
 املقدمة الفصل األول

  كبٌر دور لها التً األسنان أهم من الدائمة السفلٌة األولى الرحى تعد

 العمودي البعد وضبط المضػ حٌث من المختلط اإلطباق مرحلة فً

 السنٌة الموس خلؾ سنوات 6 بعمر المبكر لبزوؼها وذلن ,للوجه

 من وهً ,لبنً سن بانها لاللتباس بها االهتمام ٌملل ما وهذا ,اللبنٌة

 ٌتطور أن ٌمكن والذي بالنخر لإلصابة عرضة األكثر األسنان

 .وللعها تهدمها إلى لٌؤدي
 



 املقدمة الفصل األول

 المختلط اإلطباق مرحلة خالل الدائمة السفلٌة األولى الرحى للع إن

 األسنان على موضعٌة اضطرابات الدراسات من كثٌر وفك ٌسبب

 التؽٌرات وهذه ,الهٌكلٌة البنى مستوى على وجهٌة وفكٌة ,المجاورة

 سٌتم ما وهذا ,سلبٌة أو إٌجابٌة أكانت سواء تدرٌجً بشكل تحدث
 بٌن أعمارهم تتراوح الٌافعٌن من عٌنة لدى البحث هذا فً تناوله
 .سنة 15 –12

 



 املراجعة النظرية الفصل الثاني

 فً الجنٌنٌة المرحلة فً السفلٌة الدائمة األولى األرحاء براعم تظهر

 وحدوث السفلً الفن نمو مع بزوؼها ٌتزامن ,الرابع الشهر

 ٌؤمن ما وهذا الصاعدة لشعبته االمامٌة الحافة على امتصاص

 وطبٌعتها المؤلتة األسنان انسحال وإن ,لبزوؼها المالئمة  المسافة

 اإلطباق مرحلة نهاٌة فً المضػ بوظٌفة للمٌام مالئمة ؼٌر ٌجعلها
 .المرحلة هذه فً الدائمة األسنان أهمٌة ٌبرز مما اللبنً



 الفصل الثالث هدف البحث

 الفكٌن على السنٌة والسنخٌة الهٌكلٌة التؽٌرات دراسة

 الدائمة األولى للرحى الجانب أحادي الملع عن الناجمة

  وشعاعٌا   سرٌرٌا   الملع منطمة تندب بعد وذلن ,السفلٌة
 .اآلخر الجانب فً الممابلة الرحى وجود مع تام بشكل



oالعينة حجم:   
             بٌن مبكر بشكل الدائمة السفلٌة األولى الرحى للع تم ٌافعا   29 من العٌنة تتألؾ

 األرحاء فً فمد لدٌهم لٌس طبٌعً بإطباق ٌافعا    32من شاهدة وعٌنة ,سنوات6-10

 .نهائٌا   الدائمة األولى

oالملع عٌنة شروط: 

 .(ورٌفها حماه) سورٌا من الوسطى المنطمة فً لاطنٌن واألم األب سورًٌ ٌافعٌن -
 ألي والدي ؼٌاب أو أخرى ألرحاء فمد أو ,تناذرات أو والدٌة تشوهات ٌوجد ال -

 .سن
 الترمٌمات أو التتوٌج أو التهدم من األخرى األرحاء وسالمة ,الملع منطمة تندب -

 .الكبٌرة
 .الملع منطمة فً السفلٌة الثانٌة الرحى بزوغ -

  للع عن واضح بشكل منها الناتج ماعدا اإلطبالٌة العاللات فً اضطرابات وجود عدم -

 .اإلطباق لسوء واضحة أخرى أسباب وجود وعدم ,السفلٌة األولى الرحى

 الفصل الرابع مواد وطرائك البحث



oالبحث مواد: 
 مدارس فً ٌافعٌن طالب من الشاهد وعٌنات المدروسة العٌنات اختٌار تم

 بالطرٌمة المحافظة مناطك كافة على موزعة مدارس شملت ,ورٌفها حماه

 (وطالبة طالب) ٌافعا   (4273) فحص تم حٌث ,للعٌنات العشوائٌة اإلحصائٌة

 الموضوعة للشروط ومطابمتها والمرضٌة الشاهدة العٌنات على للحصول
 .للشاهد أو المرضٌة للعٌنة سواء
الجبسٌة األمثلة على والحصول العٌنات لجمٌع الطبعات أخذ. 
والجبهٌة الجانبٌة والسٌفالومترٌة ,البانورامٌة الشعاعٌة الصور إجراء . 
االلكترونً البرنامج حسب والمٌاسات النماط دراسة Digora for 

windows 

 الفصل الرابع مواد وطرائك البحث



 الفصل الرابع مواد وطرائك البحث



 الفصل الرابع مواد وطرائك البحث

 :البحث طرائك
الجبسٌة األمثلة دراسة:  

