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 الجزئٌة المتحركة األجهزة فً االطباقٌة العالقات

OCCLUSAL RELATIONSHIPS FOR REMOVABLE PARTIAL DENTURES 

 

 هو المتبقٌة الطبٌعٌة واالسنان الجزئً المتحرك الجهاز بٌن االطباقً واالنسجام التوازن

 مرضى معالجة أثناء .األسنان هذه حول الداعمة األنسجة صحة حماٌة فً األساسً العامل

 أما األسنان طبٌب سٌطرة عن الخارج الوحٌد العامل هو اللقمة ممر مٌل ٌكون الكامل الدرد

 االطباقً واالنسجام التوازن على الحصول سبٌل فً للتعدٌل قابلة كلها فتكون األخرى العوامل

 التوازن هذا نقص أو غٌاب ألن الكاملة االجهزة فً ضرورٌا االطباقً التوازن هذا وٌكون

 للنسج رضا وبالتالً المتحركة األجهزة استقرار فً نقصا االطباقٌة القوى تطبٌق عند ٌسبب

 حاالت فً أما مكانه من وخروجه الجهاز قاعدة حركة الى القوى هذه تؤدي وقد الداعمة

 نقل الى ٌؤدي المتبقٌة الطبٌعٌة األسنان مع الجهاز ارتباط فان الجزئٌة المتحركة األجهزة

   األخرى الداعمة والنسج الدعامات الى مباشرة االطباقٌة القوى

 :ٌلً لما نتٌجة األول المقام فً المتناغم االطباق تأسٌس فً الفشل ٌكون

 الشدٌد االمتصاص أو الدعامات عدد فً الكبٌر النقص نتٌجة الجهاز قاعدة دعم فً نقص -1

 للجهاز الحاملة العظمٌة للقاعدة

 الساكنة االطباقٌة العالقة أخذ عند اطباق تأسٌس فً الفشل -2

 صحٌحة غٌر اطباقٌة مستوٌات -3

 لألسنان االطباقً الشكل ٌكون الجزئٌة المتحركة األجهزة فً االطباقٌة العالقات تأسٌس عند

 األسنان تحدده والذي سلفا الموجود االطباقً النموذج مع ومنسجما مماثال االصطناعٌة

 طبٌب ٌجرٌها التً المختلفة والترمٌمات االطباقٌة التعدٌالت. الفم فً المتبقٌة الطبٌعٌة

 التعوٌض اجراء وقت الموجود االطباقً النموذج لكن االطباقً النموذج من تغٌر قد األسنان

 الجدٌد . االستثناءات المتحرك للجهاز االطباقٌة العالقات تحدٌد فً األساس هو ٌكون الجزئً

 بقٌت حال فً أو الجزئً المتحرك الجهاز ٌقابل كامل متحرك جهاز صنع حال فً تكون

 األسنان تنضٌد وٌنجز االطباقٌة العالقة تسجل الحاالت هذه فً.  الفكٌن فً األمامٌة األسنان

 الطبٌعٌة األسنان تفرض األخرى الحاالت كل فً . الكاملة األجهزة تنضٌد مبادىء بتطبٌق

 صحٌحة اطباقٌة تماسات لتأسٌس بعناد ٌناضل أن الطبٌب وعلى.  االطباقً نموذجها المتبقٌة

 الجانبٌة الحركات تنفٌذ عند اطباقٌة واعاقات تداخالت تحدث ال بحٌث المركزي االطباق فً

 السفلً للفك

 :ٌلً ما ٌتضمن لألسنان الجزئً الفقد عن التعوٌض عند الصحٌح االطباق تأسٌس

 الموجود االطباقً النموذج فهم -1

 وجد ان االطباقً االنحراف تصحٌح -2
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  المركزي االطباق وضعٌة فً االطباقٌة العالقة تسجٌل -3

 األسنان حركة عن أو الجهاز هٌكل ادخال عن ٌنجم اطباقً انحراف أي تصحٌح -4

  الجهاز طبخ أثناء االصطناعٌة

 

 االطباقٌة العالقات وتسجٌل تحدٌد طرق

METHODS FOR ESTABLISHING OCCLUSAL RELATIONSHIPS 

 المطابق تقلد.  االطباقً النموذج الفكٌن على المتبقٌة الطبٌعٌة األسنان تحدد وذكرنا سبق كما

 العالقات تسجٌل. األصل طبق تكون أن لها ٌمكن ال لكن السفلً الفك حركات المعدلة نصف

 عدد فٌها ٌكون التً األسهل الحالة بٌن ٌتراوح لألسنان الجزئً الدرد لحاالت االطباقٌة

