطـة مـاء أو كحـول كـذلك  ،الزنك واألوجينول
وعنـد  ،املسرع أو أنواع خاصـة مـن البـويل إيثـر أو البـويل فينيـل سيلوكسـاناستخدام اجلبس 

. العلــوي والســفلي ونضــع املــادةالشــمعي يف االرتفــاع  ميازيــب فــراســتعمال هــذه املــواد حن
  .يف األمام وحمكم ن بتماس تام وصميميايكون االرتفاع أنوجيب 

الفــك السـفلي بوضــعية  يكـون عنـدما: ظـاهرة كرستنســن :هــي مهمـةهنـاك فكــرة 
العلـوي  هناك متاس بني االرتفاعني الشـمعيني يكون )ى وضع خلفيصبأق(العالقة اخللفية 
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؛ بــني االرتفــاعني الشــمعيني خلفيــاً ولكــن عنــد تقــدم الفــك لألمــام حيــدث فــراغ  و الســفلي
ن وهــذه الظــاهرة ســظــاهرة كرستن تــدعى هــذه الظــاهرة. ممــر اللقمــةوســبب ذلــك هــو ميــل 

  .)الزاوية اللقمية( تساعد على حتديد ميل ممر اللقمة

بني السطوح اإلطباقية عند تقدمي الفك لألمام حيدث فراغ خلفي : إذاً الظاهرة هي
  .يتناسب مع االحندار اللقمي

Christensen’s phenomenon: [Carl Christensen, Danish 
dentist and educator]: eponym for the space that occurs 
between opposing occlusal surfaces during mandibular 
protrusion.  

  : هناك طريقة ثانية ألخذ العالقة الخلفية

 القـوطيمرتسـم القـوس أو  مرتسـم التحميـل املركـزيطريقـة (الـزاوي هي طريقة األثر 
 :)مرتسم رأس السهمأو 

Arrow point tracer (GOTHIC ARCH TRACER): a 
mechanical device used to trace a pattern of mandibular 
movement in a selected plane—usually parallel to the occlusal 
plane.   

بـــاب الفحـــم ،نضـــع صـــفيحة معدنيـــة علـــى االرتفـــاع الشـــمعي الســـفلي  ،وُتطلـــى 
ونطلـب مـن املـريض  ،ونضعها يف الفـم ،ونضع صفيحة على االرتفاع العلوي عليها دبوس

هـذا األثـر يكـون  .على الصـفيحة السـفلية اً فريسم الدبوس أثر  ،حتريك الفك بكل اجلهات
. و عنـد رأسـه يكـون الفـك السـفلي بأقصـى وضـع خلفـي) (عادة بشكل رأس السهم 

مث ننقـــل الصـــفيحتني للمطبـــق هـــذه الوضـــعية  مـــع بعضـــهما يفبـــاجلبس الصـــفيحتني نثبـــت 
  . لتثبيت األمثلة على املطبق
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 :  Tooth Sizeهاعرض واألمامية طول األسنان   - 10
 .)ي ي ي بشدةتكشري أو (االبتسام  خطُ  القاطع اللثوي الطولَ   حيدد

 إنسـيمـن  نـازليحـدده خـط ف ،العرض من وحشي الناب إىل وحشي النابأما 
يف اجلهتــــني اليمــــىن و اليســــرى، فاملســــافة بينهمــــا هــــي  العــــني إىل جنــــاح األنــــف

  .العرض من وحشي الناب إىل وحشي الناب
  

 : Tooth Form, Tooth Moldشكل األسنان  - 11

  .ويكون شكل السن مقلوب شكل الوجه ،حندده وفق شكل الوجه

ســن  ة؛ وجــه بيضــوي ســن مربعيــ وجــه مربعــي ة؛ ســن مثلثيــ وجــه مثلثــي 
  .بيضوية

لــون البشــرة  يعتمــد علــى          Tooth Shadeاألســنان لـون   - 12
يناســبان ميكــن أن خنــري املــريض بــني أحــد لــونني .  علــى اختيــار املــريض) بالدرجــة الثانيــة(و

لألســنان الــيت  Shade guideتعتمــد كــل شــركة مصــنعة عــادة دليــل ألــوان . لــون البشــرة
اً مائلة أسنان ة نضعحمر لل مائالً  لون البشرة، فإذا ما كان )خاصة بالشركة نفسها(تصنعها 
و إذا مـا كــان أصـفر نضــع  رمـادياً مائلــة للأسـناننضــع  ، و إذا مــا كـان أسـودَ ورديللـون الـ

  . صفراء اً أسنان
  .تعطي منظراً غري طبيعي) البيضاء(ننبه املريض املسن إىل أن األلوان الفاحتة 

الختيـار طقـم أسـنان بعد ذلك نتوجه إلى دليل األشـكال الـذي تقدمـه الشـركة 
مـــم و عـــرض األســـنان  10مثلثـــي الشـــكل، الطـــول القـــاطع اللثـــوي : مـــثالً (مناســـب 
  . و نختار الطقم المناسب) مثالً   F 3(و اللون ) مم 43األمامية 
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  العاشرالفصل 

  التركیب على المطبق 

  االصطناعیة و مبادئ تنضید األسنان

  Mounting in articulator and  

Arranging of artificial teeth 

    :            Articulatorالمطبق 
هي أداة ميكانيكية متثل املفصل الصدغي الفكي والفكني ، تركب عليها      

ا كل ) بغية الدراسة أو تنضيد األسنان(األمثلة اجلبسية العلوية والسفلية  ومتاثل يف حركا
  .أو بعض احلركات الفكية

Articulator: a mechanical instrument that represents the 
temporomandibular joints and jaws, to which maxillary and 
mandibular casts may be attached to simulate some or all 
mandibular movements (GPT-8). 

                                   معظم مصطلحاتنا و تعاريفنا مأخوذة من:  مالحظة
THE GLOSSARY OF PROSTHODONTIC TERMS   الطبعة

المعجم الشارح لمصطلحات التعويضات و ترمجته العربية هي ) 2005(الثامنة 
  .السنية

هناك مطابق متاثل القليل من احلركات الفكية كحركات الفتح و اإلغالق : إذاً 
  . و أخرى متاثل عدداً كبرياً من هذه احلركات) وهي أبسطها(
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 : أنواع المطابق 

 : Hinge articulator    رزي مطبق -1

. و الرزة هي مفصل الباب الذي يسمح له بـالفتح واإلغـالق. وهو أبسط املطابق 
، أي حركـات جانبيـة مـن دونوالفتح فقـط  اإلغالقمياثل حركة الفك السفلي يف إذاً فهو 

التيجــان واجلســور  :مثـل ،هــذا النـوع مــن املطـابق يف التعويضــات الثابتـة احملــدودة عملنسـتو 
  .لكنه ال ُيستعمل يف التعويضات املتحركة ،القصرية

  )ذو حركات وسطية( مطبق ذو قيم متوسطة -2

Average value (Average movement)  articulator:  

  .نعمل عليه يف املخربسوهو املطبق الذي 

ـا حركـات فـتح وإغـالق إن حركات الفك فمـثًال هنـاك  .السفلي هي أعقد من كو
وهـذا التقـدم يكـون حسـب زاويـة ثابتـة  ،حركات تقدمية للفك السفلي على الفك العلوي

  .و هذه الزاوية تسمى الدليل اللقمي ،األفقي ستوىبني املمر اللقمي و امل

األفقــي  ســتوىامل هنــاك أيضــاً زاويــة بــني مســار األســنان األماميــة مــع بعضــها و بــني
ميثلها تقريباً مسار مسـمار الداللـة علـى سـطح الداللـة األمـامي بزاويـة ثابتـة تسـمى الـدليل 

  .القاطع
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أو زاوية املمـر اللقمـي وتبلـغ تقريبـاً (يف هذا املطبق تكون زاوية الدليل اللقمي :  إذاً 
 10تقريبـــاً  زاويـــة ممـــر القواطـــع مـــع بعضـــها و تبلـــغ( و زاويـــة الـــدليل القـــاطع ) درجـــة 30

  .ثابتتني بقيم وسطية) درجات

بانويـل  يعتمـد تركيـب املثـال العلـوي علـى هـذا النـوع مـن املطـابق علـى نظريـة مثلـث
بــني كـذلك املسـافة و  ،املسـافة بـني لقمــيت الفـك السـفلين مقـدار إ: م الـذي قـال 1854

ســم  10= إنــش  4    هــو وســطياً لقمــة الفــك الســفلي ونقطــة متــاس الثنيتــني الســفليتني 
  .تقريباً 

وهـذا يعـين أنـه عنـد تركيـب املثـال العلـوي و السـفلي علـى املطبـق فيجـب أن تكــون 
سـم،   10السـفليتني مسـاوياً  املسافة بني كل لقمة و بني نقطـة متـاس الثنيتـني العلـويتني أو

ــة ) مســتوى مشــع االرتفــاع الشــمعي(اإلطبــاق  مســتوىيكــون كمــا و  موازيــاً للــذراعني العلوي
  .   والسفلية للمطبق

 :adjustable articulator-Semi     ضبوطنصف مطبق  -3

  .وهو أكثر تعقيداً من سابقه 

 ســــتوىاللقمــــي وامل ملمــــرالزاويــــة بــــني ا(الــــدليل اللقمــــي ) ضــــبط(ري يــــتغ فيــــهميكــــن 
 ).األفقي

األمـامي الداللـة  مستوىالزاوية بني (تغيري زاوية الدليل القاطع  أيضاً  فيهميكن كما 
 ).األفقي ستوىوامل



67 
 

اللقمـــة يف اجلانـــب (و ميكـــن فيـــه أيضـــاً تغيـــري الزاويـــة بـــني ممـــر اللقمـــة غـــري العاملـــة 
 )Bennett angleو هي ما تسمى زاوية بنت ( الشاقويل     ستوىو امل) املوازن

ا املطبــق يســاعدنا يف تثبيتــه أداة خاصــة مرفقــة عنــدما نثبــت الفــك العلــوي علــى هــذ
أداة مرفقة مع املطبـق  و القوس الوجهية هي.   Face Bowمعه تسمى القوس الوجهية 

بـني املثـال تساعدنا يف تثبيت املثال العلوي علـى مطبـق نصـف ضـبوط حبيـث يكـون البعـد 
 .املريضلقميت و   بني الفك العلويمماثًال للبعد  العلوي و لقميت املطبق

 Fully adjustable    مطبق ضبوط بشكل كامل -4

articulator : 

معـه أداة تـدعى  نسـتعمل. تقريبـاً كافة  يسجل حركات الفك السفليمطبق هو  -
ــ و هــو يســتعمل مــع األســنان  .لتســاعدنا يف الرتكيــب  pantographـ  بــأداة الرســم أو ال

  .  الطبيعية

 :أجزاء المطبق 
 .upper and lower membersن العلوية و السفلية االذراع .1

): الذي حيمل يف وسطه دبوس الداللة( guide pinمسمار الداللة  .2
ايته إىل    Anterior guide table. األماميسطح الداللة يستند يف 

                    :اآلليات اليت تتحكم باحلركات التقدمية و اجلانبية .3
                     Incisal guidance الدليل القاطعي     -أ

 .األمين و األيسر Condylar guidance    اللقميالدليل  - ب
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  ): لتركيب على المطبقامالحظات (كيفية التركيب على المطبق 
ا هنا تركيـب األمثلـة الرئيسـة اجلـاهزة يف خمـرب الكليـة و علـى مطبـق بسـيط  و نعين 

علــى مطبــق بســيط  مــريضطريقــة تركيــب أمثلــة  تقريبــاً ، و متاثلهــا ) ذات حركــات وســطية(
  ).ذات حركات وسطية(

ميازيـب غـري مثبتـة ( سـطح قاعـدة املثـال اجلبسـي ميازيـب علـى  3حفر  )1
 . إلعادة الرتكيب على املطبق بعد طبخ األجهزة )مم 5عمقها  بشكل امللعقة 

و اخلـط ) مـن خـالل تنـاظر نصـفي املثـال(حتديد اخلـط األوسـط للمثـال  )2
 .)متماٍد مع اخلط األوسط للمثال( لشمعلوسط األ

  .التأكد أن االرتفاع الشمعي العلوي مستٍو و متناظر )3
  . التأكد أن االرتفاع الشمعي السفلي مستٍو و متناظر )4
ـــة علـــى الشـــمع العلـــوي  4حفـــر  )5 ـــب غـــري متوازي ) بكـــل جهـــة 2( ميازي

  .ودهنها بالفازلني
  .إضافة طبقة مشعية إضافية على الشمع اخللفي السفلي  )6
تســـجيل العالقـــة بـــني املثـــالني بتليـــني الطبقـــة اإلضـــافية و تطبيـــق املثـــالني  )7

  : بشكل
  . يتمادى فيه اخلط األوسط العلوي مع السفلي )أ  
  . مم1العلوي أمام السفلي بـ  )ب 
  .يكون هناك تناظر بني اجلانبني) ج 

ــــق .  د 15ترطيــــب املثــــال العلــــوي باملــــاء   )8 ــــة املطب و وضــــعه علــــى طاول
حنـيط املثـال . بشكل يتالءم فيه اخلط األوسط للمثال والشمع مـع اخلـط األوسـط للمطبـق

 مـن أعـاله بشــريط الصـق شـفاف مينــع االنسـياب العشـوائي جلــبس التثبيـت مث نثبـت املثــال
  .للمطبق ةالذراع العلويباجلبس مع 

  .ني العلوية و السفلية من جديدربط الصفيحت )9
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و تثبيته بالذراع .  د 15ترطيب املثال السفلي باملاء  قلب املطبق و  )10
  .للمطبق ةالسفلي

  
  )ترتيب األسنان(تنضيد األسنان  

        .ع األسنان على جهاز سين وفق أهداف حمددة يف الذهنتوضُّ  -1 : هو
املعجم الشارح ملصطلحات { .)املؤقتة(وضع األسنان على القواعد التجريبية  -2

 .}التعويضات السنية
Tooth arrangement                                                                      

1:the placement of teeth on a denture with definite 
objectives in mind.  

2: the placement of teeth on trial bases (GPT-8). 

 

  مبادئ تنضید األسنان االصطناعیة

Principles of Artificial Teeth 
Arrangement  

  :المبدأ العام
توضع األسنان االصطناعية يف ن األجهزة الناجحة تتطلب أن إ: املبدأ العاميقول 

              و هو املبدأ  الذي ذكره. األسنان الطبيعيةاملكان الذي كانت تشغله سابقاً 

Hayakawa    1999  حيث قال :  
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Successful dentures require that the artificial teeth be 
placed in the position occupied by the natural teeth. 

  :عاماً لسببين مبدأً هذا المبدأ  عدن

ا الطبيعيـة ســيعطي نتيجـة جيــدة  ـ 1 إن وضـع األســنان االصـطناعية مكــان سـليفا
 .وامليكانيكية التجميليةمن الناحيتني 

ــا ـ 2 ــة عــادة يف مكا ألن هــذا املكــان هــو مكــان تــوازن  ؛توجــد األســنان الطبيعي
 اللسـان مـن الـداخل وبالتـايل عضـالت اخلد والشفاه من اخلارج وبـنيعضالت بني  عضلي

يف  تســاعد علــى تثبيــت اجلهــازسالعضــالت فــإن  ه،نفســإذا مــا وضــعنا اجلهــاز يف املكــان 
  .بدل دفعه ملكان آخرمكانه 

  :المبادئ الخاصة

 Mechanical principle (the lever system المبدأ الميكانيكي .1

theory) :  
ألن ذلـــك يعـــين أن املضـــغ  ؛يعـــين أن ُجيـــرى التنضـــيد علـــى قمـــة االرتفـــاع الســـنخي

ذا املبدأ بشكل حازم و جـازم . سيثبت اجلهاز يف مكانه كلما مضغ املريض و حنن نأخذ 
و نأخــــذ بــــه جزئيــــاً عنــــد تنضــــيد  ،األســــنان الســــفلية اخللفيــــةعنــــد تنضــــيد %) 100أي (

  .األسنان األمامية السفلية

اجلهـــة األخـــرى  ألدى ذلـــك إىل ارتفـــاع اجلهـــاز مـــن ؛لـــو نضـــدت األســـنان دهليزيـــاً  
ــا ــ أمـا لـو نضـدت لسـانياً ف. عنـدما يقـع املضـغ علـى اجلهـة املنضـدة) اليمـىن أو اليسـرى( إ

 .)1-10الشكل (اجلهاز  ستقرارستسيء الوبالتايل  ؛تعارض مع حركة اللسانست
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  تُنضد األسنان الخلفية السفلية على قمة الحافة السنخية: 1-10الشكل 

  :)al) Principle-Aestheticالتجميلي المبدأ  .2
و أن  ،و لالبتســامة رونقهــا ،جيــب أن تعيــد األســنان للوجــه منظــره الطبيعــي اجلميــل

خــط ابتســام صــحيح تكــون فيــه احلــدود وحتقــق  ،وتعيــد دعــم الشــفة ،تزيــل جتاعيــد الوجــه
قــدار املناســب و أن تظهــر مــن األســنان امل ،القاطعــة للثنايــا العلويــة موازيــة للشــفة الســفلية

ــة لشــاب (جنســه لعمــر املــريض و  و ال يظهــر شــيء مــن  ،مــم 2يظهــر  مــن األســنان العلوي
ن  ،األســـنان الســـفلية ويظهـــر العكـــس مـــن أســـنان املســـنني، أمـــا النســـاء فيظهـــر مـــن أســـنا

  .األمامية وحتديداً األمامية العلوية األسنانَ هذا املبدأ  ننضد وفق). العلوية مقدار أكرب

  Anatomical Landmarks :التشريحية  االستفادة من المعالم. 3
 .لحليمة القاطعةامن املعامل التشرحيية اليت تساعدنا يف تنضيد األسنان األمامية 
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عـن مركـز احلليمـة  ملـم 10-8تبعد احلـدود القاطعـة للثنايـا العلويـة الطبيعيـة مقـدار 
وكذلك يف حالة األسـنان االصـطناعية إذا مل ميكـن االرتفـاع السـنخي  ،يف األسنانالقاطعة 

 ،لكـــن إذا حـــدث امتصـــاص لالرتفـــاع الســـنخي تنتقـــل احلليمـــة لألمـــام واألعلـــى  .اً ممتصـــ
  .فقط ملم 7-6ملسافة السابقة تصبح او 

 Intermaxillary ridge   السنخيتين  الحافتينالعالقة بين قمتي  .4

relationship:  
 سـتوىاخللفيـة العلويـة مـع السـفلية يف امل احلافـات السـنخيةو هنا نتكلم عن عالقـة 

أمــــــــــــــا  كلمـــــــــــــــة      ،إىل الفـــــــــــــــك العلــــــــــــــوي   maxillaryتشــــــــــــــري كلمــــــــــــــة  . اجلبهــــــــــــــي
intermaxillary    ــــني الفكــــني بشــــكل عــــام، تكــــون األســــنان . فتشــــري إىل العالقــــة ب