  الثانٌة واألرحاء الثانٌة والضواحن األنٌاب مستوى على الموس عرض لٌاس -
 .السفلً المتوسط الخط وانحراؾ ,السنٌتٌن للموسٌن

البانورامٌة الصور دراسة: 

 والرحى الثانً الضاحن) الملع لمنطمة المجاورة األسنان محاور مٌل دراسة -
 (الممابلة الجهة مع وممارنتها الثانٌة
الجانبٌة السٌفالومترٌة الصورة دراسة:  

 الماطعٌة بٌن الزاوٌة دراسة -



 الفصل الرابع مواد وطرائك البحث

الجبهٌة السٌفالومترٌة الصور دراسة:   
 .VRL عن Me نمطة انحراؾ دراسة -
 .الملع عدم وجهة الملع جهة فً Me, A.Go بٌن المسافة دراسة -
 نسبة والسفلً العلوي السنً المتوسط الخط انحراؾ دراسة -

 .مرجعً كخط Meو ANS النمطتٌن بٌن الواصل للخط
 



 اس الفصل اخل النتـــــائـــــــــــج

 .توزع حاالت المرضى وفماً لجنس المرٌض والمجموعة

 الجنس * المجموعة

  
 الجنس

 اإلجمالً
 انثى ذكر

 المجموعة

 الملع
 29 18 11 العدد

 %100.0 %62.1 %37.9 النسبة المئوٌة

 الشاهدة
 32 14 18 العدد

 %100.0 %43.8 %56.3 النسبة المئوٌة

 اإلجمالً
 61 32 29 العدد

 %100.0 %52.5 %47.5 النسبة المئوٌة
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 اس الفصل اخل النتـــــائـــــــــــج
العدد والنسبة المئوٌة لتوزع حاالت مجموعة مرضى الملع 

 .وفماً لجهة الملع

 جهة الملع

 النسبة المئوٌة العدد  

جهة 
 الملع

 51.7 15 ٌسرى

 48.3 14 ٌمنى

 100.0 29 اإلجمالً

51.70% 48.30% 

 ٌسرى

 ٌمنى



 اس الفصل اخل النتـــــائـــــــــــج
 .والشاهدةالملع للمجموعتٌن  اإلحصاءات الوصفٌة لمٌاسات األمثلة الجبسٌة

 مستوى الداللة المعٌاري لخطأا االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً العدد  

 33634. 1.71503 33.2158 26 الملع mm الفن العلوي 3-3 المسافة بٌن
.030 

 31885. 1.80369 34.2519 32 الشاهدة

 53347. 2.72019 40.3019 26 الملع mm الفن العلوي 5-5 المسافة بٌن
.044 

 41505. 2.34788 41.6766 32 الشاهدة

 1.97537 9.47353 47.0639 23 الملع mm فن علوي 7-7 المسافة بٌن
.047 

 52346. 2.81891 50.7945 29 الشاهدة



 اس الفصل اخل النتـــــائـــــــــــج
 بٌن جهتً الملع وعدم الملع( الصورة البانورامٌة)دراسة  لٌاسات 

  
 مستوى الداللة الخطأ المعٌاري االنحراؾ المعٌاري العدد المتوسط الحسابً

مٌالن محور الضاحن الثانً السفلً فً جهة الملع  1
 )درجة(

86.4107 28 5.58068 1.05465 

.000 
مٌالن محور الضاحن الثانً فً الجهة عدم للملع 

 )درجة(
77.8000 28 5.27032 .99600 

2 

  

مٌالن محور الرحى الثانٌة السفلٌة فً جهة الملع 
 )درجة(

51.5310 29 6.19505 1.15039 

.000 
مٌالن محور الرحى الثانٌة السفلٌة فً جهة عدم الملع  

 )درجة(
62.8414 29 5.79917 1.07688 



 اس الفصل اخل النتـــــائـــــــــــج
 .للمجموعتٌن الملع والشاهدة اإلحصاءات الوصفٌة لمٌاسات الصورة السٌفالومترٌة الجانبٌة

 مستوى الداللة الخطأ المعٌاري االنحراؾ المعٌاري المتوسط الحسابً العدد  

 3.25641 17.53630 390.2517 29 الملع درجة  (JARABAK)مجموع بٌورن  
.600 

 98642. 5.58003 391.9750 32 الشاهدة

 2.04316 11.00277 121.9207 29 الملع (درجة) الزاوٌة الماطعٌة
.052 

 1.81273 10.25437 127.3781 32 الشاهدة



 اس الفصل اخل النتـــــائـــــــــــج
باتجاه  mmانحراف الخط المتوسط )المتوسط الحسابً واالنحراف والخطأ المعٌاري للمٌاسٌن 