 الحالة وبٌن بعضها على األسنان هذه تطبق حٌث الفكٌن فً كبٌرا المتبقً الطبٌعٌة األسنان

 فً هو لما ومطابقا شبٌها الجزئً للدرد االطباقٌة العالقات تسجٌل فٌها ٌكون التً األصعب

 الكامل الدرد حالة

 :لألسنان الجزئً الدرد لحاالت االطباقٌة العالقات لتحدٌد طرق خمس هناك

 الفكٌن على والمتقابلة المتبقٌة األسنان من كافً عدد وجود عند تستخدم: األولى الطرٌقة

 األسنان تكون عندما اخر بمعنى أو وصحٌحة واضحة اطباقٌة عالقة اعطاء على قادرة تكون

 األمثلة تطبق الطرٌقة هذه فً طبٌعٌة غٌر اطباقٌة انحرافات أي هناك ولٌس قلٌلة المفقودة

 المطبقٌن المثالٌن تركٌب ٌتم أن الى المسال الشمع من بقطرات وتلصق بالٌد بعضها على

 .المطبق على بعضهما على

 اطباق عند صحٌحة غٌر عالقة انتاج امكانٌة من ٌخلصنا للمثالٌن المباشر التطبٌق هذا

 فً العض على للتدرٌب المرٌض ٌخضع لم أو ماهرا الطبٌب ٌكن لم اذا لفكٌه المرٌض

 .صحٌح بشكل المركزي االطباق

 المتبقٌة األسنان من كافً عدد وجود عند تستخدم األولى للطرٌقة تعدٌل هً:  الثانٌة الطرٌقة

 بٌن العالقة ولكن والرابع الثالث الصنف ألجهزة الدعم تقدٌم على قادرة تكون الفكٌن على

 العالقات الحالة هذه فً. بالٌد بعضهما على المثالٌن بتطبٌق التسمح المتقابلة األسنان

 فً نستعمله ما وهذا المرٌض علٌها ٌطبق الشمع من رقاقات باستخدام تتحدد الفكٌة االطباقٌة

 .الثابتة التعوٌضات

. المركزٌة االطباقٌة العالقة تسجٌل فً العمل نجاح ستحدد العمل فً والدقة والقوام السماكة

 العملٌة تنفذ لذلك االطباق دقة على شك بال ٌؤثر الفم من الشمع اخراج خالل الشمع تشوه

 كالتالً هً محددة اجراءات وفق
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 وٌطلب األسنان بٌن بالحرارة المطرى األحمر الصف شمع من كافٌة بسماكة رقاقة توضع -1

 دوا صحٌح بشكل االطباق على تدرٌبه بعد المركزٌة العالقة فً ٌعض أن المرٌض الى

 انحرافات

  الغرفة حرارة بمقدار حرارته بماء وٌبرد الفم من الشمع ٌزال -2

 وٌعض التبرٌد من ٌحدث قد الذي التشوه الصالح الفم الى الشمعٌة الرقاقة ادخال ٌعاد -3

 لتبرٌدها جدٌد من وتغسل تنزع ثم علٌها جدٌد من المرٌض

 من الشمع ادخال وٌعاد المخاطٌة األنسجة مع ٌصطدم ال كً حاد بسكٌن الزائد الشمع ٌزال -4

 ونغسله بعدها نخرجه الفموٌة المخاطٌة األنسجة مع الشمع تماس عدم من للتأكد جدٌد

 جانبا ونضعه

 تكون عندما أو الجانب ثنائً أو أحادي حر خلفً فقد وجود عند تستخدم الثالثة الطرٌقة

 واالرتفاعات القاعدٌة الصفائح تستخدم الحاالت هذه فً. طوٌلة المحصور الفقد منطقة

 . الشمعٌة

 الى االنتباه الضروري ومن المفقودة األسنان مكان الشمعٌة االرتفاعات الطرٌقة هذه فً تحل

 ونقل تسجٌل على القادرة وحدها هً مكانها فً والثابتة جٌدا المستقرة القاعدٌة الصفائح أن

 الصحٌحة االطباقٌة العالقة

 

 قاعدٌة صفٌحة استخدام االطباقٌة العالقة تسجٌل ٌتطلب لكنٌدي أول صنف فقد هً الحالة هذه  -1 –الشكل 

 والسفلً العلوي الفكٌن على متقابلة شمعٌة وارتفاعات

 