و لــذلك تكــون قمــة احلافــة الســنخية  ،اخللفيــة العلويــة إىل الــدهليزي مــن األســنان الســفلية
الســـفلية عنـــد القلـــع، ومـــع الـــزمن حيـــدث االمتصـــاص األســـنان العلويـــة إىل الـــدهليزي مـــن 

ــاً يف الفــك العلــوي و لســانياً يف الســفلي ممــا يــؤدي لعالقــة معكوســة بــني احلــافتني  ؛دهليزي
   ).2-10الشكل (

                 
 السنخيتين الحافتينالعالقة بين قمتي : 2-10الشكل 
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 أكثــر أو 80 القمتــنياألفقــي وخــط يصـل بــني  ســتوىامل بـني الزاويــةعنـدما تكــون 
 أصــبح العلــوي الفـك أن أي 80 مــن أقـل الزاويــة أصـبحت إذا أمــاننضـد تنضــيداً طبيعيـاً 

ألننـــا إذا مل ننضـــد بشـــكل معكـــوس  ؛املعكـــوس التنضـــيد إىل فنلجـــأ الســـفلي داخـــل كلـــه
) اللسـاين(فمعىن ذلك أننا سننضد إىل اخلـارج كثـرياً مـن قمـة احلافـة العلويـة و إىل الـداخل 

  .كثرياً من قمة احلافة السنخية السفلية

و ندرسـها لكـل  ،املـريض فـم يف منهـا أكثر املطبق على واضحة تكون الزاوية وهذه
  .سن على حدة

 نــاولكن ،الفــكمــن  هانفســاجلهــة  يف ومعكــوس طبيعــي تنضــيدجيُــرى  قــد: مالحظــة
يف ( اً طبيعيــــ جنــــري تنضــــيداً  وإمنــــا مباشــــرة معكــــوس إىل طبيعــــي تنضــــيد مــــن ننتقــــل ال هنــــا

  .)يف األرحاء( اً معكوس مث) يف الضاحكة الثانية( حلد اً حد مث) الضاحكة األوىل مثالً 

  : أسباب تغري العالقة بني االرتفاعني السنخيني العلوي و السفلي

اخــــــتالف االمتصــــــاص الســــــنخي بــــــني الفكــــــني فاالمتصــــــاص  .1
ـــزي و الســـفلي لســـاين ـــؤدي لعالقـــة معكوســـة بـــني  ؛الســـنخي العلـــوي دهلي ممـــا ي

  .احلافتني

و بالتــايل كلمــا حــدث  ؛قاعــدة الفــك الســفلي أكــرب مــن قمتــه .2
 . امتصاص نقرتب من القاعدة فيزيد عرض االرتفاع السنخي و تتغري العالقة

  : Occlusal Plane اإلطباق مستوىمكان . 5
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هو السطح بني األسـنان العلويـة و السـفلية و هـذا املسـتوى غـري  :مستوى اإلطباق
عــدة قواعــد تســاعد يف و مــن واجبنــا حتديــد مكانــه، و هنــاك  ،موجــود عنــد املــريض األدرد

  :حتديده

خـط وتـدة (كـامرب   سـتوىاإلطباق عادة موازيـاً مل مستوىيكون  .1
 ).جناح األنف -األذن

اإلطبــاق عــادة يف منتصــف املســافة بــني احلــافتني  مســتوىيقــع  .2
 .السنخيتني العلوية والسفلية

اإلطباق خلفياً عند منتصف املثلث خلف  مستوىينتهي  .3
 .األرحاء

ألنـه  ،اإلطباق عادة عند احلدود اجلانبية للسـان مستوىيكون  .4
اإلطبـاق أعلـى مـن احلـدود اجلانبيـة للسـان فلـن يسـتطيع املــريض  مسـتوىإذا كـان 

اإلطبــاق ملضــغها وإذا كــان أخفــض فســوف  مســتوىوضــع اللقمــة الطعاميــة عنــد 
 . يعض املريض لسانه

اإلطباق من األمام عادة عند حدود الشفة  مستوىيكون  .5
 . و ليس أخفض منهاالسفلية 

      *ُمعاِوضالُمْنَحَنًى ال؛ التكافئيالمنحنى  .6
Compensative Curve            

و إمنــا ننضــدها  ،اً مســطح ســنان ال تنضــد كلهــا حبيــث متــس مســتوىً عنــد تنضــيد األ
كمــا ترتفــع احلــدبات الدهليزيــة لتكــون أعلــى مــن   ،حبيــث ترتفــع رويــداً رويــداً باجتــاه اخللــف

متـاس األسـنان العلويـة التـوازن اإلطبـاقي أي ؛و الغايـة مـن هـذا االرتفـاع هـو تـأمني  اللسـانية
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لـيس و  ،إذاً ننضد األسنان على سطح كـرة. السفلية عند أداء احلركات اجلانبية مع األسنان
  :و له تعريفان .التكافئياملنحىن على سطح مستٍو و ُيسمى هذا االحنناء 

 ستوىيف امل(واحنناء متوسط جانيب ) املتوسط ستوىيف امل(احنناء أمامي خلفي  -1 
والذي يتم وفقه رصف السطوح اإلطباقيـة واحلـدود القاطعـة لألسـنان االصـطناعية ) اجلبهي

  .إلحداث إطباق متوازن
ــــة لُيكــــافئ تــــأثريات  -2 ــــاء األجهــــزة الســــنية املتحركــــة الكامل ــــوس ُيســــتعمل يف بن ق

احلركـات االرحتاليـة اجلانبيـة والتقدميـة  يف أثنـاءللقمـي االنفتاح الناجتة عن الدليلني القاطع وا
  .للفك السفلي

 1: the anteroposterior curving (in the median plane) and 
the mediolateral curving (in the frontal plane) within the 
alignment of the occluding surfaces and incisal edges of 
artificial teeth that is used to develop balanced occlusion. 

 2: the arc introduced in the construction of complete 
removable dental prostheses to compensate for the opening 
influences produced by the condylar and incisal guidance's 
during lateral and protrusive mandibular excursive movements 

  
و إمنا مائًال لألمام و األسفل، فإذا   ؛ال يكون مسار اللقمة أفقيًا عادة: مالحظة

م  ما وضعنا للمريض صفائح ذات ارتفاعات مشعية مستوية و متماسة مع  بعضها مث قدَّ
مما  ؛بني االرتفاعني الشمعيني خلفياً ) انفتاح(املريض فكه السفلي لألمام فسيحدث فراغ 

ومن هنا تنبع أمهية عمل املنحىن التكافئي لكي يبقى . يؤدي إىل سقوط اجلهاز العلويقد 
  .هناك متاس يف احلركات األمامية و اجلانبية

              Neutral Zone:المنطقة المحايدة  .7
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وهـي  ؛وبني اللسان من جهة أخرى ،املسافة املوجودة بني اخلدود والشفاه من جهة
يفضل . وبني اخلدود أو الشفاه ،تلك املنطقة أو املوضع اليت تتعادل فيه القوى بني اللسان

  .دائماً أن ننضد األسنان يف املنطقة احملايدة

  

  Design of the Polished:تصميم السطوح المصقولة  .8
Surfaces         

الـذي يسـتند (السطوح املصقولة للجهاز هي كل سطوح اجلهاز عدا سطح انطباقه 
ـــة(فهـــي إذاً الســـطوح اخلارجيـــة . و ســـطحه اإلطبـــاقي) بـــه علـــى النســـج الداعمـــة ) الدهليزي

و هــذه الســطوح جيــب أن تكــون . للجهــاز الســين املتحــرك) اللســانية(والســطوح الداخليــة 
اورة موافقة    ).3-10ل الشك(بشكلها للعضالت ا

  
  تصميم السطوح المصقولة : 3-10الشكل 

 السطح اإلطباقي و امتداد القاعدة  .9
Occlusal table & Denture base extension  
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The reduction in area of the occlusal table, by using 
narrow posterior teeth or reducing the length of the table by 
omitting teeth, will reduce the force to the underlying tissues 
during mastication by making penetration of the food bolus 
easier.  

باستعمال أسـنان أقـل أو أصـغر باالجتـاه الـدهليزي (صغري السطح اإلطباقي يُنِقص ت
ـــوفرة حلركـــة ) اللســـاين ـــد املســـافة املت ـــة الســـنخية، و يزي ـــة علـــى احلاف اجلهـــوَد اإلطباقيـــة اجلانبي
  .و جيعل عبور اللقمة الطعامية أسهل ،اللسان

امليـزاب الـوظيفي مبـدها إىل  جنعلهـا أوسـع مـا ميكـنأن  أما قاعدة اجلهاز فإننـا حنـاول
، و ذلـك لكـي يـتم توزيـع اجلهـود املاضـغة وتغطيتها للمثلث خلف األرحـاء واحلدبـة الفكيـة

 distribute functional forces as widely as. علــى أوســع ســطح ممكــن
possible.   

  
  :Position of posterior teethمكان األسنان الخلفية    .10

أما األسنان  ؛على قمة احلافة السنخية متاماً جيب أن تنضد األسنان اخللفية السفلية 
فيجوز إخراجها خارج قمة احلافـة السـنخية بشـكل ال يتجـاوز فيـه السـطح  ،اخللفية العلوية

ـــة ـــات اجلهـــاز . الـــدهليزي لألســـنان حـــدود القاعـــدة األكريلي ـــك هـــو أن ثب و الســـبب يف ذل
 ؛حرجــاً و أقــل مــن اجلهــاز العلــوي بســبب وجــود اللســان و احلــواف الطويلــة يعــدالســفلي 

لذلك جيب االلتزام باملبدأ امليكـانيكي عنـد التنضـيد بشـكل تـام، أمـا العلـوي فسـطح متاسـه 
  . مع النسج واسع يسمح لنا باخلروج قليًال خارج قمة االرتفاع السنخي

 

 تجنب التنضيد على سطح مائل   .11
   Avoiding  setting teeth on sloping alveolar 
ridge  

ـــة أو الســـفلية علـــى ســـطح مائـــل ألن قـــوى  جيـــب أال تنضـــد األســـنان اخللفيـــة العلوي
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املضغ الواقعة علـى اجلهـاز سـتحلل إىل مـركبتني إحـدامها تـدفع اجلهـاز لألمـام ممـا يـؤدي إىل 
ويف املكــان الــذي يبــدأ فيــه نراقــب االرتفــاع الســنخي .   حركــة اجلهــاز كلمــا مضــغ املــريض

االرتفـــاع الســـنخي بالصـــعود حنـــو املثلـــث خلـــف األرحـــاء نضـــع عالمـــة و ننقلهـــا للرصـــيف 
لتكـون عالمـة نتوقـف عنـدها عـن التنضـيد سـواء اســتعملنا ) حلافـة املثـال اخلارجيـة(اجلبسـي 

  ). 4-10الشكل ) (أي إذا مت حذف ضاحكة(ة أربعة أسنان خلفية أو ثالث

  
  تجنب التنضيد على سطح مائل: 4-10الشكل 

 :The posterior shelf   الرف الخلفي   .12
ب أن تبقـى هو املنطقة من اجلهاز السين السفلي خلف األسنان املنضدة و اليت جي

إذاً . ســتند عليهــا جــذر اللســان العــريض و يثبــت اجلهــاز مكانــهخاليـة مــن األســنان لكــي ي
إن تنضـــيد  ). 5-10الشـــكل (دون تنضـــيد مـــن اجلهـــاز خلفيـــاً ســـم مـــن  1جيـــب تـــرك 

األســنان حتــى نهايــة الجهــاز هــو إخــالل بمبــدأ الــرف الخلفــي و بمبــدأ التنضــيد علــى 
  . سطح مائل و بمبدأ تصغير السطح اإلطباقي
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  الرف الخلفي   : 5-10الشكل 
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  الحادي عشرالفصل 

  تنضید األسنان االصطناعیة

Arrangement of artificial teeth  

  .اصطناعية اً أن نستبدل بشمع االرتفاعات الشمعية أسنانو هو 

Replacing the pre-adjusted wax rims by the selected 
artificial teeth   

بتعــديل مكــان االرتفاعــات الشــمعية و  تســجيل العالقــة الفكيــة بعــد أن قمنــا عنــد
عــادة نقــوم  .يفيـة و التجميليــة لفــم املـريضارتفاعهـا وعرضــها مبــا يتناسـب مــع النــواحي الوظ

  :لتنضيدل اآليتباتباع الرتتيب 

  .  Arranging the upper anterior teethاألسنان األمامية العلوية .1
 .  Arranging the lower anterior teethاألسنان األمامية السفلية .2

 . Arranging the upper posterior teethاألسنان اخللفية العلوية  .3

 . Arranging the lower posterior teeth األسنان اخللفية السفلية .4

  

    :تنضيد األسنان األمامية العلوية -أوالً 

تُنضــــد األســــنان األماميــــة العلويــــة حســــب الناحيــــة التجميليــــة دون النظــــر للناحيــــة 
ـــة قـــق دعـــم الشـــفة، ويكـــون هـــذا حيجـــه املـــريض و يالئـــم التنضـــيد و أن جيـــب . امليكانيكي

ألن امتصـاص عظـم الفـك العلـوي  ؛)1الشـكل (التنضيد عادة أمـام قمـة احلافـة السـنخية 
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ــاً عــادة و ال بــد إلعــادة دعــم الشــفةبعــد قلــع األســنان  مــن تنضــيد األســنان  يكــون دهليزي
ــة العلويــة إىل األمــام مــن  قمــة احلافــة الســنخية و ســيكون االرتفــاع الشــمعي الــذي األمامي

 يف أثنـاءُشكل يف جلسة تسجيل العالقة و الصفيحة املعدنية املرافقة للمطبق دليًال يقودنا 
  .تنضيد األسنان األمامية العلوية

  
  التنضيد أمام قمة الحافة السنخية : 1-11الشكل 

ــة العلويــة، لت مــن الشــمع يســاوي أو يزيــد  اً مقــدار نزيــل نفيــذ تنضــيد األســنان األمامي
يفضـل أال نزيـل الشـمع (املنحتة  و نستعمل لذلك  احجم السن املراد تنضيده علىقليًال 

ألن املنحتـة تسـبب تشـوه اخلـط املتوسـط الـذي ؛ املشـرط بـل ب باملنحتـةعند اخلط األوسط 
كمــا يفضــل عنــدما . )التنضــيد يف أثنــاءعنــه أبــداً أال ننحــرف شــديد األمهيــة إذ جيــب  يعــد

أقــل مــن الطــول القــاطع اللثــوي ) طــول االرتفــاع الشــمعي(تكــون املســافة العموديــة املتــوفرة 
نرقـــق (نســـحل مـــن الصـــفيحة القاعديـــة أن لألســـنان االصـــطناعية أال نســـحل الســـن بـــل 

قصــرية الســن تصــبح لــئال الصــفيحة  حــىت لــو أدى هــذا الرتقيــق لثقــب )الصــفيحة القاعديــة
  . غري مجيلة

  الثنية العلوية Central incisor  

ها حــدّ و  .ســطحها اإلنســي مســاير متامــاً للخــط األوســط املوجــود علــى الشــمع -
لوجـــه الـــدهليزي اســـطحها الـــدهليزي متامـــاً بينمـــا يســـاير . اإلطبـــاق مســـتوىالقـــاطع ميـــس 
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ن اجلــذر مييــل حنــو إدرجــات أي  5حمورهــا اإلنســي الوحشــي مائــل إن  .لالرتفــاع الشــمعي
  ).2 الشكل( درجات 5 الوحشي

ا ننظر هلا  ـا  نو  ،طباقياً و أمامياً إبعد وضع الثنية مبكا عدهلا وفقاً للقواعد اخلاصـة 
  .لانثبتها بشمع مسمث 

تبدو احلدود القاطعة لألسنان األمامية بارزة ) مبنظر علوي(عند النظر لباطن اجلهاز 
مـم عـن مركـز احلليمـة  10-8ادهـا وهـذا مـا يـرتبط مـع ابتع ،قليًال أمام الصفيحة القاعديـة

  . القاطعة

  الرباعية العلوية Lateral incisor   

ـــاق مســـتوىحـــدها القـــاطع يـــوازي  - ـــل ، و ملـــم 1و يرتفـــع عنـــه مبقـــدار  ،اإلطب ميي
حمورهــا الـدهليزي اللســاين جيعلهــا بــارزة دهليزيــاً إن  .درجــات 10حمورهـا اإلنســي الوحشــي 

و ليس من  ،باجتاه احلنكيقليالً و يتحقق ذلك من خالل جعل عنقها غائراً  درجات 10
  ).2-11 الشكل(خارج الوجه الدهليزي لالرتفاع الشمعي خالل جعلها بارزة

  الناب العلويUpper canine  

 مســتوىمتــس ذروتــه  .عمــودي باالجتــاهني الــدهليزي اللســاين و اإلنســي الوحشــي 
لذلك ينضد إىل اخلارج قلـيًال  ،يشكل عادة زاوية بني األسنان األمامية و اخللفية .اإلطباق

ذا  فقـط مـن السـطح  اإلنسـيالنصـف يظهر سـ -أمامياً عند النظر  -من سطح الشمع و
  ). 2الشكل(الوحشي ليس النصفالدهليزي و 

  .اً زجاجي اً لوحا ل ستبدأن نوميكن  ،اإلطباق مستوىصفيحة املطبق هي  نعد 
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ــا اإلنســي الوحشــي مناســباً صــممت األســنان االصــطناعية ليكـون ميال: مالحظـة 
فــإن  ،اإلطبــاق مســتوىدها القـاطع مــع حلــعالقــة صــحيحة بنــه مبجــرد تنضــيد السـن إحبيـث 

  .صحيحاً يكون وحشي النسي اإل وراحمل

  
  محاور األسنان األمامية العلوية: 2-11الشكل 

ميكـــن للطبيـــب املعـــوض بعـــد أخـــذ موافقـــة املـــريض و أهلـــه علـــى اجلهـــاز أن ينضـــد  
ـــدف إضـــفاء مظهـــر  ،األســنان بطريقـــة غـــري مثاليـــة و مـــع وجـــود بعــض الرتاكـــب و ذلـــك 

ــه أنــه مــازال يتــنعم بالَمــ طبيعــي علــى األســنان ليــوهم املــريضُ  ميكــن إضــفاء . شــبابن حول
ى اجلهــاز مــن خــالل تشــكيل علــ  Individualizationبعــض الصــفات الشخصــية 

ـــري مكـــان احلافـــة اللثويـــة أو تغيـــري شـــكل  بعـــض الســـطوح القاطعـــة أو إضـــافة ألـــوان أو تغي
 .إن ســـحل ذروة النـــاب العلـــوي ســـيعطي منظـــراً طبيعيـــاً أكثـــر بالنســـبة للمســـنني. األســـنان
  . عند اإلناث الثناياالرباعيات أمام  ترتاكبالذكور بينما أمام الرباعيات عند  الثنايا ترتاكب
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  :تنضيد األسنان األمامية السفلية  -ثانياً 

 ؛حنتاج أن ننضد األسنان وفق املبدأ التجميلي عند تنضيد األسنان األمامية السفلية
ـــ ـــا أســـنان أماميـــة،  كمـــا حنتـــاج أن ننضـــد األســـنان وفـــق املبـــدأ امليكـــانيكي أل أســـنان ا أل

ألن حوافه طويلة ميكن كسـر ختمهـا  ؛العلويوثبات اجلهاز السفلي أقل عادة من (سفلية 
و قــد حيـــرك  ،ألن اللســـان دائــم احلركـــة ،بســهولة كمـــا أن جماورتــه للســـان تلحــق بـــه الضــرر

على عموديًة األسنان و أنضد هل سأراعي املبدأ امليكانيكي إذاً،  ). حركته يف أثناءاجلهاز 
أم ، )ا مل تدعم الشفة السفليةأل يلةهذه األسنان غري مجولو كانت (قمة احلافة السنخية 

اً جيــدأمــام قمــة احلافــة الســنخية و أؤمــن دعمــاً األســنان و أنضــد ســأحقق املبــدأ اجلمــايل 
كلمــا   خلفيــاً البتعــاد اجلهــاز عــن النســج و أدى باملبــدأ امليكــانيكي  و لــو أخــلَّ ذلــكللشـفة 

  . أمامياً املريض  قطع

كـــــال املبـــــدأين التجميلـــــي   قـــــقهـــــي أن حنالطريقـــــة الصـــــحيحة للتنضـــــيد الســـــليم إن 
بأن ننضد األسنان األمامية السفلية حبيث تكون حماورها متجهة حنـو قمـة معاً وامليكانيكي 

اً مــع األســنان وبــروز  اً تراكبــ و حيقــق ،دعــم الشــفة الســفليةبشــكل يــؤمن  و ،احلافــة الســنخية
  .مم  1 – 0.5 العلوية مقداره 

  . األسنان األمامية السفليةمع  جزئياً  نلتزم باملبدأ امليكانيكي: إذاً  

هو مقدار ما تغطي األسنان ) :التغطية العمودية (  Overbite  التراكب
عندما تكون األسنان اخللفية بوضعية  عمودياً العلوية من األسنان السفلية األمامية 

 . التشابك احلديب األعظمي
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Overbite “vertical overlap” : the vertical relationship of 
the incisal edges of the maxillary incisors to the mandibular 
incisors when the teeth are in maximum intercuspation (MIC) 

األسنان به ) تتقدم(هو مقدار ما ستربز ) :التغطية األفقية (  Overjet البروز
ا السفلية باجتاه األمام بامل  . األفقي ستوىاألمامية العلوية عن مثيال

Overjet “Horizontal overlap” : the projection of teeth 
beyond their antagonists in the horizontal plane .  