 (-وباتجاه عكس الملع + باتجاه الملع mmانحراف الخط المتوسط , -وباتجاه عكس الملع + الملع

One-Sample Statistics 

 العدد  

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

الخطأ 

 المعٌاري

مستوى 

 الداللة
وباتجاه  + باتجاه الملع mm انحراؾ الخط المتوسط

 - عكس الملع
29 .7903 1.08270 .20105 .001 

مرضٌة واتجاه VRL عن الخط المرجعً Me بعد
 (+) باتجاه الملع (-) بعكس mm االنحراؾ

29 1.4762 1.06722 .19818 .000 

0

0.5

1

1.5

 mmانحراؾ الخط المتوسط 
وباتجاه عكس + باتجاه الملع 

 -الملع 

عن الخط المرجعً   Meبعد 

VRL  مرضٌة واتجاه االنحراؾ

mm باتجاه الملع ( -)بعكس)+( 

0.7903 

1.4762 

انحراف الخط )المتوسط الحسابً للمٌاسٌن 

وباتجاه عكس +  باتجاه الملع mmالمتوسط 

باتجاه  mmانحراف الخط المتوسط , -الملع

 (-وباتجاه عكس الملع+  الملع



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 :العٌنة منالشة
 حٌث الدائمة السفلٌة األولى لألرحاء الجانب أحادي المبكر الملع تأثٌر دراسة تم البحث هذا فً

 الثالثٌن المرضٌة العٌنة من فرد إلؽاء تم أن بعد وذلن حالة 29 المدروسة الحاالت عدد كان

 شاهدة بعٌنة العٌنة هذه لورنت .الدراسة فً اإلدخال لشروط مطابمتها لعدم دراستها الممرر

 وعدد ذكرا 29 المدروسة الحاالت إجمالً فً الذكور عدد أن وتبٌن ,حالة 32 حاالتها عدد
 .(%52.5 بنسبة) 32 اإلناث
 على %37.9 - %62.1) بنسبة الذكور عدد من أكبر كان الملع عٌنة فً اإلناث عدد أن تبٌن

 إلى ٌشٌر لد مما حماة مدٌنة مدارس من وطالبة طالب 4273 فحص تم أن بعد وذلن (التوالً

 .الذكور عند منه أكبر اإلناث عند ربما كان الجانب أحادي الدائمة السفلٌة األولى الرحى للع أن

-%56.3 بنسبة الجنس حٌث من موزعة ما حد إلى كانت الشاهدة الحاالت أن حٌن فً
43.8%. 
 للع حالة 15) المدروسة الحاالت فً الٌسرى و الٌمنى الجهة بٌن موزعا كان الملع أن نالحظ
 .(ٌمنى جهة للع حالة 14  ,ٌسرى جهة



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 :منالشة التغٌرات السنخٌة السنٌة
 بالعٌنة وممارنتها المرضٌة للعٌنة السنٌة السنخٌة التؽٌرات لدراسة

 األمثلة فً المعاٌٌر بعض دراسة تم الطبٌعً اإلطباق ذات الشاهدة

 المتعلمة المعاٌٌر درست كما البانورامٌة للصورة إضافة الجبسٌة

 الخلفٌة األمامٌة السٌفالومترٌة الصورة من السنٌة السنخٌة بالبنى

 المبكر الملع نتٌجة ٌحدث أن ٌمكن ما استٌعاب بهدؾ وذلن والجانبٌة

 بشكل التؽٌرات هذه ندرس أن وٌمكننا الدائمة السفلٌة األولى للرحى

 الثالثة الفراؼٌة االتجاهات فً منهجً



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 :الخلفً األمامً باالتجاه السنٌة السنخٌة التغٌرات منالشة -1
 األسنان محاور مٌالن دراسة تم البانورامٌة الصورة على التؽٌرات دراسة خالل من -

  جهة فً السفلً الثانً الضاحن محور مٌالن زاوٌة دراسة خالل من للملع المجاورة

 لـ مساوٌة الملع عدم جهة فً الزاوٌة هذه كانت حٌن فً (1.05+86.41) الملع

 المبكر الملع أن إلى ٌشٌر مما إحصائٌة داللة ذات الزاوٌة هذه وكانت (77.8+0.99)

 وحشٌا   السفلً الثانً الضاحن لمٌالن ٌؤدي الدائمة السفلٌة األولى للرحى الجانب أحادي
   .الملع جهة فً
 مٌالن مع الملع جهتً من كل فً السفلً الثانً الضاحن محور مٌالن ممارنة عند -

 الملع جهة فً الثانً الضاحن مٌالن أن تبٌن الشاهدة العٌنة فً السفلٌة الثانٌة الضواحن

 بٌن إحصائٌة داللة ذو اختالفا   نجد لم حٌن فً الشاهدة العٌنة من وحشٌا   مٌالنا   أكثر كان