 مع االطباقٌة العالقة لتسجٌل المعدنً الهٌكلً الجهاز قاعدة الى الشمعٌة االرتفاعات هنا أضٌفت - 2 –الشكل 

 المقابلة األسنان

 المثال فً الدرد مناطق على بتكٌٌفه التبلمر ذاتً االكرٌل من القاعدٌة الصفائح تصنع

 :التالً التسلسل وفق االفرادي الطابع صنع لطرٌقة كبٌر حد الى مشابهة بطرٌقة الرئٌسً
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  األحمر بالشمع المرغوبة غٌر الغؤورات باغالق ونقوم الرئٌسً المثال نأخذ -1

 التصلب بعد المنتهٌة الصفٌحة نزع أثناء الكسر من المثال لحماٌة( الرٌلٌف)

 الصفٌحة نزع لتسهٌل الفازلٌن أو كالسٌلٌكات عازلة بمادة الرٌلٌف وشمع المثال ندهن -2

 االكرٌل تصلب بعد المثال عن القاعدٌة

 المرحلة الى المزٌج تكاثف وننتظر المزج حنجور فً االكرٌل ومسحوق سائل نمزج -3

 أن الى وٌترك جٌدا وٌكٌف المثال على وٌطبق رقاقة هٌئة على وٌشكل بعدها ٌجمع الخٌطٌة

 جٌدة عادة تكون الصفائح هذه مثل. حوافها وتنعم بعدها الصفائح تزال االكرٌل تصلب ٌتم

 الجهاز قاعدة وصفات شكل القاعدٌة الصفائح تأخذ أن ٌجب. الفم فً واالستقرار االنطباق

 الجهاز علٌه سٌطبخ الذي نفسه النهائً المثال على تصنع أن وٌجب. أمكن ما المنتهً

 عندها,  المنتهٌة لألجهزة قواعد الى نفسها القاعدٌة الصفائح تحوٌل وٌمكن النهائً المتحرك

  بالحرارة المتصلب االكرٌل من صنعها ٌشترط

 ثم المقابالت مع تماس دون االطباقً العامودي البعد مع متناسبة الشمعٌة االرتفاعات تصنع 

 مع التداخالت تسجٌل الطبقة هذه حساب على ٌتم الملٌن الشمع من طبقة الٌها ٌضاف

 على نحصل المذكورة الشمعٌة الطبقة تصلب وبعد.  المركزي االطباق وضعٌة فً المقابالت

 والسفلً العلوي الفكٌن بٌن االطباقٌة للعالقة تسجٌل

 على قٌةالمتب الطبٌعٌة األسنان بٌن االطباقً التماس ٌغٌب عندما تستخدم الرابعة الطرٌقة

 عالقة ألي كامل ضٌاع فً المقابل الفك فً واألمامٌة فك فً الخلفٌة األسنان تبقى كأن الفكٌن

 الكامل بالدرد المقابل الفك وٌصاب فك على طبٌعٌة أسنان تبقى أن أو بٌنهما اطباقٌة

 

 الطبٌعٌة األسنان كل وفقدت السفلً الفك فً فقط األمامٌة الطبٌعٌة األسنان بقٌت الحالة هذه فً  - 3 -الشكل 

 الفكٌن على الشمعٌة واالرتفاعات القاعدٌة الصفائح باستخدام االطباقٌة العالقة تحدد. العلوي الفك فً

 

 االطباقٌة العالقة لتسجٌل المقلوعة السفلٌة الخلفٌة األسنان محل تحل الشمعٌة االرتفاعات -4-الشكل 

 العلوٌة الشمعٌة االرتفاعات مع الصحٌحة
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 واالرتفاعات القاعدٌة الصفائح باستخدام فقط االطباقٌة العالقات تسجل الحاالت هذه فً

 الجانبٌة واألفقٌة العامودٌة بالمستوٌات االطباقٌة العالقات وتسجٌل تحدٌد وٌتم الشمعٌة

 . الكاملة األجهزة فً متبع هو كما تماما الخلفٌة واألمامٌة

 

 السفلً الفك فً الجزئً الدرد لحالة االطباقٌة العالقات وتسجٌل تحدٌد

 علوي كامل درد ٌقابله الذي

ESTABLISHING JAW RELATIONS FOR A MANDIBULAR REMOVABLE 

PARTIAL DENTURE OPPOSING A MAXILLARY COMPLETE DENTURE 

 الجهاز ٌكون قد(. علوي كامل درد ٌقابله سفلً جزئً درد) الحالة هذه مثل وجود الشائع من