  :اآليتأما بالنسبة حملاور األسنان فهي ك

 احملاور اإلنسية الوحشية:  

 .تكون عمودية : الثنية 

  .درجات حنو الوحشي  5مائلة اجلذر بنحو : الرباعية 

  .درجات أي مييل اجلذر حنو الوحشي 10مييل تاجه حنو األنسي مبقدار : الناب 

  احملاور الدهليزية اللسانية: 

 .درجات 10بارزة للدهليزي مبقدار : الثنية 

  عمودية : الرباعية 

   .درجات 10مبقدار  لسانياً مائل : الناب 

  .نسياً لسانياً إ يميل تاج الناب السفلي : إذاً 
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 – 0.5مبقــدار  اً و بــروز  اً تحقق تراكبـســاألســنان العلويــة و السـفلية األماميــة مبـا أن 
ا ستكون  1    . بعيدة عن بعض و ال حيدث بينها متاسبعضها مم إذا فإ

ـــق مـــن األمـــام بعـــد التنضـــيد ســـنجد أن األســـنان العلويـــة تغطـــي  - إذا نظرنـــا للمطب
إليـه مـن  نـااملطبق و نظر  نالو أمل أما، مم 1 – 0.5السفلية مبقدار الرتاكب وهو  األسنان

ـــة  تقريبـــاً  ملـــم 1 اً مقـــداره الحـــظ فراغـــنفيجـــب أن األمـــام و األســـفل  بـــني األســـنان العلوي
  .والسفلية

مع أن الوضع قد ال بني األسنان األمامية العلوية و السفلية  اً ك فراغو لكن ملاذا نرت 
  ؟يكون كذلك يف حالة األسنان الطبيعية

   ”Hayakawa 1999 “ذكره الذي السبب هناك تعليالت خمتلفة لكننا سنذكر 

Denture settling occurs 1-2 weeks after insertion mainly 
due to the compression of the mucosa under the denture base. 
If the anterior teeth are arranged in contact, following settling 
of the denture, an impact and upward thrust will occur in the 
anterior region (of the upper denture) during occlusion, and 
denture retention will be lost. The upper and lower anterior 
teeth should not be in contact in the centric occlusal position.  
Although the teeth were in contact in the natural dentition, they 
should be arranged out of contact at least just enough to 
compensate for the amount of settling after insertion. 

ـــه  حيـــدث ـــوط واســـتقرار للجهـــاز يف مكان أســـبوعني مـــن تســـليم أســـبوع إىل بعـــد هب
فــإذا مــا كنــا قــد  .لنســج الرخــوة الــيت يســتند اجلهــاز عليهــااانضــغاط وذلــك بســبب  ،اجلهــاز

فــإن هـذا التمــاس  ،نضـدنا األسـنان بتمــاس أمـامي بــني األسـنان األماميـة العلويــة و السـفلية
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ممـا  ؛علـىمـام و األو يتحول إىل قوة تدفع املنطقة األمامية للجهـاز العلـوي لألسوف يزداد 
أمــا لــو  .يســبب ســقوط اجلهــاز العلــوي و قــة اخللفيــةثبــات اجلهــاز العلــوي يف املنطيضــعف 

ــاً بــني األســنان فــإن التمــاس األمــامي  الزائــد نضــدنا األســنان بطريقــة نــرتك فيهــا فراغــاً أمامي
للجهـاز العلـوي مـن خـالل  اجليـدثبـات حافظ بالنتيجـة علـى الو سـن ،لـن يتشـكل )الضار(

  .تأمني ختم حنكي خلفي جيد و متني حيميه من السقوط 

تم احملافظة على اخلهو  اهلدف األساسي من الفراغ بني األسنان األمامية: إذًا 
   .يداخللفي اجلنكي احل

   : تنضيد األسنان الخلفية: ثالثاً 

قبل أن نبدأ بتنضيد األسنان اخللفية ال بد أن نـذكر بـأن األسـنان اخللفيـة ختتلـف يف 
ا أو شكلها أو حجمها فماذا سنختار؟   ماد

 Types of Posterior Teeth أنـواع األسـنان الخلفيـة حسـب مادتهـا 

According to Materials  

و ذلـك  ؛هي األسنان املفضلة porcelainت األسنان اخلزفية ُعدلسنوات طويلة، 
لكـــن األســـنان  ؛rapid wear ألن األســـنان األكريليـــة تعـــاين مـــن االنســـحال الســـريع

و كـان تطـوير  . chip and fractureاخلزفيـة تعـاين أيضـاً مـن التشـظي و االنكسـار 
. أســنان أكريليــة مقاومــٍة وأســنان الكمبوزيــت ســبباً يف إقصــاء األســنان اخلزفيــة عــن الســاحة

كذلك فإن األسنان األكريلية وأسنان الكمبوزيت مناسبة لالستعمال عنـدما يكـون املقابـل 
ـــا ،)أســنان طبيعيـــة أو معدنيـــة(غــري خـــزيف  كمـــا أن . ألن األســنان اخلزفيـــة تســحل مقابال

ألن األسـنان اخلزفيـة تعتمـد يف  ؛األسنان األكريلية مناسبة لالستعمال يف املسافات الضـيقة
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ارتباطهــا مــع القاعـــدة األكريليــة علــى حفـــريات مثبتــة يــدخل فيهـــا األكريــل و تصــغر هـــذه 
أمــا األســنان . ن و هــذا مــا يضــعف االرتبــاط مــع األكريــلاحلفــريات كثــرياً عنــد ســحل الســ

و بالتايل ال خوف من تصغري حجمهـا  ؛األكريلية فارتباطها مع القاعدة األكريلية كيميائي
  .لتالئم املسافاِت الضيقةَ 

  أنواع األسنان الخلفية حسب ارتفاع حدباتها   

Types of Posterior Teeth According to Cusp Height      

 steep     (30-degreeتصـنع األسـنان اخللفيـة حبـدبات تـرتاوح  مـن منحـدرة 

cusped teeth)  إىل مســطحةflat (Monoplane 0-degree teeth) . تقســم
  : هذه األسنان إىل

  .أي ذات حدبات مماثلة لألسنان الطبيعيةAnatomic : تشرحيية  . 1

 ,Mechanical ( flat مســـطحة أو ميكانيكيـــة أو ال تشـــرحيية    . 2

nonanatomic) :ا   :و استطبابا

عالقــة  -severe bone resorption   .2امتصــاص ســنخي شــديد   -1  
حاالت العضـة  -retrognathic jaw relation   .3 فكية مرتاجعة للفك السفلي   

  .senile patients ن املرضى املسنو  -cross-bite situations   .4 املعكوسة 

  ها           و عدد المستعملةحجم األسنان الخلفية 

  Size and Number of Posterior Teeth Set                         
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ينبغي قبل املباشرة بتنضيد األسـنان حسـاب املسـافة مـن وحشـي النـاب السـفلي إىل 
جتنـــب  املنطقــة الــيت تبـــدأ احلافــة الســـنخية فيهــا بالصـــعود حنــو األعلـــى و هــي منطقـــة جيــب

.  التنضـــيد عليهـــا حســـب املبـــدأ احلـــادي عشــــر مـــن مبـــادئ تنضـــيد األســـنان االصــــطناعية
)Placing teeth on the residual ridge incline as it ascends to the 

pad should be avoided. .( و إذا مــا قررنــا تنضــيد ثالثــة أســنان خلفيــة بــدًال مــن
ـا أقـل األسـنان أربعة لعدم توفر املسـافة الكافيـة فمـن  األفضـل حـذف الضـاحكة األوىل أل
ــــــة مســــــامهة يف مضــــــغ الطعــــــام أم بالنســــــبة لعــــــرض األســــــنان الــــــدهليزي اللســــــاين  .اخللفي

Buccolingual Width of Posterior Teeth  هفيفضـل أن يكـون أصـغر منـ 
ل ا الطبيعية وذلك إلنقاص احلمل على احلافة السنخية احلاملة للجهاز و تشكياسابقيف 

  .السطوح املصقولة بشكل يساعد اخلد و اللسان على إبقاء اجلهاز مكانه

  طريقة التنضيد 

دنا علـى أن األســنان اخللفيــة أّكــتنضــيد األســنان االصـطناعية، عنـدما ذكرنــا مبـادئ 
يف حني أن األسنان العلوية جيب  ةالسفلي ةالسنخي احلافةالسفلية جيب أن تنضد على قمة 

ــا حنــو اخللــف ســنرتفع حنــو األعلــى إأن تنضــد وفــق املنحــىن التكــافئي حبيــث  ــا كلمــا اجتهن نن
و كلمـا اجتهنـا جانبيـاً سـرتتفع احلـدبات الدهليزيـة عـن ) curve of  Speeقـوس سـيب (

  ) .curve of Wilsonقوس ولسون ( احلدبات احلنكية 

  قوس ولسون+  ي  قوس سب =المنحنى التكافئي

ننضد األسنان علـى كوننا أنه جيمع كال القوسني األمامي اخللفي و املتوسط اجلانيب  
  .كرة سطح  جزء من 



90 
 

ا  3هناك    :تنضيد األسنان اخللفية  يف أثناءمسائل البد من مراعا

عند تنضيد األسنان اخللفية العلوية نراعي أننا كلما اجتهنا خلفياً  .1
  . سنرتفع وفق قوس سيب و كلما اجتهنا جانبياً سنرتفع وفق قوس ولسون

 .األسنان اخللفية السفلية تنضد على قمة احلافة السنخية .2

البد من وجود تشابك حديب أعظمي بني األسنان اخللفية العلوية  .3
 .والسفلية 

بدأ بالتنضــيد مــن األســنان الســفلية مــع مراعــاة وجودهــا علــى ســأهــل : نســألو هنــا 
ــة اجتــاه وإمالــة قمــة احلافــة الســنخية و أجتاهــل  األســنان العلويــة  أم سأنضــد األســنان العلوي

         احلـظ لقواعـد ولسون و أترك توضع األسنان السفلية على قمة احلافة السـنخية  وفق سيب و
  ؟والصدف

تنضــــيد األســــنان اخللفيــــة بتنضــــيد األســــنان اخللفيــــة هــــو  للبــــدءالطريقــــة األســــلم  -
أن أنضــد األســنان العلويـــة أي  .ةخــط قمــة احلافـــة الســنخية الســفليو لكــن وفــق  ،العلويــة

ا احلنكيــــة علــــى قمــــة احلافــــة الســــنخية وعنــــدها ســــتكون . بشــــكل تكــــون مســــاقط حــــدبا
 ألســنان اخللفيــة الســفليةلمقابلــة للوهــاد املركزيــة  احلــدبات احلنكيــة لألســنان اخللفيــة العلويــة

االيت سيكون    .السفليةعلى قمة احلافة السنخية  مكا

  

  :الطريقة العملية للقيام بذلكو 
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ـــة الســـنخية الســـفليجيـــرى : اخلطـــوة األوىل  -1 ـــد قمـــة احلاف ـــة الصـــفيحة  ةحتدي بإزال
ضـع نقطتـني علـى قمـة االرتفـاع اجلبسـي مث نضـع مسـطرة تصـل بـني النقطتـني و القاعدية مث 

افيت املثــال األماميــة و اخللفيــة علــى اســتقامة النقطتــني علــى حــ إضــافيتنيد نقطتــني يــحدلت
. بعد إعـادة الصـفيحة القاعديـةن ظاهرتني ان األخريتاستبقى النقطتحيث  هانفساألوليتني 
ـــى قمـــ برســـم خـــط باملنحتـــةمث نقـــوم  ـــني النقطتـــني ة االرتفـــاع الشـــمعي الســـفلي عل يصـــل ب

االرتفـــاع ســـطح علـــى الســـفلية قمـــة احلافــة الســـنخية األخريتــني وبالتـــايل نكـــون قـــد حـــددنا 
  .السفليالشمعي 

قمة حافتها فيتشكل درجة متثل هذا اخلط املرسوم  نقوم بإزالة الشمع دهليزيَّ  -2
  .احلافة السنخية

ا احلنكية قمم نقوم بتنضيد األسنان اخللفية العلوية حبيث تقع  -3 عند أو حدبا
  .)3-11الشكل ( فوق حافة هذه الدرجة

الحافة  الدهليزي اللساني لألسنان الخلفية العلوية قمةُ  يحدد المكانَ : إذاً 
  .المتمثلة بحافة الدرجة الشمعية السفلية السنخية

  
  الحدبات الحنكية العلوية عند قمة الحافة السنخية السفليةتقع مساقط : 3-11الشكل 
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نحىن املدف حتقيقها و إنسياً وحشياً نعدل ميالن األسنان دهليزياً لسانياً  -4
  : اآليتتكافئي وذلك بأن حنقق ال

A.  اإلطباق أما احلدبة  مستوىاحلدبة الدهليزية متس : الضاحكة األوىل
  .مم 1 – 0.5اإلطباق  مستوىاحلنكية فيجب أن تكون مرتفعة عن 

B.  اإلطباق مستوىكلتا احلدبتني متسان : الضاحكة الثانية.   
C.  اإلطباق أما  مستوىفقط احلدبة اإلنسية احلنكية متس : الرحى األوىل

  .فتكون مرتفعة عنه ،احلدبات املتبقية
D.  اإلطباق مستوىكلها مرتفعة عن : الرحى الثانية.   

ألسنان العلوية هي الوحشية الدهليزية للرحى الثانية و بالتايل تكون أعلى حدبة يف ا
و كلمـا اجتهنـا جانبيـاً سـنرتفع  "سـيب"العلوية ألننا كلما اجتهنـا حنـو اخللـف سـنرتفع حسـب 

  ."قوس ولسون"وفق 

بعد االنتهاء من تنضيد األسنان اخللفية العلوية ننتقل لتنضيد األسنان اخللفية   -5
  : السفلية 

ـــا مفتــــاح  ؛نقـــوم بتنضـــيدها هـــي الرحـــى األوىل الســـفلية إن أول ســـن ســـفلية - أل
ــ ،األولاإلطبــاق  ــا أكــرب ســن و ألنن قــد  نكــونعنــد تنضــيدها نضــمن  اوذلــك بســبب كو

ــةتشــابكاً حــدبياً جيــداً و للمــريض  اضــمن عنــد أهــم و أكــرب األســنان ماضــغة جيــدة  فاعلي
و نقصــد مبفتــاح اإلطبــاق األول أن تنــزل احلدبــة الدهليزيــة اإلنســية .)الرحــى األوىل(اخللفيــة 

  . للرحى األوىل العلوية يف امليزاب الدهليزي للرحى األوىل السفلية
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ــة الــيت  ةســفليالســن ال -  ــة الثاني ــة الســفلية  يهــ اأنضــدهاخللفي و ذلــك الرحــى الثاني
فعنــدها . خلــف الرحــى الثانيــة الســفلية) ســم 1(خوفــاً مــن أال تبقــى مســافة للــرف اخللفــي 

ـــوي و الســـفلي وإعـــادة التنضـــيدسأضـــطر حلـــذف الضـــاحكة الثانيـــة   ذفإن حـــ. مـــن العل
ألن عـــدد األســـنان الـــيت ســـنعيد  ؛أســـهل مـــن حـــذف الضـــاحكة األوىلالضـــاحكة الثانيـــة 

  . تنضيدها أقل

  .نية مث ننضد الضاحكة األوىلننضد الضاحكة الثا -

د مسافة كافيـة لتنضـيد الضـاحكة األوىل بسـبب جنيف بعض احلاالت ال  : مالحظة
أدت إىل رجــوع وحشــي النــاب الســفلي إىل اخللــف مــن ذروة النــاب عالقــة فكيــة مرتاجعــة 

قلـــيًال حـــىت الضـــاحكة الســـفلية مـــن اإلنســـي سأضـــطر لســـحل يف هـــذه احلـــاالت . العلـــوي
ــ هــذا الســحل سيســيء لشــكله و جيعلــه غــري جتميلــي و احلــل  ولكــن، ديتوضــع بشــكل جي

ا سـابقاً وأعيـدها  الثاين هو أن أزيل األسنان اخللفيـة العلويـة و اخللفيـة  السـفلية الـيت نضـد
كمســـافة تبقـــى بـــني النـــاب العلـــوي و الضـــاحكة العلويـــة   مـــم 2-1مبســـافة  للخلــف قلـــيالً 