 ٌتوافك ما وهذا .الشاهدة العٌنة مع الملع عدم جهة فً الثانً الضاحن محور مٌالن
  وزمالئه , Mugi A  2006 وزمالئه   , Ay S  2007 وزمالئه   Albadri Sمع

2007  Shroff B,  1998 وزمالئه .     



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 حٌث  الملع وعدم الملع جهتً من كل فً السفلٌة الثانٌة الرحى مٌالن دراسة خالل من

 فً (1.15+51.53) لـ مساوٌة الملع جهة فً السفلٌة الثانٌة الرحى محور زاوٌة كانت

 هذه أن وتبٌن (1.07+62.84) لـ مساوٌة الملع عدم جهة فً الزاوٌة هذه كانت حٌن

 للرحى الجانب أحادي المبكر الملع أن الى ٌشٌر مما إحصائٌة داللة ذات كانت الزاوٌة
 .الملع جهة فً أنسٌا   السفلٌة الثانٌة الرحى لمٌالن ٌؤدي الدائمة السفلٌة األولى
 مع الملع مجموعة جهتً من كل فً السفلٌة الثانٌة الرحى محور مٌالن ممارنة عند

 جهة فً الثانٌة الرحى مٌالن أن تبٌن الشاهدة العٌنة فً السفلٌة الثانٌة األرحاء مٌالن

 إحصائٌة داللة ذو اختالفا   نجد لم حٌن فً الشاهدة العٌنة من أنسٌا   مٌالنا   أكثر كان الملع

 ما وهذا .الشاهدة العٌنة مع الملع عدم جهة فً السفلٌة الثانٌة الرحى محور مٌالن بٌن
  , Ay S 2007 وزمالئه , Albadri S 2000 وزمالئه  Abu Alhaija E. S مع ٌتوافك

           . 1998 وزمالئه , Shroff B 2007 وزمالئه ,Mugi A 2006 وزمالئه



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 داللة ذي فارق وجود عدم تبٌن الملع وعدم الملع جهة فً الثالثة األرحاء محاور دراسة عند -

 تلن مع الجهتٌن من كل فً إحصائٌة داللة ذي فارق وجود لعدم اضافة الجانبٌن بٌن إحصائٌة

 السفلٌة الثالثة األرحاء محاور تحدٌد صعوبة الى ذلن ٌعزى أن ٌمكن ,الشاهدة بالعٌنة المتعلمة

 محورها تحدٌد امكانٌة ٌفمد مما المدروس العمر فً التطورٌة مرحلتها بداٌة فً تكون والتً

 .دلٌك بشكل
 تبٌن ,(الرأد ضمن لها مسافة وجود حسب) السفلٌة الثالثة للرحى التطورٌة بالمرحلة ٌتعلك فٌما

 الملع جهة فً السفلٌة الثالثة الرحى كانت حٌث الملع وعدم الملع جهتً بٌن معنوي فرق وجود

  2006 وزمالئه   Ay S مع ٌتفك ما وهذا .الملع عدم جهة مع ممارنة األنسً نحو انسالال   أكثر

Halicioglu K , 2013 وزمالئه  Venta I , 1991 وزمالئه  Yavuz I, 2006 وزمالئه . 
 السفلً الفن فً الثالثة األرحاء أن وجد حٌث  2007 وزمالئه Mugi A مع االختالؾ تم فٌما

 .تموٌمً تداخل إلى بحاجة كانت وإنما مثالً وضع إلى الملع بعد موضعها ٌتؽٌر لم
 فً معنوي فرق وجود عدم تبٌن ,السٌفالومترٌة الصورة على التؽٌرات دراسة خالل من -

 ٌعزى أن ٌمكن وهذا A-pog الخط عن السفلٌة الماطعة وبعد الماطعٌة الزاوٌة لٌاس متوسط

    2010 وزمالئه .Normando D مع ٌختلؾ وهذا .المدروسة العٌنة عمر صؽر إلى

Richardson A,سنة (36-16) بعمر لدٌهم المدروسة الحاالت كانت حٌث 1979 وزمالئه. 



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 :منالشة التغٌرات السنخٌة السنٌة باالتجاه العمودي -2
 للرحى األنسٌة الحنكٌة الحدبة بعد أن البانورامٌة الصورة دراسة خالل من تبٌن

   .معنوٌة ؼٌر كانت po.po المرجعً الخط عن العلوٌة األولى
 بٌن العمك حسب الثالثة للرحى التطورٌة المرحلة دراسة خالل من تبٌن لم وأٌضا  
 .معنوي فرق الملع وعدم الملع جهة
 الدهلٌزٌة الحدبة بعد أن الخلفٌة األمامٌة الصورة دراسة خالل من تبٌن كما

