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كن���ت ق���د تعرف���ت على تقومي الأ�سن���ان التقليدي  Edgewiseخ�ل�ال تدريبي التقوميي يف م�شف���ى جامعة Kyung-

 ,Heeبع���د التخ���رج م���ن كلية طب الأ�سنان يف جامع���ة

Seoulالوطنية يف كوريا.بد�أت با�ستخ���دام حا�صرات Edgewise

املعياري���ة� ,أي �أنه���ا ب���دون ت���ورك ,و بدون تزوي ,والت���ي ا�ستبدلتها الحقاً بحا�ص���رات بو�صف���ة  .Broussardوا�ستخدمت
ب�شكل منوذجي عرا  Bullامل�ضغوطة (التي ت�سمى عرا  ) Bullلإرجاع القواطع بعد �إرجاع الأنياب.
�إن نتائج هذه املعاجلات كانت جيدة ب�شكل عام عندما كنت �أعالج حاالت ال�صنف الثاين منوذج �أول ( و ب�شكل خا�ص
احلاالت مرتفعة الزاوية) با�ستخدام �أجهزة  Edgewiseالتقليدية املت�ضمنة مطاط ال�صنف الثاين ,كنت �أواجه بع�ض
امل�ش���اكل اخلط�ي�رة .رغم �أنن���ي كنت قادراً على الو�صول �إىل نتائج مر�ضية يف نهاي���ة الإطباق ,غالباً كنت �أالحظ حدوث
�إمال���ة ل�ساني���ة للقواطع العلوية ,امت�صا����ص يف جذور القواطع ,انحدار للم�ستويني الإطباق���ي و ال�سفلي,ودوران �سفلي
و خلف���ي للف���ك ال�سفل���ي .بنا ًء على ذلك ,كان من ال�صعب جداً و غري املريح بالن�سبة يل �أن �أرى مر�ضى (مع عائالتهم)
غري م�سرورين لأن منظرهم اجلانبي �أ�صبح �أقل جاذبية بعد املعاجلة عما كانوا عليه قبل بدء املعاجلة(ال�شكل .)F-1
يف ذلك الوقت ,اعتقدت �أنه ال يوجد �أية طريقة لتجنب نتائج املعاجلة غري املف�ضلة لدى مر�ضى ال�صنف الثاين.
يف ع���ام  1982كان ل���دي فر�ص���ة التع���رف على تقني���ة  Tweedاجلديدة  ،تقني���ة  Tweedاملعدل���ة  ،ونظام الإر�ساء
امل�ستوي (تقنية  .)LASحاولت معاجلة حاالت ال�صنف الثاين الهيكلية با�ستخدام تقنية  Tweedاملعدلة  ،الربوتوكول
ال���ذي يت�ضم���ن ا�ستخدام حا�صرات  Edgewiseاملعيارية املعتمدة عل���ى بروتوكول  .LASكانت النتائج �أف�ضل �إىل حد
ما من تلك الناجتة عن ا�ستخدام تقنية  Edgewiseالتقليدية .و مع ذلك بقيت غري قادر على جتنب امل�شاكل كما هو
احلال بالن�سبة للدوران ال�سفلي و اخللفي للفك ال�سفلي الذي يحدث خالل املعاجلة (ال�شكل .)F-2
1
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ANB 7 - 7.5

OP 12 - 20.5
FMA 45 - 46.5

ال�ش���كل ( .)F-1مري����ض �صن���ف ث���اين عولج با�ستخ���دام �آلي���ات  Edgewiseالتقليدية مع مط���اط ال�صنف الثاين(الأعل���ى) ومطابقة ال�ص���ور القيا�سية
الر�أ�سية قبل و بعد املعاجلة (الأ�سفل).
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ANB 6.5 - 7.5