   .دون احلاجة لسحلهامن حكة السفلية مما يسمح بتنضيد الضا ،)ميلؤها األكريل(

ــأ : س  -  نــت سأضــطر لســحل الضــاحكة إذا مــا ك ســابقاً هــل مــن املمكــن أن أتنب
   ؟!!أي قبل أن أتورط و أنضد كامل األسنان العلوية و السفلية) أو إرجاع األسنان(

وحشي  معذروة الناب العلوي عالقة نعم ميكن أن نتنبأ بذلك من خالل مراقبة  -
   . )4-11الشكل  ( السفليالناب 
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كان وحشي الناب السفلي إىل الوحشي من ذروة الناب العلوي عندها أعلم أنه   إذا
و لتجنــب ذلـك أرجــع األســنان اخللفيــة العلويــة  ،ستنقصـين مســافة لوضــع الضــاحكة األوىل

أما إذا وجدنا أن ذروة النـاب العلـوي عنـد وحشـي . مم  2  - 1تنضيدي هلا مسافة قبل 
ــــوي النــــاب  ــــدها أســــتنتج أنــــه ال حاجــــة إلبقــــاء مســــافة بــــني النــــاب العل الســــفلي متامــــاً عن

  .والضاحكة األوىل العلوية 

  

  
الضاحكة سحل يجري مسافة كافية لتنضيد الضاحكة األولى  عندما ال تكون هناك: 4-11الشكل 

  .السفلية من اإلنسي أو إرجاع الضاحكة األولى العلوية للخلف

تُنضـــد األنيــاب الســـفلية أوًال مث  ،)مــثًال عالقـــة مرتاجعــة(الطبيعيـــة يف احلــاالت غــري 
وبعـد ذلـك تنضــد مفـاتيح اإلطبـاق اخللفيـة مث األرحــاء الثانيـة مث الضـاحكة الثانيــة  ،القواطـع
جيــري تنضــيد األســنان األماميــة بشــكل حــد حلــد مث األنيــاب  ،يف العالقــة املتقدمــة. فــاألوىل

 .والضواحك فاألرحاء

  إلطباقي التوازن ا
  Balanced Articulation)اإلطباق المتوازن ( 
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  .الرتمجة الصحيحة للكلمة هو التمفصل املتوازن
أسـنانه األماميـة اسـتعمال أن يقطـع ب أسـنان طبيعيـةعندما يريد اإلنسان الذي لديه 

 كما تبقـى أسـنانه اخللفيـة. فإن أسنانه اخللفية تبقى منفصلة ليبقى الضغط مرتكزاً يف األمام
و تبقــى أســنانه اخللفيـة اليمــىن منفصــلة  ،اليسـرى منفصــلة عنــدما يعـض علــى أســنانه اليمـىن

أما مريض اجلهـاز الكامـل فإننـا حنـاول أن يكـون الوضـع . عندما يعض على أسنانه اليسرى
عنـده خمتلفــاً والتمـاس حمققــاً بـني األســنان العلويـة و الســفلية يف وضـعيات التمــاس األماميــة 

  . التوازن اإلطباقي سمى حتقيق هذه األمور يف اجلهاز الكامل باسمو يواجلانبية، 
نعـين بـالتوازن اإلطبـاقي أن حنقـق للمـريض إطباقــاً متوازنـاً مـن خـالل إجيـاد متـاس بــني 
أســنان اجلهــازين العلــوي و الســفلي يف ثــالث نقــاط متباعــدة علــى األقــل يف حالــة العــض 

األماميــــة (ركـــات و األوضــــاع الفكيــــة بالتشـــابك احلــــديب األعظمــــي أو بغـــري ذلــــك مــــن احل
وبـذلك حنقـق للجهـاز العلـوي الثبــات و عـدم االبتعـاد عـن النسـج مهمـا كانــت ). واجلانبيـة

  :ف اإلطباق املتوازن كما يليعرِّ و لذلك ن .وضعية متاس اجلهازين العلوي و السفلي
anterior and posterior occlusal  simultaneousThe bilateral  

contact of teeth in centric and eccentric positions. 
ـــب لألســـنان يف  )متواقـــت(آين هـــو متـــاس إطبـــاقي أمـــامي و خلفـــي  و  ثنـــائي اجلان

  .و يقسم إىل توازن إطباقي مركزي و توازن إطباقي المركزي. األوضاع املركزية والالمركزية
  

 : Centric occlusionإلطباق املركزي توازن إطباقي يف ا .1
أي يف وضعية التشابك احلديب األعظمي، حيث جيب أن يكون هناك متـاس حـديب 

ـــةعلـــى  آين ومنـــتظم و ذلـــك يف وضـــعية التشـــابك احلـــديب  فقـــط هـــامجيع األســـنان الخلفي
فيعـين علــى كــل   evenأي بــنفس اللحظـة أمــا منـتظم  simultaneousآين . األعظمـي

 . األسنان اخللفية فقط و بوضعية تشابك حديب أعظمي
    Eccentric occlusion توازن إطباقي يف اإلطباق الالمركزي  .2

  :وهو يشمل :  \ \i˘k-se˘ntri˘kتُقرأ 
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وهــو وجــود متــاس إطبــاقي خلفــي : تــوازن إطبــاقي يف اإلطبــاق األمــامي   - أ
عنـــد حـــدوث التمـــاس اإلطبـــاقي ) علـــى األقـــلعنـــد الرحـــى الثانيـــة يف كـــل جهـــة (

 .األمامي عند تقدم الفك السفلي
وهو وجود متاس إطباقي عند الناب : توازن إطباقي يف اإلطباق اجلانيب    -  ب

) هـة الـيت يتحـرك الفـك باجتاههـااجل(و الرحى الثانيـة علـى األقـل يف اجلهـة العاملـة 
  ). ةاجلهة املوازن(عند الرحى الثانية على األقل يف اجلهة األخرى و 

أمـا اجلهـة   working sideبالجهـة العاملـةنسمي اجلهة اليت يتحرك الفك حنوهـا 
تسـمى عنـد عـدم حـدوث ( balancing sideلجهة الموازنة  األخرى املقابلة فتسمى با

  .) working side -nonبالجهة غير العاملةمتاس 
ــا الفــك : إذاً  تتجلــى أمهيــة التــوازن اإلطبــاقي عنــدما نعــرف أن احلركــات الــيت يقــوم 

الســفلي عنــد املضــغ هــي ليســت فقــط حركــات فــتح و إغــالق بــل تتعــدها حلركــات جانبيــة 
  :اآلتيةأخرى، فالدورة املاضغة متر باملراحل 

  .   فتح الفم -1
  .انزياح الفك باجتاه إحدى اجلهتني قليالً  -2
لتمس األسنان بعضها بوضع منحرف  إعادة الفك باجتاه مائل ملا كان عليه -3

  .عن التشابك احلديب األعظمي
 .إعادة الفك لوضعية التشابك األعظمي -4

لـئال يتحـرك  و التوازن اإلطباقي مفيد خالل المرحلة الثالثة مـن الـدورة المضـغية
 .ال وظيفية كصريف األسنان املضغ أو وجود عادات يف أثناءاجلهاز العلوي من مكانه 

الســبب األساســي يف حــدوث فــراغ خلفــي بــني األســنان العلويــة و الســفلية عنــدما 
  :حيرك اإلنسان فكه حنو األمام 

  .اً مسار لقمة الفك السفلي يكون بشكل مائل وليس أفقي إن -1
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سنان العلوية لألسنان السفلية بسبب الدليل القاطع أي مقدار تغطية األ -2
  ).الرتاكب و الربوز مقدار (

تقـدم الفـك حنـو  يف أثنـاءإذا للتغلب على هذه املشكلة وهي تشكل فراغ خلفي  -
ألن املنحــىن ) قــوس ســيب و ِولســون(األمــام جيــب أن أنضــد األســنان وفــق منحــىن تكــافئي 

راجـع (التكافئي سيكافئ هـذا االنفتـاح اخللفـي، و مـن هنـا أخـذ املنحـىن التكـافئي تسـميته 
  ).  تعريف املنحىن التكافئي

 condylar  الــدليل اللقمــي -1: هــي العوامــل الــيت تتــدخل بــالتوازن اإلطبــاقي

guidnace       .2-الــدليل القــاطع  incisal guidnace.   3-االطبــاق مســتوى 
occlusal plane             .4- 

ُ
                       .     compensative curveيئالتكــاف ْنَحــَىن امل

 . cusp height  ارتفاع احلدبات -5
  :الدليل اللقمي  - 1 

األفقي و مسار اللقمة عند تقدم الفك حنو األمام  ستوىهو الزاوية بني امل
  ). 5-11الشكل(

  :الدليل القاطع  -2
هو الزاوية بني اخلط الذي يصل بني احلد القاطع لألسنان السفلية و احلد القاطع 

الشكل (األفقي وهو يتعلق عادة مبقدار الرتاكب و الربوز  ستوىلألسنان العلوية وبني امل
11 -6. (  
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  الدليل اللقمي : 5-11الشكل 

  
  
  

  
  الدليل القاطع : 6-11الشكل 

  
  

  :اإلطباق  مستوى -3
ــة  املطبــق يلــذراع اً اإلطبــاق عنــد الرتكيــب علــى املطبــق موازيــ مســتوىيكــون  يف حال

يف ) ذراعـي املطبـق مسـتوى(األفقي  ستوىاستعمال املطبق البسيط و رمبا صنع زاوية مع امل
 هلـــذه الزاويــــة دور يف حـــدوث أو عـــدم حــــدوث تـــوازن إطبــــاقي. حـــاالت املطـــابق األعقــــد

  ). 7-11الشكل (
  
  :املنحىن التكافئي  -4
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كمـــا علمنـــا حـــىت اآلن أنـــه عنـــد تشـــكل فـــراغ خلفـــي نقـــوم بزيـــادة احننـــاء املنحــــىن 
متـاس و نقلـل مـن هـذا  حـىت حنصـل علـى) رفع األرحـاء الثانيـة حنـو األعلـى أكثـر(التكافئي 

  .الفراغ عند احلركة األمامية
  
تساهم األسنان ذات احلدبات املرتفعة يف : ارتفاع احلدبات يف األسنان اخللفية -5

  ).8-11الشكل (إحداث التوازن اإلطباقي 
    

  

 
دوراً في حدوث توازن  األفقي مستوىاإلطباق مع ال مستوىإن للزاوية التي يصنعها : 7-11الشكل 

  إطباقي 
 
 
 

  
  دوراً في حدوث توازن إطباقي  الرتفاع الحدباتإن : 8-11الشكل 
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إذا مت حتريــك الفــك الســفلي للجهــة اليمــىن يف اجلانــب العامــل و وجــدنا أن : ســؤال
بينهــا (اليمــىن منفصــلة ) اخللفيــة(النــاب األميــن هــو الــذي يقــود احلركــة و أن بــاقي األســنان 

خيل بالتوازن اإلطباقي، فماذا جيب أن نفعل لنـؤمن متاسـاً بنقطـة ثانيـة علـى األقـل  مما) فراغ
  :نقوم بأحد األمرين : يف املنطقة اخللفية؟ و اجلواب

i. نسحل القليل من الناب السفلي األمين  أي نقلل من الدليل القاطع .  
ii. و بالتايل نكون قد زدنا املنحىن  ،نرفع األسنان اخللفية السفلية و العلوية اليمىن

  . التكافئي
إذا اضـطررنا لتنضــيد األســنان بشــكل معكــوس، : مالحظـة حــول التنضــيد املعكــوس

فإن احلدبات الدهليزية العلوية هي اليت ستقابل قمة احلافة السنخية السفلية يف هذه احلالة 
الوهـــاد الســـفلية بـــدًال مـــن احلـــدبات احلنكيـــة العلويـــة و نـــؤمن تشـــابكها بشـــكل جيـــد مـــع 

بســـحل هـــذه احلـــدبات بواســـطة ورق العـــض لتحقيـــق الـــتالؤم مـــا بـــني احلـــدبات الدهليزيـــة 
  .العلوية والوهاد السفلية

 :بعض المالحظات المتعلقة بالتنضيد
دون أي مـن جيب أن تكون سطوح األسنان عند تسليم التنضيد نظيفـة  -

سية الوحشية و الدهليزية اللسانية بقايا مشعية و ذلك ملعرفة فيما إذا كانت احملاور اإلن
هلـذه األســنان صــحيحة و مــن الطــرق املتبعــة لتنظيــف هــذه الســطوح اســتعمال البنــزين 
ــالتورش و مــن مث مســحها  مــع املنــديل الــورقي أو نفــث الســطوح الدهليزيــة لألســنان ب

 .مبنديل جاف ونظيف فنحصل على النتيجة املرجوة

ملم على األقل خلف 7أي إبقاء  ؛جيب احملافظة على الرف اخللفي -
 .الرحى الثانية و إال نقوم حبذف ضاحكة

جيب تأمني تشابك حديب ممتاز بالبدء بتنضيد الرحى األوىل و ميكن  -
لتأسيس هذا التشابك ترك فراغات صغرية بني األسنان اخللفية املتجاورة  أحياناً 
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تني أو بني الضاحكة مثال بني الضاحك) السفلية املتجاورة و العلوية املتجاورة(
 .والرحى األوىل

جيرى التنضيد دومًا يف األسنان السفلية اخللفية على قمة احلافة  -
السنخية متاما وهو خط مير من الناب إىل منتصف املثلث خلف األرحاء و متر وفقه 

  .الوهاد املركزية للضواحك و األرحاء
 

  يوجد ثالثة فروق بين األسنان الطبيعية و األسنان
 :االصطناعية

 .Tooth Sizeحجم األسنان  -1

 .Incisal Guidanceالدليل القاطع  -2

 . Balanced Articulationالتوازن اإلطباقي  -3

 :حجم األسنان -1

فاألســــنان االصــــطناعية تكــــون أصــــغر مــــن األســــنان الطبيعيــــة باالجتــــاهني اإلنســــي 
ـــار عـــدد أســـنان(الوحشـــي  ـــة أقـــل وقـــد يكـــون ذلـــك مـــن خـــالل اختي و الـــدهليزي ) خلفي

   .اللساين
جتنــب التنضــيد علــى ســطح : لســببني وحشــياً  حيــث تكــون أصــغر إنســياً  -

  .مائل و لرتك رف خلفي كافٍ 
ــا لســانيا لســببني - ــة : و تكــون أصــغر دهليزي تســهيل عبــور اللقمــة الطعامي

فتقل اجلهود على احلافة السنخية و ألن األسنان إذا كانت عريضة باالجتاه الـدهليزي 
ومــن املفــروض . يــؤدي ذلــك إىل تقعــر يف اجلهــاز يــؤدي إىل حركتــه كلمــا حتــرك اجلهــاز
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عـــر وإمنـــا مفتـــوح باجتـــاه األعلـــى مـــن املكـــان الـــذي يشـــغله اللســـان أال يكـــون فيـــه تق
فاألسنان الطبيعية تكون مائلة لسانيا و لكننا يف التنضيد ال نشكل هذا التقعـر و إمنـا 

 .جنعل اجلهاز مفتوحاً حنو األعلى
 
 :الدليل القاطع -2

األمامية العلوية و السفلية فيما بينهـا عالقـة الـربوز والرتاكـب  الطبيعيةحتقق األسنان 
متـــاس بـــني األســـنان العلويـــة و الســـفلية  عنـــد بعـــض النـــاس يف حالـــة  و مـــن املمكـــن وجـــود

أما عند تنضيد األسنان االصطناعية فيجب قطعاً حتقيق الربوز . التشابك احلديب األعظمي
  .جتنب متاس األسنان األمامية مع بعضها ووالرتاكب املطلوب 

 :التوازن اإلطباقي -3

ــ تكــون األســنان اخللفيــة منفصــلة عنــدما تكــون األســنان األســنان الطبيعيــة،  ةيف حال
ــة متماســة  منفصــلة يف اجلهــة غــري كمــا و تكــون األســنان اخللفيــة . القطــع يف أثنــاءاألمامي

أما يف األسنان االصطناعية فيجب أن تكون األسنان اخللفية متماسـة عنـد متـاس  . العاملة
أداء  يف أثنـــاءاملــة متماســة أيضــاً األماميــة كمــا جيــب أن تكــون األســنان يف اجلهـــة غــري الع

  .احلركات الفكية املختلفة
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  الثاني عشرالفصل 
 Clinical Try-in التجربة السریریة 

 : اآليت The Try-in Appointmentتشمل جلسة التجربة السريرية 

  .التحقق من العالقة الفكية -1
  .تأسيس ختم حنكي خلفي -2
 . فحص الناحية التجميلية -3

 :وسنبدأ بشرح كل منها
 

   الفكية التحقق من العالقة -  1
  Verification of Jaw Relation Records:  

  :و يشمل
 Verification of Vertical          التحقق من البعد العمودي   - أ

Dimension  
 Verifying Centric Relation      التحقق من العالقة األفقية  -  ب

  :لدينا عالقتان فكيتان جيب التأكد منهماإًذ 
  .أي التأكد من البعد العمودي: عالقة فكية عمودية   . أ

أي التأكد من تسجيل العالقة الفكية بوضعية : عالقة فكية أفقية  . ب
 .العالقة املركزية وهي أقصى وضعية خلفية فيزيولوجية للفك السفلي نسبة للفك العلوي

 كيف نتأكد من البعد العمودي؟  :س 
ــة فقــط يف فــم املــريض و عليهــا طبعــاً األســنان املنضــدة  :ج نضــع الصــفيحة العلوي

ونطلب من املريض وهو جالس بوضعية ظهر عمودية، أن ينظر إىل األفـق و يبـل شـفاهه 
ـذا يكـون الفـك  أو) م م م (و يقول حرف  ،بلسانه أن يكون مسرتخياً بشـكل كامـل و
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العمودي بني نقطة علـى األنـف و نقطـة علـى الـذقن مث نقيس البعد . السفلي حبالة راحة
ـــذا نكـــون قـــد حـــددنا البعـــد العمـــودي االســـرتخائي، مث نضـــع الصـــفيحة . بالفرجـــار و 
و نطلب من املريض أن يغلـق فمـه و نقـيس املسـافة  .يف فم املريض) مع العلوية(السفلية 

  .ثانية حيث حيدد القياس الثاين البعد العمودي اإلطباقي
  .: ة اليت جيب أن حنصل عليهاو النتيج

  ).ملم 3-2(  –البعد العمودي االسترخائي = البعد العمودي اإلطباقي 
  كيف نتأكد من العالقة املركزية؟: س
و نطلـــب منـــه  ،درجـــة 60نضـــع ســـنادة ظهـــر املـــريض مائلـــة للخلـــف بزاويـــة  :ج

قـه فمـه؛ إغال يف أثنـاءلمـريض للخلـف إغالق فمه ببطء مع قيامنـا بـدفع الفـك السـفلي ل
للمساعدة يف رجوع الفك السفلي للخلف نطلب من املريض وضع ذروة لسانه بأقصى و 