 .معنوٌة ؼٌر كانت  HRL المرجعً الخط عن العلوٌة األولى للرحى األنسٌة



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 :العرضً باالتجاه السنٌة السنخٌة التغٌرات منالشة -3
 الجبسٌة األمثلة باستخدام العرضً المستوى على السنٌة السنخٌة التؽٌرات دراسة تم

 والحاالت الملع حاالت فً  السفلً الفن على الثانٌة األرحاء بٌن المسافة أن تبٌن حٌث

 المسافة هذه أن وتبٌن التوالً على (2.92+46.42)ـ(2.047+44.97) الشاهدة

 فً السفلٌة الثانٌة الرحى بانسالل ذلن ٌفسر أن وممكن ,إحصائٌة داللة ذات كانت
 .الملع منطمة
 على الثانٌة واألرحاء الثانٌٌن والضاحكٌن النابٌن من كل  بٌن المسافة أن تبٌن كما

 العٌنة فً منها الملع عٌنة فً أصؽر كانت حٌث والشاهدة الملع حاالت فً العلوي الفن

 عٌنة فً الوظٌفٌه العضلٌة الفعالٌة بنمص ذلن تفسٌر ٌمكن .معنوٌة وبداللة الشاهدة

 المضػ أثناء معاناة من المرضى هؤالء لتارٌخ إضافة ذاته بحد الملع بسبب وذلن الملع

 على نخور وجود الحتمال إضافة للعه تم الذي السن فً سابمة آالم وجود الحتمال

 ٌمكنه خمول لمضػ المطاؾ نهاٌة فً ٌؤدي أن لهذا وٌمكن اللبنٌة األسنان مستوى
  Farkas, LGمع ٌتوافك وهذا .العلوٌة الموس عرض فً لنمص سببا   ٌكون أن بالتالً

  أٌضا   وتوافك 2014 وزمالئه  Masatsona K  مع أٌضا   وتوافك 1981 وزمالئه

Shroff  B  1998 وزمالئه 



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 السفلٌٌن الثانٌٌن الضاحكٌن بٌن والمسافة السفلٌٌن النابٌن بٌن بالمسافة ٌتعلك ما أما

 إحصائٌة داللة بدون ولكن الملع عٌنة فً المسافات هذه فً كبر وجود أظهرت والتً

 والتً المملوعة الرحى أنسً الوالعة لألسنان الوحشً باالنسالل ذلن تفسٌر وٌمكن

 من التً الوظٌفٌة الفعالٌة نمص لوال احصائٌا   المعنوي الفرق الى تصل أن ٌمكن كان

 .األبعاد هذه من لللت لد تكون أن المحتمل
 إحصائٌة داللة ذو االنحراؾ هذه أن فتبٌن ,المتوسط الخط بانحراؾ ٌتعلك فٌما أما

 إلى ٌؤدي الدائمة السفلٌة األولى للرحى الجانب أحادي المبكر الملع أن الى ٌشٌر مما

 لألسنان وحشً بانسالل ذلن ٌفسر أن وٌمكن الملع باتجاه المتوسط الخط إنحراؾ

 الحاالت بعض فً خلفٌة معكوسة عضة لوجود اضافة المملوعة الرحى أنسً الوالعة

 مما الملع جهة نحو السفلً الفن فً وظٌفً انحراؾ عن ناجما   ٌكون أن ٌمكن ما

  Çagolaroglu M مع ٌتوافك وهذا .المتوسط الخط فً النحراؾ بالتالً ٌؤدي

 الى ذهبوا الذٌن  2005 وزمالئه Masuoka N  مع أٌضا وتوافك 2008 وزمالئه

   .هٌكلً تناظر سوء عن ٌنجم المتوسط الخط انحراؾ أن درجة



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

   :الهٌكلٌة التغٌرات منالشة
 :الخلفً األمامً باالتجاه الهٌكلٌة التغٌرات منالشة -1
 األمامً باالتجاه السفلً والفن العلوي الفن من كل مولع دراسة تم

  SNBو  SNA الزواٌا من كل دراسة عبر بٌنهما والعاللة الخلفً

 هذه نتائج بٌنت ولد Rickets حسب الوجهً للتحدب اضافة  ANBو

 العٌنة فً المٌم هذه جمٌع فً معنوٌة فروق وجود عدم الدراسة
  Normando Dمع ٌتوافك وهذا ,الشاهدة العٌنة مع ممارنة المدروسة

 باالتجاه هٌكلٌة لتؽٌرات معنوٌة فرولا   ٌجدوا لم الذٌن 2010 وزمالئه

 بعمر 68 عددها كان عندهم المدروسة العٌنة أن علما   الخلفً األمامً

  .سنة 36-16 بٌن ٌتراوح



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 :العمودي باالتجاه الهٌكلٌة التغٌرات منالشة -2