OP 17.5 - 20.6

FMA 40 - 41.5

ال�ش���كل ( .)F-2مري����ض �صن���ف ث���اين عول���ج با�ستخ���دام تقني���ة  Tweedاملعدل���ة (الأعل���ى) و مطابق���ة ال�ص���ور القيا�سي���ة الر�أ�سي���ة قب���ل و بع���د املعاجلة
(الأ�سفل).
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يف ني�س���ان ع���ام  1986اتبع���ت دورة تدريبي���ة بنظ���ام Tweedو  Merrifieldيف � .Tucsonأدرك���ت �أن �آلي���ات القوى
املوجه���ة با�ستخ���دام ح���زام الر�أ�س بخطفات  Jذي ال�شد الع���ايل �ستزودين بحل لل�صعوبات و امل�ش���اكل التي �أواجهها عند
معاجل���ة مر�ض���ى ال�صن���ف الث���اين ذوي الزاوية املرتفع���ة با�ستخدام تقني���ة  Edgewiseالتقليدية م���ع مطاط ال�صنف
الث���اين .بع���د ا�ستب���دال طريقتي يف املعاجلة بهذه التقنية� ,أ�صبح ب�إمكاين حتقيق نتائج مر�ضية  ،رغم �أن وقت املعاجلة
كان �أطول �إىل حد ما (ال�شكل .)F-3
وج���دت �أن���ه م���ن ال�صع���ب جداً احل�صول عل���ى تعاون الكثري م���ن املر�ضى و ذلك لأن ح���زام الر�أ����س كان مرافقاً لهذه
التقنية.
بد�أت �أنا و زمالئي ا�ستق�صاء �إمكانية ا�ستخدام تقنيات القوى املوجهة بدون حزام الر�أ�س .اعتقدت �أن الفهم اجليد
للميكاني���ك احلي���وي �سيك���ون املفت���اح حلل هذه امل�شكل���ة .بد�أنا البحث عن م�ص���در �إر�ساء ثابت ال يتطل���ب �أو يعتمد على
تعاون املري�ض.
يف االجتم���اع املخ�ص����ص ملناق�ش���ة احلاالت يف ق�سمي ع���ام  1999عر�ض طبيبان من خريج���ي اجلامعة هما (الدكتور
 Seong-Min Baeو الدكت���ور  ) Hyo-Sang Parkح���االت �سريرية عن مر�ضى متت معاجلتهم بنجاح با�ستخدام
الرباغ���ي ال�صغ�ي�رة اجلراحي���ة كو�سيل���ة �إر�ساء .ا�ستن���اداً �إىل هذا االكت�شاف قمن���ا ب�إعادة النظر بالأدبي���ات الطبية التي
ت�ضمن���ت ا�ستخ���دام الإر�س���اء الهيكل���ي با�ستخ���دام الزرعات ال�سني���ة ال�صفائح ال�صغ�ي�رة و الو�سائل الأخ���رى ذات ال�صلة
و�أدركنا �أن هنالك درا�سات �سابقة ت�ضمنت ا�ستخدام الزرعات ال�سنية كو�سيلة للإر�ساء التقوميي.
تعلمن���ا �أي�ض���اً �أن له���ذه الأنظم���ة بع�ض ال�سيئات ل���دى ا�ستخدامها كو�سيل���ة �إر�ساء تقوميية والت���ي تت�ضمن املعيقات
الت�شريحي���ة نظ���راً حلجمها الكبري ارتفاع �سعرها �إطالة زمن املعاجلة نظراً للوقت الإ�ضايف الالزم لاللتئام اجلراحي.
ا�ستنتجن���ا �أن الزريع���ات �ستك���ون اخلي���ار الأف�ض���ل نظ���راً للإجراء اجلراح���ي الب�سيط بكل م���ا تعنيه الكلم���ة من معنى:
�سهول���ة ال���زرع و الإزال���ة  ،املعيق���ات الت�شريحي���ة بحدها الأدنى � ،إمكاني���ة قابلية التحميل الفوري بع���د الزرع .قررنا �أن
نتبنى الزريعات كم�صدر �إر�ساء �أ�سا�سي بد ًال من حزام الر�أ�س .
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Post-tx

Pre-tx

Norm

61.3

51.2

67

FMIA

26.7

25.6

25

FMA

92.0

103.2

88

IMPA

79.5

80.5

82

SNA

77.5

77.2

80

SNB

2.0

3.3

2

ANB

-1mm

-1mm

2mm

AO-BO

11.0

11.5

10

Occ.PI.

68

53.0

75

Z-angle

46

46

46

Post.Fac.Ht.

67.1

66

65

Ant.Fac.Ht.

68.6

69.7

69.2

Fac.Ht.Ind.