ــا العلويــة نراقــب . قبــة احلنــك خلفيــاً   دخــولو عنــدما تصــل األســنان الســفلية إىل مقابال
ــة، فــإذا كانــت العالقــة بــني الفكــني مســجلة  احلــدبات الســفلية يف األســنان املقابلــة العلوي

عالقة املركزية فسوف جند أنه عند إغالق املريض فمـه سـتدخل احلـدبات سابقاً بوضعية ال
األسـنان السـفلية  كـلن  إو بلحظة واحـدة أي  ،السفلية يف الوهاد العلوية املقابلة هلا متاماً 

ا العلوية و   اً تماسـ: و يسـمى هـذا التمـاس  ،بلحظة واحـدة متامـاً اخللفية ستمس مقابال
  .وهو ما عرفنا به سابقاً التوازن اإلطباقي يف وضعية اإلطباق املركزي ،اً ومنتظم اً آني

أما إذا مل تكن العالقة بني الفكـني مسـجلة بالعالقـة املركزيـة فسـوف جنـد أنـه عنـد 
نقطـة تمـاس تسمى  ،يف نقطة واحدة فقط بني األسنان إغالق الفم سيحدث متاس أوالً 

حـىت الوصـول إىل   the teeth slide over each otherومن مث حيدث انزياح  أولية
إن وجود هذا االنزياح أو التماس الباكر يعين أن هذا  .وضعية التشابك احلديب األعظمي

و بالتــــايل ســــتحدث حركــــة  اجلهــــاز مــــع كــــل دورة  ،املضــــغ يف أثنــــاءاالنزيــــاح ســــيحدث 
  . ماضغة
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  ما احلل املناسب هلذه املشكلة؟ :س
ـا ارتفاعـاً  :ج احلل هو أن نقوم بنزع األسنان اخللفية  السـفلية كاملـة و نضـع مكا

ونطلــب مــن املــريض العــض عليــه و نســجل العالقــة ثانيــة بوضــعية  ،و نلينــه ،مشعيــاً جديــداً 
ومن َمثَّ نقوم بفك املثال اجلبسي السفلي عن املطبق و نركبه على املطبق  ،مركزية صحيحة

اخللفيـة فقـط أو من جديد حسب العالقـة اجلديـدة، و مـن مث ننضـد األسـنان السـفلية إمـا 
  .ونعيد التجربة السريرية من جديد )حسب احلاجة(األمامية و اخللفية معاً 

ضـــع لســـانه يف أقصـــى قبـــة احلنـــك ال يفهـــم املـــريض أحيانـــا كيفيـــة و  قـــد: مالحظـــة
خلفياً، و لكي نساعده يف ذلك نتبع طريقـة بسـيطة وهـي وضـع مربـع مشعـي صـغري أبعـاده 

مم يف منتصف الصفيحة القاعدية خلفياً، مث نطلـب مـن املـريض وضـع ذروة لسـانه  5×5
عنــد هــذا املربــع بعــد وضــع الصــفيحة يف فمــه ممــا يســاعد علــى إرجــاع الفــك الســفلي إىل 

  .ضع خلفي وتكون هذه الطريقة سهلة جداً ليطبقها املريضأقصى و 
  
 Establishment of the:  تأسيس ختم حنكي خلفي -2

Posterior Palatal Seal  
يتقلص الراتنج األكريلي عند متاثره و هذا ما يـؤدي إىل ابتعـاد األجهـزة العلويـة عـن 

احلنـك النسـيجية، فكيـف قبة احلنك وتشـكل فـراغ خلفـي بـني قبـة احلنـك األكريليـة و قبـة 
 نتجنب ذلك؟

الزيادة باجتاه النسج (نقوم بعمل زيادة أكريلية يف املنطقة اخللفية من اجلهاز العلوي 
، وأحسن طريقـة هـي أن ننحـت جـزءاً مـن املثـال اجلبسـي حيـث سـيمأل األكريـل )الداعمة

ة، هـذه الزيـادة طـبخ اجلهـاز وعنـد طـبخ اجلهـاز يطـبخ بزيـادة أكريليـ يف أثناءاجلزء املنحوت 
  .بالريليف اإليجابياألكريلية جيب أن تكون مضبوطة و مدروسة وهي ما يسمى 
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  : أنواع الريليف: مالحظة
a.  الريليف اإلجيايبPositive Relief 

b.  الريليف السليبNegative Relief 

أي تعـــديل املثـــال ليكـــون اجلهـــاز (باألصـــل راحــة  (relief) معــىن كلمـــة ريليـــف 
  ). مبتعداً عن النسج

و خنفف منـه لتقليـل الضـغط علـى  ،هو أن نربد جزءاً من اجلهاز فالريليف السلبي
مقابــل الــنقص (فهــو زيــادة يف اجلهــاز  الريليــف اإليحــابي النســج و تــأمني الراحــة هلــا، أمــا

  .)احلاصل عن تقلص األكريل
   Objective of Positive Relief:لريليف اإليجابيإذاً الغاية من ا
ــتقلص التمــاثريالتعــويض عــن  و زيــادة الضــغط علــى النســج  ،للــراتنج األكريلــي ال

عنـد احلـدود اخللفيــة للجهـاز السـين العلــوي لتحسـني اخلـتم احلنكــي اخللفـي وبالتـايل ثبــات 
  .اجلهاز

 :Post dam area (Postpalatal Seal Area)منطقـة السـد الخلفـي  
و تقع متامـاً أمـام  ،مم 6-2قابلة لالنضغاط عرضها من من قبة احلنك الثابتة هي املنطقة 
و تسـمى منطقـة السـد . و عليها يتم تطبيق الضغط من قبل اجلهاز الكامـل ،خط االهتزاز

 . اخللفي أو منطقة اخلتم احلنكي اخللفي

 :تحديد مكان منطقة السد الخلفي
املنطقـة ( ي نفسها احلدود اخللفية ملنطقـة السـد اخللفـي احلدود اخللفية للجهاز ه -

اخللفيـــة للجهـــاز هـــي خـــط االهتـــزاز إن احلـــدود ). وليســـت خطـــاً  ،الضـــاغطة هـــي منطقـــة
 .احلدود اخللفية اجلانبية للجهاز هي الثلمة اجلناحية الفكية أو الثلمة الكالبيةو 
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    اثنتـــان جانبيتـــان عنـــد الثلمـــة الكالبيـــة : إذاً نرســـم بقلـــم الكوبيـــا ثـــالث عالمـــات -
 .واحدة متوسطة عند خط االهتزاز، و نصل بينها خبط واضح و

فقبة  ،هي قبة احلنك غري القابلة لالنضغاط :احلدود األمامية ملنطقة السد اخللفي -
 .ها تصبح قابلة لالنضغاطملم من 6-2احلنك بشكل عام غري قابلة لالنضغاط و آخر 

جتري معرفة عمق وعرض املنطقة القابلة لالنضغاط جبسها مبصقلة و اليت سُتظهر  -
وبالتــايل ميكــن ) ملــم  3ملــم أو  2ملــم أو  1(اتســاع هــذه املنطقــة ودرجــة انضــغاطيتها 

 . وضع الصفيحة وتقصريها حىت نصل إىل اخلط املطلوب

يف  الـيت ُرصـفت عليهـا األسـنانبعد رسم خط االهتزاز نضع  الصفيحة القاعدية  -
الفم فيعلم هذا اخلط على الصفيحة القاعدية ومن مث  نعيد الصفيحة على املثال اجلبسـي 
ونرسـم مكـان خـط االهتــزاز  علـى املثـال بقلـم كوبيــا، مث ننـزع الصـفيحة القاعديـة و نرســم 

 Cubid( ل و تكــون عــادة علـى شــكل قــوس مضــاعفة منطقـة الســد اخللفــي علـى املثــا

bow ( . ــــــ ـــــدارج عنـــــد الطـــــالب تســـــمية هـــــذه املنطقـــــة بـــــ علمـــــا أن  )الشـــــوارب(مـــــن ال
)Cubid (آهلة احلب عند اليونان هو اسم ! 

  
 

 ميزابـــة عمقهـــا مـــن نصـــف إىل) بســـنبلة أو منحتـــة(ننحـــت عنـــد احلـــدود اخللفيـــة  -
من احلدود األمامية للسد اخللفي و باجتاه احلدود اخللفيـة  و من مث  وابتداءً . واحد مليمرت

حـت عنــد عمـق النو بالنـايل فــإن . حـىت نصـل إىل امليزابــة املنحوتـة ،ننحـت بشـكل متــدرج
 ويكـون عـرض و عمـق. مـم1-0.5هـو مم  و عند اخلط اخللفـي  0 هو اخلط األمامي 

 .يالسد اخللفيف منطقة  هو عمقهو عرض الريليف اإلجيايب النحت 
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) مــم 2(عنـد اخلـط املتوسـط يكـون عـرض منطقـة السـد اخللفـي األمـامي اخللفـي  -
 ).مم 0.5(وعمقها اخللفي

                   ). مم 1( والعمق )  مم 6( على جانيب اخلط املتوسط يكون العرض  -
 ).مم 0.2(و يصبح كل منهما  ،عند الثلمة الكالبية يقل العمق و العرض -

  Esthetics:   فحص الناحية التجميلية -3

             Objective Evaluationالفحص الذي جيريه الطبيب   :و يشمل
     Subjective Evaluation     و رأي املريض

  يف هـذه اجللسـة جيـب أن يتأكـد الطبيـب مـن أنـه نضـد األسـنان بـاللون و احلجــم
و حيقـق  ،فيزيـل التجاعيـد ،مـع خـط االبتسـام وأن التنضيد يتوافـق مـثالً  ،والشكل املناسب

ويعتمـــد هـــذا الفحـــص علـــى رأي . ويعيـــده إىل أيـــام الشـــباب ،االبتســـامة املرجـــوة للمـــريض
ومـن املفضـل أن حيضـر مـع املـريض يف  ؛باإلضافة إىل رأي املريض و أقربائه أيضـاً  ،الطبيب

  .هذه اجللسة أحد من أقربائه لالستئناس برأيه حول الشكل النهائي
  مــرآة مســاكاملــريض بإ تقــوميه الشخصـي يطلــب تقوميــبعـد أن ينتهــي الطبيــب مــن  

 :اآليتو يقيم و من املفضل اتباع إليها املريض لينظر كبرية 

ألن (وجهــه مــن  قريبــاً و لــيس مــن وجــه املــريض م  2/1املــرآة علــى بعــد نضــع 
الغايـة مـن   و .و ال نعطـي املـريض زمنـاً طـويًال للكـالم )سيكلمه عـن بعـد املتكلم معه

بدأ بسـرد كـل يدقق املريض يف أشياء صغرية جداً و يهي أال  -يف احلقيقة-ذلك كل 
  ..ما مسع أو رأى من مبادئ مجال الوجه و األسنان مما يصعب تنفيذه
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  الثالث عشرالفصل 
 التشمیع

  : و له عدة تسميات  
 Designing the Polishedتصميم السطوح المصقولة   .1

Surfaces.                                                                              
 . wax - contoringتشكيل الشمع    .2

 .  waxing upتشميع  .3

 .هو عملية إضافة مشع وحنته إىل الشكل واحمليط املطلوب: تعريف
The processing of waxing and carving of the wax to 
the shape and  contour desired.  

للجهـاز هـي كـل سـطوح  Polished Surfacesالسطوح املصقولة : تذكرة
ـــاقي  ـــى النســـج الداعمـــة(اجلهـــاز عـــدا ســـطحه االنطب ـــه عل ـــذي يســـتند ب وســـطحه ) ال

ـــاقي ـــة : أي.  اإلطب ـــة(هـــي الســـطوح اخلارجي ـــة  والســـطوح )الدهليزي اللســـانية (الداخلي
 .)واحلنكية

 أهمية تشميع الجهاز بشكل صحيح؟؟ ما: س

 مجالياً  حيث يكون املنظر النهائي مقبوالً : سبب جتميلي  )1
  .للطبيب واملريض

اورة يف : سبب ميكانيكي  )2 لكي نستفيد من  العضالت ا
 .تثبيت اجلهاز بشكل جيد
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The form of the polished surfaces of a denture influences 
its stability and retentive quality. In addition, it influences 
denture esthetics. 

 
 ما هي طريقة التشميع؟: س

  .نقوم بالتشميع بتشكيل السطوح الدهليزية و اللسانية و احلنكية للجهاز
ال  حتدبات و تقعرات بسيطة تدل على جذور األسنان بينما خلفياً  نشكل أمامياً 

ــــ ؛نشــــكل مثــــل هــــذه التقعــــرات ــــا قــــد تســــبب ت ــــتم بالســــببألو  ،راكم الطعــــامأل ــــا   نن
  .مليكانيكي أكثر يف املنطقة اخللفيةا

  :المنطقة األمامية العلوية -
يــدل علــى االخنفــاض املوجــود  اً يــدل علــى جــذر الثنيــة، وتقعــر ) اً حتــدب( اً نشــكل بــروز 

  . يدل على احلدبة النابية اً واضح اً عادة فوق الرباعية، وحتدب
  :مية السفليةالمنطقة األما -

 . تدل على جذور األسنان حتدبات و تقعرات بسيطة جداً    

  :المناطق الخلفية الدهليزية العلوية  -
دخل يف هذا املكان فتثبت اجلهاز تتالءم مع العضلة املبوقة اليت تمقعرة لكي    

  ).1-13الشكل (مكانه 
  ) :العلوية(المناطق الحنكية الخلفية  -

  .الكالم و إال حدث الصفري يف أثناءحمدبة قليًال لتسمح بتماس اللسان    
  : المناطق الخلفية الدهليزية السفلية  -

ألن األلياف السفلية للعضلة املبوقة تكون ضعيفة و ال  ؛حمدبة قليالً  أومستوية   
   . تضغط كثرياً على اجلهاز
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 :المنطقة الخلفية اللسانية السفلية  -

  ).2-13الشكل (  من أجل حرية حركة اللسان  منفتحة حنو األعلىمقعرة     

  
  تشميع المناطق الدهليزية للجهازين العلوي و السفلي: 1-13الشكل 

  

  
  تشميع المناطق اللسانية السفلية: 2-13 الشكل 

  :طريقة التشميع

 و منده على اللهب نلينه. سم 1 محر عرضهاألشمع نقطع شريطاً من ال -
حافــات مــن منتصــف الســطوح الدهليزيــة باجتــاه  ه و ذلــكيســار إىل اجلهــاز ميــني مــن 

 .على األسنانباألصابع و نضغطه  اجلهاز
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نســـتعمل منحتـــة إلزالـــة الشـــمع الزائـــد املغطـــي لتيجـــان األســـنان و نبـــدأ  -
بالنحـــت، و قــــد نزيــــد بعــــض الشــــمع لتشـــكيل جــــذر أو نبــــالغ يف النحــــت لتشــــكيل 

 .اخنفاض

ظــر قريــب ملنظــر اللثــة الطبيعــي، أي أننــا ال حنــاول تشــكيل لثــة تعطــي من -
بــل ينبغــي أن تكــون  ،ظــر لثــة ملتهبــةوذات حليمــات حمدبــة تعطــي من ثخينــةجنعلهــا 
احلليمــات مســتوية أن تكــون  و) مــم فقــط 0.5حــوايل (قليلــة اللثــة الشــمعية  ثخانــة
 .متأل الفراغات حبيث يكون املنظر وكأنه منظر لثة طبيعية متاماً تقريباً 

يظهــر مـــن اللثويــة بــاختالف عمــر املــريض حيــث  احلافــةخيتلــف مكــان  -
شـاب بسـبب حـدوث مـا يسـمى الملـريض يظهر عنـد اسنان أكثر مما التيجان السريرية لأل

 .الرتاجع اللثوي

حنـــرص علـــى تشـــكيل منطقـــة دهليزيـــة علويـــة مقعـــرة، ومنطقـــة دهليزيـــة  -
 .منفتحة باجتاه األعلىسفلية مستوية أو حمدبة، ومنطقة لسانية سفلية مقعرة 

 ما املشكلة لو جعلنا املنطقة الدهليزية السفلية مقعرة؟ :س

خسارة دعم  :نافسيكون لدينا مشكلت ،إذا جعلنا هذه املنطقة مقعرة :ج
 . ميلؤه الطعام تشكل فراغ، و العضالت يف هذه املنطقة ودعمها للجهاز و تثبيتها له

يبلع ويستفيد كراتب (بسكويت مثال فسوف حيصل وبالتايل إذا تناول املريض ثالث قطع 
على قطعة واحدة فقط بينما خيسر قطعة على اليمني و قطعة على اليسار يف كل ) غذائي

 !مرة وبالتايل سيعاين من خسائر اقتصادية فادحة جدا
ألماكن اليت جيب زيادة جلسة التشميع با يف أثناءهل من املمكن التنبؤ : س

 ؟ ثخانةاليت جيب إنقاص هذه الاألماكن و  ثخانتها
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باسـتعمال األجلينـات حيـث منزجهـا و نضـعها يف  بـذلك نعم، ميكن التنبـؤ: ج     
حبركــات خمتلفــة كــأن  بــاطن اجلهــاز الســين ونضــعه يف الفــم و نطلــب مــن املــريض أن يقــوم

خـده و شـفاهه أو يعـدَّ للعشـرة ريثمـا تتصـلب األجلينـات مث خنـرج اجلهـاز مـن حيرك لسانه و 
تــدل علــى مقــدار الشــمع الــذي جيــب املشــمع األجلينــات علــى اجلهــاز الســين  ثخانــةلفـم فا

 .وضعه يف هذه املنطقة والذي سيتحول فيما بعد إىل راتنج أكريلي

أملس للشمع ومشكَّل بشكل جيد  نهائيللحصول على سطح  -
التورش ألنه قد يشوه معامل التشميع حيث نستخدم املنحتة يف  تعمالسنتجنب ا

استعمال ) إلجراء التلميع(مرحلة التشميع حىت االنتهاء منها، و من املمكن بعدها 
و لكن جيب االنتباه أيضًا أن البنزين يشوه املعامل التشرحيية  ،جورب مرطب بالبنزين

يع هي استخدام جورب مع ماء التشميع، و أفضل طريقة للتلم يف أثناءاملشكلة 
 .دافئ وصابون والقيام بالتلميع
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  عشر الرابعالفصل 
 تصلیب األجھزة السنیة الكاملة

  )طبخ األجھزة السنیة الكاملة(
Processing complete dentures  

  
مواد قاعـدة الوسيلة اليت نستطيع بواسطتها بلمرة اجلهاز هي ) طبخ(عملية تصليب 

ائي  .اجلهاز السين إىل جهاز سين 
Denture processing :  
the means by which the denture base materials are 
polymerized to the form of a denture. 

حتويــل النمــوذج الشـمعي للجهــاز أو جــزء مــن اجلهــاز إىل راتــنج هــي : تعريـف آخــر 
ة    .أكريلي أو إىل مادة أخرى مشا

The conversion of the wax pattern of a denture or a 
portion of a denture into resin or other material.   