 الصورة من المأخوذة العمودي باالتجاه التؽٌرات لدراسة نتٌجة

 ومٌالن السفلً الفن دوران من كل دراسة تم الجانبٌة السٌفالومترٌة

 ومجموع السفلً الوجه وارتفاع المحؾ الى بالنسبة االطباق مستوى
 معنوٌة فروق وجود عدم الدراسة هذه نتائج وبٌنت (Jarabak) بٌورن

 ,الشاهدة العٌنة مع ممارنة المدروسة العٌنة فً المٌاسات هذه جمٌع فً

 العمر فً العمودي باالتجاه الوجهً النموذج تأثر عدم على ٌدل هذا

 وهذا ,الجانب أحادي الدائمة السفلٌة األولى الرحى للع بعد المدروس

 .2010 وزمالئه .Normando D مع ٌتوافك



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 السٌفالومترٌة الصورة من المأخوذة العمودي باالتجاه التؽٌرات بدراسة

 نصفً بٌن العمودي باالتجاه المتعلمة األبعاد ممارنة تمت الخلفٌة األمامٌة

 لممارنة اضافة (الملع عدم وجهة الملع جهة) المدروسة العٌنة فً الوجه

 الكشؾ بهدؾ وذلن الشاهدة والعٌنة الوجه نصفً من كل بٌن التؽٌرات

 التً بالمٌاسات ٌتعلك فٌما و العمودي باالتجاه تناظر سوء وجود عن
  عن AG و J  من كل بعد) العمودي باالتجاه الهٌكلٌة التؽٌرات تمثل

HRL  ًمعنوٌة فروق وجود عدم تبٌن فمد (الملع عدم وجهة الملع جهة ف 

 الفكٌن من كل فً هامة تؽٌرات تحدث لم بأنه ٌفسر وهذا ,الجهتٌن بٌن

 .العمودي باالتجاه



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 HRL  عن AG بعد ,الملع جهة فً HRL عن J بعد) العمودٌة بالمتؽٌرات ٌتعلك فٌما 
 مع بالممارنة الملع مجموعة لدى معنوي فرق وجود عدم تبٌن فمد (الشاهدة العٌنة فً

 الـ عمر بٌن الٌافعٌن عند هامة تؽٌرات تحدث لم بأنه ٌفسر وهذا ,الشاهدة المجموعة

 األولى األرحاء إحدى عندهم للعت والذٌن العمودي االتجاه فً سنة 15 إلى 12

 الحاالت فً تناظر سوء ظهور بداٌة وجود من الرؼم على مبكر بعمر الدائمة السفلٌة

   .المدروسة المرضٌة
 عدم جهة فً (HRL عن AGو J من كل بعد) العمودي باالتجاه بالمعاٌٌر ٌتعلك فٌما

 فرق وجود عدم تبٌن فمد  الشاهدة, المجموعة مع وممارنتها الملع مجموعة فً الملع

 12 الـ عمر بٌن الٌافعٌن عند هامة تؽٌرات تحدث لم بأنه ذلن تفسٌر وٌمكن ,معنوي

 السفلٌة األولى األرحاء إحدى عندهم للعت والذٌن العمودي االتجاه فً سنة 15 إلى

 الحاالت فً تناظر سوء ظهور بداٌة وجود من الرؼم على مبكر بعمر الدائمة

 .المدروسة المرضٌة
 السٌفالومترٌة الصورة دراسة خالل من الوجهً النموذج تأثر عدم سبك مما نستنتج

 المدروسة العٌنة فً الوجه نصفً بٌن العمودي باالتجاه التؽٌرات وممارنة الجانبٌة

 .ذلن تؤكد الشاهدة والعٌنة



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 :العرضً باالتجاه الهٌكلٌة التغٌرات منالشة
 :الملع وعدم الملع جهة بٌن المتغٌرات متوسطات بٌن الفرق دراسة -

 جهة فً إحصائٌة داللة دون بسٌط بشكل ألل كان  VRL عن J بعد أن تبٌن

 العمر فً العلوي للفن الهٌكلٌة البنى تأثر بعدم ذلن تفسٌر وٌمكن ,الملع

 .المبكر الدائمة السفلٌة األولى الرحى بملع المدروس
 فً لٌمته كانت فمد  VRL المرجعً الخط عنAG  بٌن بالبعد ٌتعلك فٌما أما 

 .إحصائٌة داللة دون الملع عدم منطمة من أكبر الملع منطمة
 فً احصائٌة داللة ذو نمص وجود تبٌن عرضٌا   السفلً بالفن ٌرتبط فٌما

 مع النتٌجة هذه توافمت ,الملع جهة فً (Me-AG المسافة) المتؽٌر

ÇAGLAROGLU M 2008 وزمالئه,. 
 فً معنوي نمص وجود الملع مجموعة لدى ظهر فمد AG-Z-ZA الزاوٌة أما