 بالطرٌقة االطباقٌة العالقات تحدٌد ٌتم عندها المرٌض عند سلفا موجودا الكامل المتحرك

 الجهاز ٌكون أن شرط طبٌعٌة كانت لو كما العلوٌة االصطناعٌة األسنان نعتبر ألننا الثالثة

  عندها السفلً الجزئً الجهاز صنع مع بالتزامن صنعه مطلوبا ٌكون أو الصنع جٌد العلوي

 الكامل العلوي الجهاز كان اذا أنه على نؤكد. الرابعة بالطرٌقة االطباقٌة العالقات تحدٌد ٌتم

 المرٌض على المادٌة األعباء لتخفٌف نستبدله وال علٌه نحافظ فاننا وجمالٌا وظٌفٌا جٌدا

 اما المقابل الفك عالج مراحل كل فً طبٌعٌة كانت لو كما العلوٌة االصطناعٌة األسنان ونعتبر

 مقابالت على لتطبق االصطناعٌة أسنانه نضدت بحٌث مصنوعا القدٌم العلوي الجهاز كان اذا

 مستوٌات وفق نضدت قد كانت أنها أو والتطاول والهجرة كالمٌالن شاذة أوضاع من عانت

 ٌصنع عندها لالهتراء تعرضت قد الموجودة االصطناعٌة األسنان  أن أو صحٌحة غٌر اطباق

 خلفٌة أسنان ذات علوٌة أجهزة نشاهد ما كثٌرا. السفلً الجهاز مع بالتزامن علوي جهاز

 االطباقً الفراغ احترام دون منخفض اطباق مستوى وفق المتبقً السنخ الى قرٌبة نضدت

 . فك لكل الالزم

 كما أوال السفلً الفك ٌرمم لكنٌدي الثالث الصنف فً كما سنٌا محموال السفلً الجهاز كان اذا

 على لٌطبق الكامل الجهاز ٌصنع المعالجة تتم وعندما الثابتة باألجهزة تتم المعالجة كانت لو

 نشاهد أن ٌغلب أخرى جهة من.   األسنان مكتمل سلٌما باعتباره السفلً الفك على العلوي

 العالقة نحدد الحالة هذه فً,  الجانب ثنائً أو أحادي حر خلفً بدرد ٌترافق السفلً الفقد

 .واحد وقت وفً معا الفكٌن كال على االطباقٌة

 أو الصحٌح االطباق مستوى على المحافظة تتطلب الفموٌة والترمٌمات التحضٌرات كل

 السفلً للجهاز صحٌح لتصمٌم الوصول الى وتهدف انحرافات من ٌعانً كان اذا تصحٌحه

 ذلك الى اضافة. العلوي الجهاز صنع جودة على ٌنعكس مما الطبٌعٌة المتبقٌة األسنان على

 النهائٌة الطبعة أخذ قبل سلٌمة صحٌة حالة فً تكون أن ٌجب الداعمة النسج كل

 وتحدد المناسب الشمعً االرتفاع مع العلوٌة القاعدٌة الصفٌحة تصنع النهائٌة الطبعة أخذ بعد

 السفلٌة المتبقٌة الطبٌعٌة واألسنان جهة من العلوي الشمعً االرتفاع بٌن االطباقٌة العالقة

 ونسجل المناسب الشمعً االرتفاع مع السفلٌة القاعدٌة الصفٌحة ندخل ثم أخرى جهة من
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 مع المثالٌن بتركٌب المطبق الى االطباقٌة العالقة تنقل ثم.  الفكٌن بٌن االطباقٌة العالقة

 مستوى وفق األسنان بعدها تنضد. المطبق على الشمعٌة واالرتفاعات القاعدٌة الصفائح

 ذلك بعد نجري. المتقابلة االصطناعٌة االسنان حدبات بٌن وانسجام وتناغم مثالً اطباق

 الناحٌة وندرس المنضدة األسنان بوجود االطباقٌة العالقة صحة من للتاكد السرٌرٌة التجربة

 المنضدة األسنان تزال ما بٌنما اطباقً تعدٌل أي ونجري  المرٌض ونطق والوظٌفٌة الجمالٌة

 لتصلٌبها المخبر الى التشمٌع انهاء بعد األجهزة نرسل ثم سهال ذلك ٌكون اذ الشمع فً

 بأخذ للمرٌض السماح قبل األجهزة تصلٌب بعد النهائً االطباقً التصحٌح اجراء ٌجب

 .األجهزة واستعمال