اجلهاز سيتبقى لدينا من األجهزة املشمعة فقـط األسـنان ) طبخ(إذاً بعملية تصليب 
هـا االصطناعية أما باقي أجزاء اجلهاز السين من مشع و صفيحة قاعدية فسرتمى و حيل حمل

 .الراتنج األكريلي املتماثر باحلرارة 
ــة  الجهــاز) طــبخ(الهــدف مــن تصــليب  أن نســتبدل بالشــمع و الصــفيحة القاعدي

ــارد   shellac basesاملصــنوعة مــن الرتوبيــز ( ــراتنج األكريلــي الب راتنجــاً متمــاثراً ) أو ال
  .باحلرارة

  الجهاز السني ) طبخ(طرق تصليب:  
 :الراتنج املستعمل ختتلف الطريقة حسب نوع 

                                                                  األكريل املتماثر باحلرارة :  الطريقة التقليدية -1
                                                   Conventional heat –cure A.R.  

                                     Injection A.Rالراتنج احملقون -2



117 
 

                            .Light –activated A.Rالراتنج الضوئي  -3
 .Pour A.R                                              الراتنج املصبوب -4
          .Microwave – polymerized A.R يكروياالراتنج املـ -5

                                                                                                  
 .املنزيلاملايكرويف جهاز النوع املايكروي بواسطة يتصلب 
ـــــا مـــــادة امليثيـــــل ميثـــــاكريالت حتــــوي  مجيـــــع األنـــــواع الســـــابقة يف الســـــائل اخلــــاص 

عدا النوع املتصلب ضوئياً الذي ال اليت قد تسبب احلساسية لبعض األشخاص ) املونومري(
لــذلك يســتطب هــذا النــوع عنــد األشــخاص احلساســني جتــاه  ؛حتــوي صــفائحه هــذه املــادة

  .امليثيل ميثاكريالت
و ختتلـف بــاختالف   flasksلطـبخ اجلهـاز نسـتعمل أوعيــة خاصـة تسـمى البواتــق 

لــدخول األكريـــل هنــاك نـــوع مــن البواتـــق حتــوي فتحتـــني األوىل : فمـــثالً  .تنج املســتخدمالــرا
نـوع آخـر مـن البواتـق لـه فوهـة و هنـاك  ،والثانية خلروجه و هي تستعمل لألكريـل املصـبوب

و هناك بواتق بالستيكية مصـنوعة مـن البالسـتيك املقـوى   ،حيقن من خالهلا الراتنج احملقون
و هــذا النــوع يســـتخدم للــراتنج امليكــروي الـــذي ) حـــىت الرباغــي (كــامًال و بكافــة أجزائهــا 

األجهـزة ) طـبخ(طـريقتني فقـط مـن طـرق تصـليب  علـىسـنتكلم و  .صـلب باملـايكروويفيت
طريقـــة الـــراتنج  -2. "الـــراتنج األكريلـــي املتمـــاثر حراريـــاً " الطريقـــة التقليديـــة  -1 :الســنية 
  .احملقون

  الطريقة التقليدية:  
" قاعـــدة " نســـتعمل يف هـــذه الطريقـــة بوتقـــة حناســـية مؤلفـــة مـــن نصـــف ســـفلي  -
 Capباإلضـــــافة إىل الغطـــــاء  Copeويســـــمى " قـــــوب"و نصـــــف علـــــوي  Dragيســـــمى 

 ).1-14الشكل (
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  البوتقة النحاسية: 1-14الشكل 

تقــوم طريقـــة الطــبخ علـــى وضــع املثـــال اجلبســي مـــع الصــفيحة القاعديـــة و األســـنان 
مث وضـعها ضـمن املـاء حـول و فـوق اجلهـاز املشـمع  املشمعة ضمن البوتقة مث صب اجلبس

مما يـؤدي إلذابـة الشـمع فيتشـكل فـراغ بـني نصـفي البوتقـة منلـؤه باألكريـل احلـراري الساخن 
  .التصلب

  : اآلتيةاجلهاز وفق اخلطوات ) طبخ(تتم عملية تصليب 
  : ختم الحواف و انتخاب البوتقة المناسبة -أوالً 

ختم احلواف هو إلصاق الصـفيحة القاعديـة علـى املثـال اجلبسـي بإسـالة القليـل مـن 
ممــا يـؤدي إلغــالق املسـافة بــني الصــفيحة  ،املــذاب عنـد حــواف الصـفيحة القاعديــةالشـمع 

  .كسو البوتقة بينهما  يف أثناءو منع دخول اجلبس املمزوج  واحلواف اجلبسية
ذات حجـم يزيــد مناسـبة احلجـم أي أمـا انتقـاء البوتقـة فيـتم بنـاء علــى اختيـار بوتقـة 

لـو عـن احلـدود القاطعـة و السـطوح الطاحنـة وتع ،مـم 6املثال اجلبسـي جانبيـاً مسـافة  على
  ). 2-14الشكل (مم  6لألسنان مسافة 
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  انتقاء البوتقة:  2-14الشكل 

  
قبل تثبيت املثال على املطبق، كنا قد حنتنا على قاعدته ميازيب أمسيناها  :مالحظة 

و هـــذه امليازيـــب ســـوف تســـاعدنا  Remountingميازيـــب إعـــادة الرتكيـــب علـــى املطبـــق 
 .على وضع املثال بوضعيته الصحيحة على املطبق بعد إزالته و طبخ اجلهاز عليه

لذلك ننزع املثال عن املطبق بوضع سكني الشمع بني قاعدة املثال و اجلبس املثبت 
ملـاء باو ذلـك ألننـا غمرنـا املثـال (له و حبركة طرق خفيفة باملطرقة ينفصل املثال عن املطبق 

  ).مدة ربع ساعة قبل تركيبه
  عزل البوتقة و المثال  -ثانياً 

نعـــزل قاعـــدة املثـــال اجلبســـي بالســـيليكات أو الفـــازلني أو نغمـــره باملـــاء مـــدة ربـــع  -
 .ساعة 

  .نعزل باطن البوتقة جيداً بالفازلني -
  كسو المثال  -ثالثاً 

  ). 1جبس(األبيض نقوم بتثبيت املثال يف قاعدة البوتقة بواسطة غمره باجلبس  -
لنشـذب سـطح هـذا منرر اإلصبع املبلل باملاء على سطح اجلبس بعـد بـدء تصـلبه  -

  . و جيب أن يكون متمادياً مع حواف املثال اجلبسي ،قدر اإلمكان اجلبس وجنعله أملس
  .بالصابون السائلنعزل سطح اجلبس األبيض  -
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جــبس أصــفر حبيــث  نضــع اجلــزء العلــوي مــن البوتقــة دون الغطــاء و نقــوم بصــب -
يصـــل مســـتوى هــــذا اجلـــبس إىل مســــتوى احلـــدود القاطعـــة و الســــطوح الطاحنـــة لألســــنان 

  .بالصابون السائلبعد تصلبه  2نعزل اجلبس مث  ). 2اجلبس ( ويسمى
  .نضع غطاء البوتقةو )  3جبس ( ممزوجاً أبيض  اً جبس 2اجلبس  نصب فوق -

مــع يثبتــه ) املشــمعمــع اجلهــاز (و بــذلك تكــون البوتقــة حاويــة علــى املثــال اجلبســي 
 1مـن اجلـبس  الـذي ميتـد) أصـفر( 2بس ، كمـا حتـوي اجلـ)أبـيض( 1جـبس البوتقة قاعدة 

  ).3-14الشكل (وحىت الغطاء  2من اجلبس  )أبيض( 3بساجلوحىت احلدود القاطعة و 
ــة ســليمة عــن  ــة الســابقة تســهيل فصــل اجلهــاز و املثــال ومهــا حبال اهلــدف مــن التجزئ

  .لطبخاجلبس بعد ا
توضع البوتقة ضـمن حامـل هلـا يسـمى املـربط الـذي يـربط أجزاءهـا بقـوة و ميكننـا  -
  .من محلها

  إذابة الشمع و تنظيف البوتقة من آثاره و عزل الجبس -رابعاً 
  .دقائق فيبدأ الشمع األمحر باالنصهار 6-4تغمر البوتقة باملاء الغايل مدة  -
العلـــوي  أن اجلـــزءُمتســك البوتقـــة بواســـطة قفـــاز مقـــاوم للحـــرارة و نفتحهـــا فنجـــد  -

ـــني  اجلـــزءحيـــوي األســـنان االصـــطناعية و  ـــرئيس، وب ـــال ال توجـــد  اجلـــزئنيالســـفلي حيـــوي املث
، ترمـــى صـــفيحة ).....أو  أو األكريـــل البـــارد(الرتوبيـــز الصـــفيحة القاعديـــة املصـــنوعة مـــن 

  .االصطناعية و املثال اجلبسي امللوثني ببقايا الشمع املذاب الرتوبيز ويبقى لدينا األسنان
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  محتويات البوتقة الكاسية للجهاز السني: 3-14الشكل 

  
نغسل األسنان و املثـال باملـاء الغـايل و بفرشـاة مـع الصـابون للـتخلص مـن بقايـا   -

ــة  يفضــل اســتعمال صــابون بــودرة و لــيس ســائالً (الشــمع متامــاً  ألن للصــابون الســائل قابلي
  ).لاللتصاق باألسنان و منع التحامها بالقاعدة األكريلية

ـــا حنـــو  ،مث تـــرتك البوتقـــة لتـــربد قلـــيالً  درجـــة مئويـــة  عنـــدها  40فتصـــبح درجـــة حرار
ــا براحــة اليــد  يف درجـــة احلــرارة هــذه ميــتص اجلــبس مــادة الســـيلكات (نســتطيع اإلمســاك 
و يف درجــــة احلــــرارة هــــذه  نعــــزل اجلــــبس ). أفضــــل عــــزلبالشـــكل األمثــــل و حنصــــل علــــى 

) tinfoil substitute بـديل وريقـة القصـديرتدعى السيلكات أيضاً باسـم (بالسيليكات 
وباســتعمال فرشــاة ناعمــة مــع االنتبــاه إىل عــدم عــزل األســنان و إال انفلتــت عــن اجلهــاز يف 

  .األيام األوىل الستعمال املريض له
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ــاقي الســيليكات الــيت اســتعملتها  قائمــةتُــرتك البوتقــة  - علــى حافتهــا حــىت يســيل ب
  . بالعزل

   :مزج الراتنج و اإلغالق التجريبي و النهائي للبوتقة -خامساً 
جيـب اسـتعمال القفـازات (منزج الراتنج األكريلي حسب تعليمات الشركة املنتجة  -

فيمر باملراحل ) و أن يكون املزج يف مكان جيد التهوية ،عند التعامل مع العجينة األكريلية
عنــدما نصــل للمرحلـة العجينيــة يكــون الــراتنج . رمليــة، خيطيــة، عجينيـة، مطاطيــة: املعتـادة 

  .جاهزاً لوضعه يف البوتقة
ــا لــن تســتطيع، ولكــن  عنــد وضــع كميــة زائــدة مــن الــراتنج األكريلــي يف البوتقــة فإ

بـــني جزئـــي البوتقـــة  ثخانـــةممـــا يـــؤدي لتشـــكل طبقـــة ذات  ؛ةضـــغط البوتقـــ يف أثنـــاءاخلــروج 
لــو أنــين مشعــت  -علــى ســبيل املثــال- و بالتــايل. اجلهــاز ثخانــةالعلــوي و الســفلي و زيــادة 

مــم بســبب  3 ثخانــةمــم فســوف أجــد اجلهــاز بعــد الطــبخ ب2 ثخانــةاجلهــاز حبيــث يكــون ب
ال بـــد مــن طريقــة تســـاعد علــى الـــتحكم  ، ومـــم مــثًال بــني نصـــفي البوتقــة 1بقــاء مســافة 

اإلغــــالق هـــذه الطريقـــة هـــي طريقـــة . دون زيـــادة أو نقصـــانمـــن بكميـــة الـــراتنج املطلوبـــة 
قبـــل البـــدء (و الـــيت تســـتعمل إلخـــراج هــذا الـــراتنج الزائـــد   Trial closureالتجريبــي 

كي  ورق بالسـتي(  لـينيسـلوفان أو بـولي إثوضـع ورقـة ة علـى وتعتمد هذه الطريق) بالطبخ
) احلـاوي علـى املثـال اجلبسـي(للبوتقـة لسـفلي بني النصـف ا) كاملستعمل بتعليب احللويات

مث ) احلـاوي علــى الـراتنج األكريلــي يف مرحلتـه العجينيــة(لنصـف العلــوي مـن البوتقــة و بـني ا
 poundأي (  psi 1500البوتقـة بتطبيـق ضـغط متوسـط عليهـا مقـداره  جيـري إغـالق

per square Inch  نفـتح البوتقـة بفضـل ورقـة السـلوفان مث ) الباونـد علـى اإلنـش املربـع
فـوق الشــيء كزبـد القــدر  مـا طفــح: الطُّفاحـةو  - )الطُّفاحــة(الزائـد  ياألكريلــ ونزيـل الـراتنج

ا أي يبقى كرر العملية عدة مرات حىت ال نو  -كل ما عال وفاض على اجلوانب  و. ورغو
الغايــة مــن اسـتعمال ورقــة الســيلوفان . هــاز املطلوبـةمتســرب خـارج حــدود اجل راتـنج أكريلــي

ألن ورقة السلوفان متنع األكريل من االلتصـاق مـع  ؛هي السماح بفتح البوتقة بعد إغالقها
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تغلـــق البوتقـــة إغالقـــاً حمكمـــاً بتطبيـــق و  ،نـــزع ورقـــة الســـلوفانتُ مث . اجلـــبس املوجـــود بالقاعـــدة
  .الضغط السابق تقريباً  يأي ضعف  psi 3500ضغط مقداره 
  التصليب و التبريد -سادساً 

مث توضـع . إذاً جيرى ضغط الـراتنج األكريلـي يف البوتقـة بطريقـة اإلغـالق التجـرييب -
  .....فقد حيوي مؤشراً للحرارة و الزمن و ،البوتقة يف جهاز الطبخ الذي خيتلف تعقيده

 73-65عــادة بوضــع البوتقــة ضــمن مــاء درجــة حرارتــه ) الطــبخ(يــتم التصــليب  -
درجـة مئويــة مـدة ســاعة ونصــف مث ترفـع درجــة حـرارة املــاء حــىت الغليـان و يبقــى يف الغليــان 

  .كاملةً ليلة ً مث تربد البوتقة تدرجيياً ) و هذه هي دورة التصليب السريعة(مدة نصف ساعة 
  فتح البوتقة و إعادة التركيب على المطبق -سابعاً 

نـا قـد عزلنـا بـاطن كونالكتلـة اجلبسـية كاملـة  منهـا بعدها نقوم بفتح البوتقة وخنـرج  -
  . البوتقة يف بداية العمل

ـــة اجلـــبس  - ـــة ) 1(مث اجلـــبس ) 2(مث اجلـــبس ) 3(نقـــوم أوًال بإزال باالســـتعانة مبطرق
  . صغرية وسكني جبس

نعيـد تركيبـه علـى املطبـق و باالسـتعانة ) قطعة واحـدة(اجلهاز بعد إخراج املثال و  -
 بعد ترطيب سطحي اجلبس) ألتيكو(مبيازيب إعادة الرتكيب على املطبق يتم تثبيته بالصق 

  ). على احلواف(أو بشمع إلصاق  باملاء
ــة ال ميــس مســتوى الداللــة نالحــظ أن ــه مبقــدار  ؛مســمار الدالل  2-1بــل يرتفــع عن

الـتقلص التمـاثري لألكريـل الـذي يسـبب اختالفـاً يف انطبـاق اجلهـاز  وسبب ذلـك هـو ،مم
بســـبب التغـــري الطفيـــف يف أمـــاكن (واختالفـــاً يف إطباقـــه  ) ابتعـــاد اجلهـــاز عـــن قبـــة احلنـــك(

وقــد يكــون الســبب أيضــاً وجــود بعــض الــراتنج األكريلــي بــني نصــفي البوتقــة عنــد ) األسـنان
  . يف البعد العمودي قبل تسليمه للمريضلذلك ال بد من تصحيح هذا اخللل . إغالقها

علــى  selective grindingيـتم تصـحيح البعــد العمـودي بالسـحل االنتقــائي  -
  articulating paperورق العـض  اسـتعمال أي بالسحل من سطوح األسـنان ب .املطبق
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و يعود البعد العمودي كما كان قبل التصليب  ،حىت يعود التماس بني كل األسنان اخللفية
  ). الطبخ(

ـــدوم ُيجـــرى الســـحل و  ،ظهـــر نقـــاط غامقـــةمـــا تعـــادة و  ،بواســـطة رؤوس الكربوران
معينــة تقريبــاً  ثخانــةو ســبب ذلــك أن هلــذا الــورق  ،أخــرى فاحتــة عنــد اســتعمال ورق العــض

ة فســـيعطي عنــــد ميكـــرون فـــإذا كــــان التمـــاس أكيــــداً بـــني األســــنان العلويـــة و الســــفلي 80
تكـون سـتظهر عنـدما ، أمـا النقـاط الفاحتـة ف)الواضـحة(استعمال ورق العـض نقاطـاً غامقـة 

 اً ميكرونــ 40أي ( اً ميكرونــ 80أقــل مــن األســنان العلويــة و الســفلية  املســافة الفاصــلة بــني
ـا ال تـدل علـى وجـود متـاس حقيقـي األسنانعلى فاحتة عالمة حيث ستظهر ) مثالً   ؛إال أ

  . اليت تظهر بل الغامقة فقط العالماتب أال نسحل كل لذا جي
Grinding should be done only for heavy (and not for light) 

contacts. 
كذلك فإننـا نسـحل مـن السـطوح املائلـة و الوهـاد و لـيس مـن قمـم احلـدبات لكـي 

كـل مقابلتهـا يف  ) متس باكراً (حتافظ احلدبات على شكلها إال إذا كانت قمة احلدبة معيقة 
  .                                                            اإلطباق املركزي و اإلطباق الالمركزيمن 

Grinding should be done in the fossae and not on the cusp 
tips, except in cases where the cusps are high in both the 
centric occlusal position and eccentric positions. 