 باتجاه سفلً فن انحراؾ الى التناظر سوء سبب وٌعود ,الزاوٌة هذه لٌمة

 .الملع



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 الملع مجموعة فً الملع جهة بٌن المتغٌرات متوسطات فروق دراسة

 :الشاهدة والمجموعة

 نمص وجود تبٌن العلوي الفن فً العرضً باالتجاه للتؽٌرات بالنسبة

 ,الملع مجموعة فً VRL عن J النمطة بعد مسافة متوسط فً معنوي

 الملع أن المول ٌمكننا الملع مجموعة فً J النمطة تناظر ممارنة وعند

 الفعالٌة نمص نتٌجة وربما الدائمة السفلٌة األولى للرحى المبكر

 فً العلوي للفن العرضً النمو على ٌؤثر الفمد لهذا التالٌة العضلٌة
  وزمالئه  ÇAGLAROGLU M مع النتٌجة هذه تتفك لم الملع, جهة

 االختالؾ احتمال بسبب الفمد جهة فً أكبر المسافة كانت حٌث 2008

 .المدروسة العٌنات بٌن العمري



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 عنAG  بٌن البعد أن لوحظ السفلً الفن فً العرضً باالتجاه التؽٌرات أما

 المجموعة فً عنه الملع مجموعة فً الملع جهة فً أكبرVRL  المرجعً الخط

 الفن بانحراؾ ذلن ٌفسر أن ٌمكن ذلن ومع ,إحصائٌة داللة دون ولكن الشاهدة
 .VRL عن AG النمطة البتعاد أدى ما الملع جهة نحو السفلً

 المسافة متوسط فً معنوي نمص وجود لوحظ فمد السفلً بالفن ٌتعلك ما أما
 الشاهد مجموعة عن الملع مجموعة عند AG النمطة عن Me االرتفاق بٌن

 وجد حٌث ,2008 وزمالئه  ÇAGLAROGLU M مع النتٌجة هذه وتوافمت

 .الملع منطمة نحو واضح بشكل مزاحة تكون  Me النمطة أن
 ارتفاع وجود الملع مجموعة لدى ظهر فمد AG-Z-ZA بالزاوٌة ٌتعلك فٌما

 ,الدراسة هذه فً الشاهدة المجموعة مع بالممارنة الزاوٌة هذه لٌمة فً معنوي

 بنمص المفسر السفلً الفن لاعدة فً الحاصل بالتضٌك ذلن تفسٌر وٌمكن

 االضطراب عن ناجما   ٌكون أن ٌمكن والذي الملع جهة فً AG-Me المسافة

 .الملع مجموعة فً الملع جهة فً (الماضؽة الوظٌفة) الوظٌفً



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة

 فً الملع عدم جهة بٌن المتغٌرات لمتوسطات الفروق دراسة فً
 :الشاهدة والمجموعة الملع مجموعة

 وجود تبٌن فمد العلوي الفن فً العرضً باالتجاه بالتؽٌرات ٌتعلك فٌما

 عدم مجموعة عند VRL عن J النمطة بعد مسافة متوسط فً معنوي نمص

  ,2008 وزمالئه  ÇAGLAROGLU M مع النتٌجة هذه وتتفك ,الملع

 فمد حاالت فً عام بشكل الوظٌفٌة الفعالٌة بنمص ذلن ٌفسر أن وٌمكن
   .االسنان

 الملع وعدم الملع جهتً من كل فً VRL عن J النمطة بعد فً النمص من

 العلوٌة السنٌة الموس عرض لنمص اضافة الشاهدة المجموعة مع بالممارنة

 نمص أن نستنتج أن ٌمكن (الجبسٌة األمثلة دراسة فً) الملع مجموعة فً

 العلوٌة الموس تأثر على ٌدل مما هٌكلٌا   منه جزء فً كان الموس عرض

 نتٌجة الدائمة السفلٌة األولى للرحى المبكر بالملع ككل العلوي والفن
 .المتأثرة الوظٌفٌة للفعالٌة



 الفصل اخلاس  المنالشــــــــــة
 عنAG  بٌن البعد دراسة لدىو السفلً الفن فً العرضً باالتجاه بالتؽٌرات ٌتعلك فٌما

 فً عنه الملع مجموعة فً الملع عدم جهة فً أكبر أنه تبٌنVRL  المرجعً الخط

   .إحصائٌة داللة دون ولكن الشاهدة المجموعة
 ٌكن لم ولكن الشاهد مجموعة فً زٌادة أظهرت والتً Me-AG بالمسافة ٌتعلك ما أما

 عدم جهة فً AG-Z-ZA  الزاوٌة ارتفاع ٌفسر أن ٌمكن ذلن رؼم معنوٌا , الفارق هذا

 فً لنمص ٌعود أن ٌمكن السبب أن ذلن من نستنتج أن وٌمكن الملع مجموعة فً الملع
 فمد AG-Z-ZA بالزاوٌة ٌتعلك وفٌما  .المبكر الملع حاالت فً عام بشكل الوظٌفٌة الفعالٌة