ال�ش���كل (� .)F-3صن���ف �أول ب���روز م�ضاع���ف عول���ج با�ستخدام �آلي���ات  Tweedو ( Merrifieldالأعل���ى) و مطابقة ال�صور القيا�سي���ة الر�أ�سية قبل و بعد
املعاجلة (الأ�سفل).
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وقد �شجعت زمالئي على ا�ستخدام الزريعات كو�سيلة �إر�ساء تقوميية لدى املجموعات املتنوعة من املر�ضى .ح�صلنا
على نتائج رائعة لدى معاجلة �أمناط عديدة من �سوء الإطباق تت�ضمن حاالت الربوز امل�ضاعف  ،غرز الأرحاء  ،تعميد
الأرحاء  ،توحي�ش الأرحاء  ،الع�ضة املفتوحة  ،الع�ضة العميقة  ،بالإ�ضافة �إىل م�شاكل ال�صنفني الثاين و الثالث.
جربن���ا يف البداي���ة الرباغ���ي اجلراحي���ة امل�ستخدم���ة لتثبي���ت العظم �أثن���اء اجلراح���ة التقوميية .ل�س���وء احلظ ,هذه
الرباغ���ي ال�صغرية اجلراحي���ة مل تكن م�صممة ال�ستقبال املطاط التقوميي ,النواب�ض امللفوفة و املطاط ال�سل�سلي �إلخ
و كان علينا �أن ن�صنع مهمازاً با�ستخدام �أ�سالك الربط على ر�أ�س كل برغي لو�صل هذه الإ�ضافات .و �أكرث من ذلك كان
من ال�صعب �إزالة هذه الرباغي و ذلك لعدم وجود ر�ؤو�س لها.
م���ع وج���ود هذه املعيقات ن�ص���ب �أعيننا � ،صممنا الزريعات امل�صنوعة من التيتاني���وم لال�ستخدامات التقوميية .هذه
الزريع���ات حت���وي زراً خا�ص���اً ي�شب���ه الر�أ�س م���ع وجود ثقب �صغ�ي�ر ي�سمح بتطبيق �أ�س�ل�اك الربط �أو املط���اط التقوميي
ب�سهولة .و لها �أي�ضاً ر�أ�س �سدا�سي ال�شكل ي�سمح بالإم�ساك بها ب�سهولة بوا�سطة حامل الربغي �أثناء الإدخال � ،إ�ضافة
�إىل وجود عنق �أمل�س عرب الغ�شاء املخاطي لتخفيف االلتهابات � ،إ�ضافة �إىل اجلزء املحلزن الذي يزرع �ضمن العظم.
�أطل���ق ت�صميمن���ا اجلديد يف �إطار بروتوك���ول معاجلة ممتاز معتمد على �آليات الق���وى املوجهة و الزريعات امل�صممة
حديث���اً للإر�س���اء التقومي���ي .كم���ا ا�ستخدمنا احلا�صرات م�سبق���ة التعديل بد ًال م���ن احلا�صرات املعياري���ة بهدف تقليل
ط���ي الأ�س�ل�اك ووقت اجللو�س على الكر�سي�.أخ�ي�راً �أطلقنا على نظام املعاجلة التقوميي���ة اجلديد ا�سم تقومي الأ�سنان
با�ستخ���دام الإر�س���اء بالزريع���ات� .إنه يوحد امليزات الثالثة ال�سابقة يف بروتوك���ول املعاجلة اخلا�ص بنا .على �سبيل املثال
 :يف ح���االت القل���وع ال�سني���ة والتي ن�ستخ���دم فيها الزريعات كو�سيل���ة �إر�ساء اليحدث فقدان يف الإر�س���اء �إ�ضافة �إىل ذلك
تتحرك الأ�سنان اخللفية وح�شياً �أثناء �إرجاع الأ�سنان الأمامية .لذلك نحن ن�ؤمن ب�أن الزريعات ميكن �أن ت�ؤمن �إر�سا ًء
ال �أو مطلقاً ميكن ا�ستخدامه بفعالية مثبتة يف خمتلف احلاالت ال�سريرية كحاالت �إرجاع الأ�سنان  ،تبزيغ الأ�سنان
كام ً
اخللفي���ة  ،تعمي���د الأرح���اء  ،توحي����ش الأرح���اء  ،ت�صحي���ح الع�ض���ة القا�صة  ،ت�صحي���ح اخلط املتو�سط  ،غ���رز الأ�سنان
الأمامية واخللفية  ،ت�صحيح ميل م�ستوى الإطباق .

مقدمـ ـ ـ ـ ــة
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نح���ن مقتنع���ون ب����أن تقنية الإر�ساء هذه �ستك���ون �أداة فعالة يف تغي�ي�ر ال�صيغة التقوميية ب�ش���كل جوهري يف الألفية
اجلديدة .يقدم هذا الكتاب ما فعلناه با�ستخدام تقومي الأ�سنان املر�سى بالزريعات ,و بذلك ن�ستطيع م�شاركة معرفتنا
و خربتنا مع �أطباء التقومي حول العامل.