 
بني قلم الداللة و سطح الداللة و عندها  تكرر عملية السحل حىت حيصل متاس ما

  .األسنان اخللفية يكون هناك متاس بني كل
بعد تصحيح اإلطباق يف اإلطباق املركزي، نصحح أي إعاقات إطباقيـة يف اإلطبـاق 

و يدعى أيضاً التمـاس احلـارف (  premature contactإن إزالة التماس الباكر . اجلانيب
deflective contact يـتم عـادة  يف اإلطبـاق اجلـانيب) أي الذي حيرف اإلطباق و يقوده

و تدعى قاعدة (ل منحدرات احلدبات الدهليزية العلوية و اللسانية السفلية من خالل سح
 Upper Buccal cusps and Lowerأي ( BULL قاعـدةالسـحل هـذه باسـم 
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Lingual cusps .( أما السحل من احلدبات الدهليزية السفلية واحلنكية العلوية فيسـبب
  . اخنفاض البعد العمودي

  .رؤوس املطاط نقوم بتنعيم السطوح بواسطة -
و ذلـــك باســــتعمال معجـــون الكاربورانــــدوم إذا    ،ميكننـــا القيــــام بالســـحل احلركــــي -

كانــت أســنان اجلهــاز خزفيــة أو معجــون اخلفــان إذا كانــت األســنان أكريليــة  حبيــث يوضــع 
املســحولة دورة عنــدها تصــبح ســطوح األســنان  15وحنــرك املطبــق  ،املعجــون بــني األســنان

امتمادية مع    . جماورا
   Shaping (finishing) and Polishing اإلنهاء و التلميع -ثامناً 
ـــاء  ُجيــرى باســتعمال رؤوس الكربايـــد املعدنيــة و رؤوس الكربورانـــدوم و رؤوس   اإل

فيجرى بواسطة فرشاة قماشية على  التلميعأما . ورق الزجاج إلعطاء اجلهاز شكله النهائي
  .املوتور مع اخلفان واملاء

  الراتنج المحقون طريقة:  
عـن هي اختالف بسيط ألبعاد اجلهاز املصـلب إن أهم مساوئ الطريقة السابقة  -

جتـاوز هـذه  البـاحثونحـاول وقـد  .اجلهاز املشمع نتيجة التقلص التماثري للـراتنج األكريلـي
  . التقلص حيدث خالل هذه املرحلة كونعملية متاثره   يف أثناءاملشكلة حبقن األكريل 

ـــر الشـــركات اعتمـــاداً هلـــذه الطريقـــة شـــركة  - الـــيت طـــورت جهـــازاً  ”Ivoclar“أكث
 injection molding“اعتمــد طريقــة تســـمى القولبــة بــاحلقن  ”Ivocap“يســمى 

technique” .  
  احملقـون حيوي اجلهاز السابق بوتقة خاصة هلا فتحة تـدخل فيهـا كبسـولة األكريـل -

نكسـو . بوتقة جماري مشعية حلقن األكريـل عربهـاكما أننا نشمع عند كسو اجلهاز ضمن ال
  . نفسه الرتتيبب واجلهاز ضمن البوتقة بطبقات ثالث كما يف الطريقة السابقة 

البوتقـــة عـــن جـــزءا حـــىت ال ينفصــل طـــن  3قـــوة هلــذه البوتقـــة مـــربط خـــاص يتحمــل 
  ). بار 6الضغط (الضغط القوي للراتنج األكريلي  يف أثناءبعضهما 
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و توضــع هــذه  ،كبســولةاملســحوق املوجــود ضــمن  بوضــع ســائل األكريــل مــع نقــوم 
ــتم عمليــة مزجهمــا   Cap vibratorالكبســولة علــى جهــاز يســمى هــزاز الكبســولة  فت

  . دقائق، ليصبح األكريل بعدها عجينياً قابًال للحقن ضمن البوتقة 5بشكل آيل ملدة 
 6يعطي ضـغطاً مقـداره ترب املوجود يف املخواء اهليوصل جهاز احلقن مع ضاغط  مث

  .بار
ا يف تُعد -   :اآليت هذه الطريقة أسرع من سابقتها و تتلخص خطوا
  . بار 6دقائق مع وجود الضغط الذي مقداره  5مدة   injectionحقن  -1
  . دقيقة 35درجة مدة  100توضع البوتقة باملاء الغايل حرارته  -2
 20و توضــع فيـــه مــع اســتمرار ضـــغط اهلــواء ملـــدة  ،ُختــرج البوتقــة للمـــاء البــارد -3

  .دقائق 10دقيقة مث بدون ضغط مدة 
ليلـة كاملـة ويكـون اجلهـاز جـاهزاً  هادون احلاجـة لتربيـدمـن تفتح البوتقة بعدها  -4

  .لقليل من التشذيب و التلميع ومن مث التسليم
ـــايل جنـــد أن هـــذه الطريقـــ ـــائق  ةو بالت ـــت و كـــوناســـتغرقت ســـاعة و عشـــر دق قلص ال

-14الشـكل ( التماثري يف هذه الطريقة حبدوده الدنيا فتغري االنطباق سـيكون قلـيًال جـداً 
4(.  
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  مراحل تصليب الراتنج المحقون: 4-14الشكل 
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  عشر الخامسالفصل 
  تسلیم الجھاز المنتھي

DELIVERY OF  THE COMPLETED DENTURES 
 
  

الـذي  الطبيـب: يكون عرضة للنقد من ثـالث جهـاتقد عند تسليم اجلهاز، فإنه 
الـذي تكبـد عنـاء جلسـات عديـدة  المريضو  ،لصنع اجلهاز(!!!) عمل جبدٍّ و إخالص 

ال  قـدو الـذين  واألهـل و األصـدقاء  ،)مـن رواتبـه التقاعديـة(وطويلة و دفـع مثـن اجلهـاز 
 .يكون هلم هم إال القيل و القال

إن وجــود خطــأ مــا يف هــذه املرحلــة ســيكون ســببه الطبيــب أو املخــربي الــذي صــنع 
  . اجلهاز أو املواد املستعملة يف صنع اجلهاز

ساعة من موعد تسليم اجلهاز  24قبل ) إذا كان موجوداً (جيب نزع اجلهاز القدمي 
  .اجلديد لكي تكون النسج بوضعية سليمة عند استقباهلا للجهاز اجلديد

                 Armamentarium:و المواد المطلوبة للتسليماألدوات 
  مادة الطالء الكاشف أو املعجون الكاشف للضغط  -1

  Pressure indicator paste (PIP)   
ترتكب من حجم من السمن النبايت مع حجمني من أوكسيد الزنك مع القليل من 

فاقة كهربائية مدة ربع ساعة معجون األسنان إلضفاء نكهة جيدة، ُختفق هذه املواد خب
   .وتصبح قابلة لالستعمال

 Articulating paperورق عض  -2
  .قبضة مستقيمة مع رأس كربايد  و رؤوس تلميع -3

                            Straight handpiece with carbide burs.  
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  :مير تسليم اجلهاز خبطوات حمددة جيب إجنازها بالرتتيب

 Palpationفحـص بــاطن الجهــاز باإلصــبع المجــردة مــن القفــاز  -1

the tissue surface of the denture base : و ذلـك للتأكـد مـن خلـوه مـن
ـــد  ـــيت ستســـبب للمـــريض األمل عن النتـــوءات األكريليـــة الناجتـــة عـــن الفقاعـــات اجلبســـية و ال

  .تزال هذه النتوءات بالسنابل. إدخال اجلهاز
 Examination flanges and فحــص طــول الحــواف   -2

borders:  يف الفــم و ســنده بأصــبع اليــد اليمــىن ) مــثالً (و ذلــك بوضــع اجلهــاز العلــوي
سـم مـن طـول حـواف  2-1للطبيب مث يتم شد اخلد و الشفاه باليد اليسرى وذلك لكل 

اجلهاز على حدٍة، فإذا ما سقط اجلهاز عند شد اخلد دل ذلك أن هـذه احلـواف يف هـذه 
 . و جيب تقصريها املنطقة طويلة

فحص انطباق الجهاز باستعمال المعجون الكاشف للضغط  -3
Examination  the fitting surface by using PIP  : نأخذ القليل من

هذه املادة بالسباتول و ندهنها يف باطن اجلهاز بواسطة فرشاة مث يُرطب السطح املدهون 
ألننا مل نصحح (باملاء مث نضع اجلهاز بالفم ونضغطه بأصابع الطبيب ال بإطباق املريض 

، فاألماكن اليت يضغط فيها اجلهاز على النسج بشدة هي بقع )بعد اإلطباق
مما يدل  ياألكريلالراتنج تزول منها هذه املادة ويظهر        pressure areasضغط

 .يف هذه املنطقة حيتاج إىل سحل  ياألكريلالراتنج على أن 

أي لكشــف ( أيضــاً لكشــف احلــواف الطويلــة  PIPميكــن اســتعمال الـــ : مالحظــة
أخـذ طبعـة احلـواف  ، فكثرياً ما خيطئ بعض األطباء عنـد) املكان الدقيق للحواف الطويلة

حــواف اجلهــاز طويلــة  صــنعإىل  يــؤديإذ مل يقــم بشــد اخلــد و الشــفاه بالشــكل اجليــد ممــا 
طريقة  و أبسط. قفز اجلهاز السفلي أو سقط اجلهاز العلويفاه املريض فتح  وبالتايل كلما
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ــتفحص احلــواف  حــواف مــا كانــت فــإذا ) شــد اخلــد و الشــفاه( آنفــة الــذكرهــي الطريقــة ل
فــإن  ،أمــا إذا كانــت احلــواف قصــرية. هاتقصــري جيــري املنطقــة املفحوصــة طويلــة  اجلهــاز يف

طــاط شـاملة باملو نأخـذ طبعــة  ،ذلـك يسـتدعي أن نعيــد أخـذ طبعــة احلـواف مبركـب الطبــع
  . عملية تبطني تعوض هذا النقص للجهازللمخربي ليجري  نرسلهارخو مث ال

مــن بــاطن اجلهــاز باســتعمال منــديل ورقــي جــاف حيــث يــتم   PIPجيــرى إزالــة الـــ 
و إذا مــا جــرى اســتعمال القطــن فــإن ذلــك مفيــد أيضــاً ألن أليــاف  ،املســح باجتــاه واحــد

  .أكريلية  spikesالقطن تعلق إذا ما كانت هناك أي نتوءات أو أشواك 
باســتعمال يف األمــاكن الــيت جــرى ســحلها بعــد ذلــك، يُــنعم ســطح اجلهــاز البــاطن 

  . silicone pointأس مطاطي ر 
    Checking for Occlusion Errors :    فحص اإلطباق -4

حــدوث (ســيؤدي وجــود أخطــاء إطباقيــة إىل تصــحيح اخلطــأ علــى حســاب العظــم 
ألن  ؛ولـــيس علـــى حســـاب النســـج الرخـــوة الـــيت يســـتند عليهـــا اجلهـــاز) امتصـــاص عظمـــي

ـــذا جيـــب أن يكـــون ا ـــة مـــن النســـج الرخـــوة ل ـــاً مـــن العيـــوب العظـــم أكثـــر لدون جلهـــاز خالي
 . اإلطباقية

تسـجيل العضـة أو نقـص  يف أثنـاءميكن أن تكـون األخطـاء اإلطباقيـة بسـبب خطـأ 
ثبـات الصـفائح القاعديـة أو نقـل العالقـة إىل املطبـق أو الطـبخ أو بسـبب تغـريات ال ميكـن 

 ،ملـــاءو امتصـــاص ا ،و الـــتقلص احلـــراري ،كـــالتقلص التصـــليب  :جتنبهـــا يف الـــراتنج األكريلـــي
  .وحترر اجلهود الداخلية

إن إعــــادة الرتكيــــب علــــى املطبــــق تزيــــل جــــزءاً مهمــــاً مــــن األخطــــاء اإلطباقيــــة الــــيت 
ـا ال تزيـل األخطـاء اإلطباقيـة السـابقة للتصـليب  يف أثناءحصلت  تصـليب األكريـل، إال أ

  .أو تلك اليت حصلت عند تلميع األكريل أو بعد نزع األجهزة عن أمثلتها
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كزيـة مـع تثبيــت وجـود أخطـاء إطباقيـة، يُقـاد الفــك السـفلي إىل العالقـة املر ملالحظـة 
يف و من مث تتم مراقبة وجود أي احنراف . إغالق الفك يف أثناءصبعني اجلهاز السفلي باإل

  .اإلغالق أثناء
ـا أو انزيـاح  إن تصحيح اإلطبـاق يف الفـم حمفـوف مبخـاطر حتـرك األجهـزة مـن مكا

ممــا مينــع التعلــيم  ؛وكــذلك وجــود اللعــاب ،ض فمــه بأوضــاع خمتلفــةالنســج أو إغــالق املــري
لذلك فأفضل تصـحيح لإلطبـاق يـتم . الدقيق لورق العض يف األماكن اليت حترف اإلطباق

  . وليس يف الفم) بعد إجراء تسجيل جديد للعضة(على املطبق 
Occlusion errors are ideally detected and corrected when 
the dentures are accurately mounted in the articulator.  
قبـــل تصــــحيح اإلطبـــاق يف الفــــم يفضــــل أن يعـــض املــــريض باجلهـــاز اجلديــــد علــــى 

ــا علــى النســج و مــن مثَّ . لفــافتني قطنيتــني مــدة عشــر دقــائق لكــي تســتقر األجهــزة مكا
نباشـــر بتصـــحيح اإلطبـــاق يف الفـــم بواســـطة ورق العـــض حبيـــث يكـــون اهلـــدف هـــو حتقيـــق 

 .جود متاس آين ومنتظم على األسنان اخللفية مجيعهاو 
ـــق ـــى غـــرار التصـــحيح علـــى املطب ـــا يف الفـــم أيضـــاً نقـــوم بســـحل النقـــاط  ،و عل فإنن

  .بل الوهاد و املنحدرات احلدبية فقط ،وحناول أال نسحل رؤوس احلدبات ،الغامقة فقط
The heavy contacts in the centric occlusal position should 
be corrected by grinding the fossae and inclines of the cusps.  
يســـتمر الســـحل حـــىت احلصـــول علـــى متـــاس علـــى كـــل األســـنان اخللفيـــة يف وضـــعية 

ــتم ســحل النقــاط . اإلطبــاق املركــزي ــتم فحــص التمفصــل األمــامي و اجلــانيب و ي كــذلك ي
ة للسحل على ) اليت تقود اإلطباق لوحدها(املعيقة    .املطبقبطريقة مشا

ونطلـب مـن املــريض  ،ميكـن بعـدها أن نضـع معجونـاً سـاحًال علــى األسـنان اخللفيـة
ســنية مالئمــة ) تصــغري وجــه=ُوجيــه(  facetsإجــراء حركــات مضــغية ممــا يــؤمن ُوجيهــات 

  .للدورة املاضغة للمريض
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  إعطاء التعليمات المكتوبة و شرحها للمريض -5
  special instructions to the patient (written) 

  
  

 ،توعيتــــه عمليــــة مســــتمرة تبــــدأ مــــن وصــــوله للعيــــادة أول مــــرةو  إن تثقيــــف املــــريض
جيــب إخبـار املـريض أن تكيــف املـريض مــع اجلهـاز هــو . جلســات العمـل يف أثنـاءوتسـتمر 

فـال يقـولنَّ قائـل بـأن  ،أمر شخصي خيتلف باختالف األشخاص وبـاختالف عمـر املـريض
املرحوم أباه تناول طعاماً كان يشتهيه وبارتياح مباشرة بعد استالمه جهازه، أو بأن املـريض 
ـــه تنـــاول  ـــدكتور فـــالن وأن ـــد املرحـــوم ال ـــل مخـــس عشـــرة ســـنة عن ـــد صـــنع جهـــازاً قب نفســـه ق

) وخصوصـاً املريضــات(جيـب إخبـار املرضـى .  املكسـرات مباشـرة عنـد خروجـه مـن العيــادة
و ينصـح بعـض األطبـاء املريضـاِت بـأن يغـرين . أن مظهرهن سيبدو طبيعياً أكثر مع الـزمنب

ن يف اجللســة الـيت يضــعن فيهـا جهــازاً  مـن تصـفيف شــعرهن أو لـون غطــاء الـرأس أو نظـار
ن بـدًال مـن تركيـز االنتبـاه  ،جديـداً  و ذلـك لكـي يلفـنت النظـر إىل التغـري العـام الـذي أظهـر

 Peopleوألن املريض يستوعب ما يشاهد أكثر مما يسمع . ديدعلى منظر جهازهن اجل

remember less of what they hear than of what they see  فـال بـد مـن
  .إعطاء التعليمات مطبوعة وليس فقط شفاهياً للمريض
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  :تعليمات ارتداء جهاز سني جديد  
و ذلك ألن  ؛للعيادةجيب أن تعطى هذه التعليمات للمريض مكتوبة قبل مغادرته 

 .خالل جلسة التسليم كافة وقد ال يتمكن من استيعاب التعليمات   ،غالباً مسن املريض 
  

  تعلیمات ارتداء جھاز سني جديد
ــــب بعــــد  -1 ــــى  24يراجــــع املــــريُض الطبي ــــدء يف إجــــراء التعــــديالت عل ســــاعة للب

  .اجلهاز
ــابر -2 ة لتعــود ة، فهــي مــدة التكيــف مــع اجلهــاز صــعبة تتطلــب صــرباً ومث مشــا

  .قيادة دراجة
أسـابيع، أي إنــك لـن تســتطيع تنـاول الطعــام  8-2تسـتغرق مـدة التكيــف -3

بارتيــاح قبــل انقضــاء هــذه املــدة، وال جيــوز خالهلــا ممارســة ضــغوط زائــدة علــى 
املضــغ، لــذا جيــب جتنــب تنــاول األطعمــة القاســية والالصــقة   يف أثنــاءاألجهــزة 

لقيمات طرية صغرية على اجلانبني ومضغها وننصح ب .كاخلبز الطازج واملربيات
 .ببطء

جيب غسل اجلهاز حتمـا بعـد كـل وجبـة طعـام بالفرشـاة والصـابون العـادي -4
ال صابون اجللي، مث يغسل بعد ذلك باملاء البارد،كل ذلك فـوق صـحن مملـوء 

وميكـن ملزيـد مـن النظافـة أن يُغمـر اجلهـاز . باملاء لـئال ينكسـر اجلهـاز إن سـقط
) مبعـدل ملعقـة شـاي لكـل كـأس مـاء(دد مـن الكلـوروكس التجـاري لـول ممـمبح

 .مدة نصف ساعة فقط أسبوعياً 

ــــاراً ) مــــدة التكيــــف(يف املــــدة األوىل -5 ــــيًال و مــــع (يبقــــى اجلهــــاز يف الفــــم ل
ليعتــاد املــريض وجــوَد اجلهــاز وحلــل املشــاكل ) االعتنــاء بتنظيفــه بعــد كــل طعــام
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فيجـب نزعـه مـن الفـم لـيًال عنـد  ،هـازأما بعد اعتياد املريض وجـود اجل. بسرعة
إن تـَـْرَك اجلهـاِز جيـّف دون وضـعه . ووضعه يف كأس مـاء) إلراحة النسج(النوم 

 . يف كأس ماء يؤدي إىل تشوهه

عندما جتد أنه ال ميكن العض على الطعام باألسنان األمامية، ميكن توجيه -6
األماميــة ألن ذلـــك الطعــام جانبيــاً لقطعـــه عنــد زاويـــة الفــم بـــدًال مــن األســـنان 