 مع بالممارنة الزاوٌة هذه لٌمة فً معنوي ارتفاع وجود الملع عدم مجموعة لدى ظهر

 ناجم السفلً الفن لاعدة فً تضٌك بوجود النتائج هذه تفسر أن وٌمكن ,الشاهدة المجموعة

 ٌفسره ما وهذا (الملع جهة) الممابلة الجهة نحو الفن انحراؾ أو الوظٌفً االضطراب عن
 .الملع مجموعة فً الملع جهة فً AG-Me بٌن المسافة نمص
 عند احصائٌة وبداللة الملع جهة نحو Me للذلن الهٌكلٌة المتوسطة النمطة انحراؾ وتبٌن

 السفلً السنً المتوسط الخط النحراؾ اضافة ,الشاهدة بالمجموعة الملع مجموعة ممارنة

 أن ذلن ٌدل .هام احصائً وبفارق الجبسٌة األمثلة دراسة خالل من وذلن الملع جهة نحو

 عن السفلٌة المواطع لبعد وذلن هٌكلٌا   كان ربما السنً المتوسط الخط فً االنحراؾ هذا

 .الملع منطمة



 ً  ثانٌا

 أوالً 

 ً  رابعا

 ً  ثالثا

 . فً عرض الموس السفلٌة على مستوى األرحاء الثانٌةحدوث نمص  
 
 

   .الهٌكلٌة الناحٌة من الملع بهذا عرضٌا   السفلً الفن تأثر عدم

حدوث انسالل ومٌالن أنسً لكل من الرحى الثانٌة والثالثة المجاورتٌن 
 .  لمنطمة الملع ومٌالن وحشً للضاحن الثانً السفلً المجاور لمنطمة الملع

تأثر الموس العلوٌة بالملع المبكر للرحى األولى السفلٌة وذلن بحدوث 
 .تضٌك سنخً سنً وهٌكلً على مستوى الفن العلوي

 Conclusionsاالستنتاجات 



 ً  سادسا

 ً  خامسا

 ً  ثامنا

 ً  سابعا

 .عدم تأثر التناظر الوجهً باالتجاه العمودي

 تأثر لعدم اضافة هٌكلٌا   الخلفً األمامً باالتجاه الفكٌن تأثر عدم
   .المدروس العمر فً المبكر بالملع الهٌكلً التصنٌؾ

حدوث انحراؾ فً الخط المتوسط السفلً السنً باتجاه الملع مترافما  مع 

مع ظهور سوء تناظر هٌكلً على مستوى الفن , انحراؾ هٌكلً للذلن
 .السفلً

عدم تأثر النموذج الوجهً باالتجاه العمودي نتٌجة الملع فً العمر 
 .المدروس

 Conclusionsاالستنتاجات 



  أحادي الملع فٌها ٌكون التً للحاالت دلٌمة بدراسة األسنان تموٌم اختصاصًٌ نوصً

 .الجانب

لحدوث اتماء  نوصً بإجراءات ولائٌة وعالجٌة للحفاظ على الرحى األولى السفلٌة الدائمة 
 .حاالت سوء التناظر

 الدائمة األولى األرحاء للع حاالت فً والوظٌفً الفموي التأهٌل إعادة ضرورة

 . التعوٌضٌة أو التموٌمٌة بالمعالجات سواء   السفلٌة

نوصً اختصاصًٌ تموٌم األسنان باالهتمام والتشخٌص الدلٌك لحدوث سوء تناظر وجهً 
 .ناجما  عن الملع المبكر لألرحاء األولى السفلٌة الدائمة
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 Suggestionsالتوصيات     

باالهتمام بالموس العلوٌة عند معالجة حاالت فٌها للع مبكر  نوصً اختصاصًٌ تموٌم األسنان
 .الملعلألرحاء األولى السفلٌة وذلن بسبب التضٌك الذي ٌمكن أن ٌكون هٌكلٌا  والناجم عن هذا 



إجراء دراسات مشابهة على عٌنة عمرٌة أكبر للتحري عن عوالب الملع المبكر لألرحاء 
 .األولى الدائمة

دراسة حاالت الملع المبكر لألرحاء األولى السفلٌة الدائمة أحادٌة الجانب باستخدام التصوٌر 
 .ثالثً األبعاد

 .فً الجسم الناجمة عن الملع  (Body Posture)دراسة تؽٌرات الوضعٌة

   .المملوعة األولى الرحى مكان السفلٌة الثانٌة األرحاء جر حول دراسة

 .دراسة تأثر لوى العض فً جانبً األلواس السنٌة فً حاالت الملع
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