 .دون تـأثر ثبات اجلهاز فاعليةميكن إجنازه على حنو أشد 

ميكن للمريض إذا شعر بأمل شديد بعـد وضـع اجلهـاز أن ينزعـه، بشـرط أن -7
ســاعة مــن موعــد املراجعــة التاليــة ليــتمكن الطبيــب مــن  24يرتديــه حتمــاً قبــل 

 .رؤية املناطق املصابة وتعديل اجلهاز وفقها

ــاد يتحســن -8 اللفــظ والكــالم إذا جــرت قــراءة كتــاب مــا بصــوت عــاٍل إذ يعت
 .اللسان تدرجيياً الوسط اجلديد حوله

الفحـــص الـــدوري لألســـنان واألجهــــزة واللثـــة ضـــروري ملراقبـــة أي تغيــــري يف -9
 .شهراً  12-6وذلك كل جهزة أو النسج وإصالح هذا التغري، األ

 .للمراجعةالتزام املواعيد اليت حددها الطبيب -10

عنــد اســتعمال األجهــزة اجلزئيــة، ال جيــوز نــزع اجلهــاز مــن الضــاّمات لــئال -11
ــــاورة هلـــا و مينــــع غمـــر األجهــــزة املعدنيــــة . تتشـــوه، بــــل مـــن منــــاطق اجلهـــاز ا

  .يبوكلوريت الصوديوم، ويُكتفى بتفريشها باملاء و الصابون

  ........ال حتاول إصالح جهازك بنفسك و إال -12
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عنــده وجــود  فــيالحظ ، املــريض الطبيــب عــادة بعــد يــوم مــن اســتالمه للجهــازيراجــع  
وذلك ألن اجلهاز ال يستقر مكانه إال بعد أسبوع أو اثنني مسـبباً ضـغطاً علـى بعـض  ،قرحات

مما يؤدي لظهـور قرحـات وبشـكل عـام تـدل القرحـات املوجـودة  ،النسج غري القابلة لالنضغاط
القرحـات علـى قمـة االرتفـاع السـنخي فتـدل علـى خطـأ  أمـا .عنـد احلـواف علـى حـواف طويلـة

  .إطباقي 
إذا كانـت القرحـة  إالتعاجل القرحات اليت سـببها طـول احلـواف بتقصـريها هـذه احلـواف  

نتيجــة اصــطدام اجلهــاز باملخاطيــة الرقيقــة املغطيــة للخــط ( ؛عنــد منطقــة اخلــط املنحــرف البــاطن
حافــة ففــي هـذه احلالــة نقـوم بالســحل مـن بــاطن اجلهـاز و ال نقــوم بتقصـري ، )املنحـزف البـاطن

علـى نـزول حافتـه  ثباتـهجداً لثبات اجلهـاز السـين الـذي يعتمـد  مهمةألن هذه املنطقة  ؛اجلهاز
لـذلك  ،هلثباتـقصـري هـذه املنطقـة لفقـدان اجلهـاز حتت اخلط املنحرف الباطن وبالتايل سيؤدي ت

 relief areaمنطقـة ريليـف سـليب اجلهاز للجنـاح اللسـاين اخللفـي  من باطنتعد هذه املنطقة 
  .)1-15الشكل (

          
  

المنحرف عندما يكون سبب القرحة تماس الجهاز مع منطقة الخط : 1- 15الشكل 
بالسحل من باطن الجهاز و ال نقوم بتقصير الجهازنقوم الباطن   
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  الواردة في هذا الكتاب)  عربي-كليزيإن(جدول المصطلحات العلمية 

  

  adhesion  التصاق 

 aesthetic(-al) principle  جتميليمبدأ 

 age  )املريض(عمر 

 ah-line  خط االهتزاز 

                ala-tragus plane  )املستوى اجلانيب(وتدة األذن  - جناح األنف ستوىم

   alginate  أجلينات

   alu-wax  مشع األلوواكس

 alveoloplasty   تسوية أو تشذيب احلافة السنخية 

 .anatomic T  تشرحيية  أسنان 

 anatomical landmarks  معامل تشرحيية 

 anatomy of denture- bearing area  تشريح املناطق احلاملة للجهاز السين
 anterior guide table   األماميسطح الداللة 

 anterior soft palate   قبة احلنك الرخو األمامية  

 anterior tooth display  مقدار ظهور األسنان األمامية 

               armamentarium  أدوات مطلوبة 

 arrangement of artificial teeth  تنضيد األسنان االصطناعية
 

 arrow point tracer   مرتسم رأس السهم
  

 articulating paper  ورق العض    

             articulator  مطبق
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  as far as possible  أوسع ما ميكن  

 atmospheric pressure  ضغط جوي 

   auto-polymerization resin  ) أكريل بارد( راتنج أكريلي ذايت التماثر 

 average value (average  )ذو حركات وسطية(مطبق ذو قيم متوسطة 
movement)  articulator 

 balanced articulation  اإلطباق املتوازن  

 balanced articulation  توازن إطباقي 

 balancing side  جهة موازنة  

 Bennett angle  زاوية بِِنت  

    bite registration  تسجيل  العضة

 bony augmentation procedures  العظم ) زيادة(إجراءات رفع 

 border molding  طبعة حافات 

 Boxing  تعليب الطبعة

 buccal shelf  رف دهليزي 

 buccal sulcus  ميزاب دهليزي 

 buccolingual width of  اخللفية عرض دهليزي لساين لألسنان
posterior teeth   

السحل من احلدبات ( BULLقاعدة 
   )الدهليزية السفلية واحلنكية العلوية

BULL rule (upper buccal cusps 
and lower lingual cusps)   

 Camper's line  مستوى كامرب

 can be verified  ميكن التحقق منها  

 cap  غطاء

 cap vibrator  هزاز الكبسولة 

 central bearing tracing device  مرتسم التحميل املركزي أداة
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 central incisor  ثنية

 centric occlusion  إطباق مركزي 

    centric relation  عالقة مركزية

 checking for occlusion errors   فحص اإلطباق

 cheif complaint  شكوى الرئيسةال

   chip  تشظٍ 

 Christensen’s phenomenon  ظاهرة كرستنسن

 clinical evaluation  سريري  تقومي

 clinical try-in  جتربة سريرية 

 cohesion   قوى التماسك

     compensative curve  ُمعاِوضمنحىن تكافئي؛ ُمْنَحَىنً 
       

  complete dentures  أجهزة سنية متحركة كاملة 

 condylar guidance     لقميليل د

 cope  " قوب"نصف علوي لبوتقة الطبخ 

 Corega    )الكوريغا(تثبيت األجهزة السنية مادة 

 cosmetic index  معيار جتميلي 

 cross-bite situations   حاالت العضة املعكوسة     

 current dentures  سنية حالية  أجهزة

 curve of  spee  قوس سيب 

 curve of wilson  قوس ولسون

 cusp height  ارتفاع احلدبات  

  cusp tips  رؤوس احلدبات
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   custom tray  إفراديطابع 

 definite-pressure impression  طبعة ذات ضغط أعظمي  

  deflective contact  متاس حارف 

 denture base extension  امتداد قاعدة اجلهاز السين

 denture history  سؤال عن األجهزة السنية 

 design of the polished surfaces  تصميم السطوح املصقولة 

    designing the polished surfaces  تصميم السطوح املصقولة
  

 diagnosis   تشخيص

 drag  " قاعدة " نصف سفلي لبوتقة الطبخ

     eccentric occlusion  إطباق المركزي 

 entire vestibule  كامل امليزاب 

 establishment of the posterior palatal seal  تأسيس ختم حنكي خلفي

 esthetics        اجلمالية ناحيةال

   even  منتظم 

 exacting (patient)  )مريض(مدقق 

 examination flanges and borders  فحص طول حافات اجلهاز

 excision of epulis fissuratum   استئصال البثعة املشقوقة  

 exostoses removal  إزالة األعران العظمية

 expectations  ) املريض(توقعات 

   fabricating the recording bases  صنع الصفائح القاعدية 

   facets  سنية مالئمة للدورة املاضغة للمريض) تصغري وجه=ُوجيه(ُوجيهات 

 facial form  شكل الوجه 
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 factors involved in the  عوامل املسامهة يف ثبات اجلهاز السين
retention of dentures 

 final impression  ائيةطبعة 

  fixed prosthodontics  الثابتة علم التعويضات السنية
  

 flabby tissue  مرتهلة نسج 

 .flat t  ميكانيكية أسنان

  fossae  وهاد

 fracture  انكسار

 freeway space  مسافة راحية

 frenum  جلام 

 fully adjustable articulator  مطبق ضبوط بشكل كامل

  functional impression  طبعة ضاغطة، طبعة فيزيولوجية، طبعة وظيفية 

 gag reflex  منعكس الغثيان 

 general health  عامة صحة 

 gothic arch tracer  طريقة مرتسم القوس القوطي

 gravity  جاذبية أرضية 

 guide pin  ) جزء من املطبق(مسمار الداللة 

 hamular notch  ثلمة كالبية

  handle  قبضة الطابع

 healthy  نسج سليمة  

 heat-cured resin bases    قواعد الراتنج األكريلي حراري التصلب

 .heavy contacts  )عالمات غامقة لورق العض(متاسات شديدة 
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 hinge articulator  مطبق رزي  

 hysterical  )مريض( مدعٍ 

 impression compound  مركب الطبع 

 impression of zinc   طبعة أوكسيد الزنك و األوجينول
oxide-eugenol paste 

 
 incisal guidance         قاطعدليل  

 incisive papilla  حليمة قاطعة 

 indelible pencil  قلم كوبيا  

 indifferent  )مريض(غري مهتم 

 individual tray  إفراديطابع 

 individualization  إضفاء صفات شخصية 

 injection a.r                    راتنج أكريلي حمقون

 injection molding  طريقة القولبة باحلقن 
technique 

 instructions  تعليمات استعمال اجلهاز

 interfacial  forces  قوى ما بني السطوح

         intermaxillary ما بني الفكني

 intermaxillary ridge relationship  عالقة بني قميت احلافتني السنخيتني

مسافة راحية مسافة اسرتخائية، 
  مسافة بينية إطباقية 

interocclusal rest space, 
freeway space 

 interpupillary line  مستوى بؤبؤي العينني

  intraoral tracing  مرتسم داخل الفم، مرتسم إبري
 

 irreversible hydrocolloid   )أجلينات(غروانيات ال ردودة 
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 lateral incisor  رباعية

 learnable  قابل للتعلم 

   .light –activated a.r            راتنج ضوئي

    light activated resin bases  قواعد مصلبة ضوئياً 

 light contacts  )عالمات فاحتة لورق العض(متاسات خفيفة 

 lingual pouch  جيب لساين، ناحية خلف ضرسية المية

 lingual sulcus  ميزاب لساين 

 lip support   دعم الشفة  

   lower anterior teeth  أسنان أمامية سفلية

 lower posterior teeth  أسنان خلفية سفلية

 mandibular torus  عرن فكي سفلي 

 mat  كامد

    maxillary  فكي علوي 

 maxillary tuberosity  حدبة فكية 

  maxillary tuberosity reduction  ختفيض احلدبة الفكية 

  maxillofacial prosthodontics الفكية الوجهية التعويضات السنيةعلم 
  

 mechanical principle  ميكانيكي مبدأ 

   .mechanical T  مسطحةأسنان 

 medical history     قصة الطبيةال

 .microwave polymerized A.R  راتنج مايكروي  

 midline                               َخطٌّ نَاِصف 
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 minimal-pressure  طبعة ذات ضغط أصغري  
impression  

 modification the  تعديل األجهزة القدمية 
existing denture 

 mounting in articulator  الرتكيب على املطبق 

   mucosa thickness  ثخانة الغشاء املخاطي 

 mylohyoid ridge  خط منحرف باطن، حافة ضرسية المية

  needlepoint tracing  مرتسم إبري
 

 negative relief  الريليف السليب 

            neutral  zone  منطقة حمايدة 

 .nonanatomic t   ال تشرحيية     أسنان

 non-working side  جهة غري عاملة

 objective evaluation  ) فحص موضوعي(فحص جيريه الطبيب 

 objectives            )تسجيل العالقة الفكية( أهداف

 occlusal plane  طباق                       اإل ىمستو 

 occlusal table  إطباقيسطح 

 occlusion  إطباق 

 occupation  مهنة 

 oral and facial musculature  عضالت فموية و وجهية

 oral cavity  فموية حفرة 

 overbite  ) تغطية عمودية( تراكب 

 overjet  )التغطية األفقية(بروز 

 palatal torus removal  إزالة العرن احلنكي

 palatine fovea  نقريات، حفريات حنكية  
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  palatine raphe  خط االلتقاء املتوسط  رفاء حنكي، درز حنكي،

 palatine torus  عرن حنكي متوسط

 palpation the tissue surface of   باجلس فحص باطن اجلهاز
the denture base 

 parallel wall  جدران متوازية 

 perforation   تثقيب 

 personal data  بيانات املريض 

 personality  شخصية املريض

 philosophical  )مريض(منطقي 

 plaster of  Paris  جبس باريز 

 polished surfaces  السطوح املصقولة 

  polishing  )تلميع(صقل 

 .porcelain T  أسنان خزفية 

  position of posterior teeth  مكان األسنان اخللفية  

 positive relief  الريليف اإلجيايب 

 posterior shelf    خلفي رف

 .pour A.R         )اتنج السكبر (راتنج مصبوب 

 pre-extraction record  تسجيالت ما قبل الدرد 

                  ,preliminary impression  طبعة أولية
primary impression  

   premature contact  متاس باكر

 pressure indicator  معجون كاشف للضغط أو طالء كاشف 
paste 

 previous dentures  سنية سابقة  أجهزة

 principles of artificial  مبادئ تنضيد األسنان االصطناعية
teeth arrangement 
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 principles of  مبادئ صنع الطبعة 
impression making 

 تصليب األجهزة السنية الكاملة
  )طبخ األجهزة السنية الكاملة(

processing complete 
dentures  

 
 proper space  )للمادة الطابعة( مسافة مناسبة 

 -prosthetic surgery pre  جراحة ما قبل التعويض      

 prosthodontics   علم التعويضات السنية
  

   psi  باوند على اإلنش املربع

  pterygomaxillary notch   ثلمة جناحية فكية 

 putty silicone  مطاط كثيف 

 rapid wear     انسحال سريع

    recordable  قابل للتسجيل

 recording jaw relationship  تسجيل العالقة الفكية

 recording maxillo-mandibular  الفكية  تسجيل العالقة
relationship   

 relief  )تعديل(ختفيف 

  relief space  مقدار الفراغ املخصص للمادة الطابعة

 remounting  إعادة الرتكيب على املطبق 

 removable complete  املتحركة الكاملة علم التعويضات السنية
prosthodontics 

  
  removable partial املتحركة اجلزئية علم التعويضات السنية

prosthodontics  
  removable partial dentures  أجهزة سنية متحركة جزئية 

  removable prosthodontics  املتحركة علم التعويضات السنية
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      repeatable  قابل للتكرار

 residual ridge  حافة متبقية أو ارتفاع سنخي متبق

 retention  ثبات 

 retrognathic jaw relation  عالقة فكية مرتاجعة للفك السفلي 

 retromolar pad  وسادة إجاصية، مثلث خلف األرحاء  

  retromylohyoid area  ناحية خلف ضرسية المية

 rotational insertion paths  حمور اإلدخال الدوراين

 rugae  )جتعيدات حنكية(غضون 

 selective grinding  سحل انتقائي 

 selective-pressure impression  طبعة ذات ضغط انتقائي  

 semi-adjustable articulator  مطبق نصف ضبوط  

 senile patients   ن و مرضى مسن

 setting teeth on  تنضيد على سطح مائل
sloping alveolar ridge 

 severe bone resorption  امتصاص سنخي شديد  

 sex  )املريض(جنس 

 shade guide  دليل ألوان 

اء    shaping, finishing  إ

     shellac bases  قواعد الرتوبيز 

  silicone point  رأس مطاطي

 simultaneous  ) هانفس اللحظةب(آين 

 smile line  خط االبتسام

 smile line  of lower lip   خط ابتسام الشفة السفلية
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 smile line  of upper   خط ابتسام الشفة العلوية 
lip, high lip line  

 spacer  خمصص للمادة الطابعة حيز 

 special tray  إفراديطابع 

   spikes  أشواك أكريلية

 stability  استقرار

 stable &  comfortable bases  قواعد ثابتة و مرحية

 static impression  طبعة ساكنة 

 stops  صادمات 

 stops position   مكان الصادمات

 straight handpiece  قبضة مستقيمة                           

 study cast  مثال الدراسة   

 stylus tracing  مرتسم إبري

 subjective evaluation       رأي املريض

 support  دعم 

 tinfoil substitute  )السيلكات  ((بديل وريقة القصدير

 tissue conditioning  تكييف النسج 

 TMJ  صدغي فكي مفصل 

 tooth arrangement  )ترتيب األسنان(تنضيد األسنان  

 tooth form, tooth mold  شكل األسنان

    tooth shade  لون األسنان 

 tooth size  األسنان األمامية  )طول و عرض(حجم 

 tray design  تصميم الطابع
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   treatment planning  خطة العالج

 trial closure  جترييب  إغالق 

  try-in appointment  جلسة التجربة السريرية 

ا  types of posterior teeth  أنواع األسنان اخللفية حسب ارتفاع حدبا
according to cusp height 

ا     أنواع األسنان اخللفية حسب ماد
  

types of posterior teeth 
according to materials 

 undercuts  غؤورات

 upper and lower  سفليةن علوية و اذراع
members 

   upper anterior teeth  أسنان أمامية علوية

 upper canine  ناب علوي 

 upper posterior teeth  أسنان خلفية علوية

  vacuum bases   قواعد مصنوعة بتخلية اهلواء

 verification of jaw relation records            حتقق من العالقة الفكية 

 verification of vertical dimension   حتقق من البعد العمودي  

 verifying centric relation  ) املركزية(حتقق من العالقة األفقية 

 vertical dimension            بعد عمودي

 vertical dimension of  rest (VDR)  بعد عمودي راحي

 vertical dimension of occlusion (VDO)  إطباقيبعد عمودي 

 vibrating line  خط االهتزاز 

 viscosity of impression material  لزوجة املادة الطابعة   
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 wax - contoring  تشكيل الشمع  

 wax removal  إزالة الشمع  

 wax rims  مشعية ارتفاعات 

 waxing up  تشميع 

 working side  جهة عاملة 

 zinc oxide-eugenol paste   أكسيد الزنك و األوجينول معجون 

  

  

  تم بعون اهللا
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  أد ميرزا عالفمحمد سالم ركاب،  دأ  ،باطخ ناز ر  د أ :ةيملعلا ةنجللا

  أ د فخري البوش: المدقق اللغوي

حقوق الطبع و الترجمة و النشر محفوظة                                 
  لمديرية الكتب و المطبوعات الجامعية في جامعة دمشق


