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انفراج في األسنان األمامية :
من التشخيص إلى العالج 

ـ الجزء األول ـ
Les béances antérieures : 

du diagnostic au traitement

ذ. العوام أمال

انفراج األسنان األمامية )béances antérieures( هو تشوهات يف وضعية األسنان بحيث إن األسنان األمامية العليا 

ال تغطي األسنان األمامية السفىل وهذا يرتتب عليه اختالالت عىل مستوى دور األسنان و جامليتها.

إن االسباب املؤدية لهذا االنفراج متعددة منها : اختالالت عىل مستوى اللسان، التنفس، أو تواجد عادات سيئة مثل 

مص االصابع.

إن العالج املبكر لهذا االنفراج عىل مستوى االسنان ميكن من الحفاظ عىل األدوار األساسية لألسنان، التخلص من 

العادات السيئة، متكني الفكني من منو عاد، تجنب إعوجاجات األسنان وضامن نجاعة عالج تقويم االسنان.
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انفراج في األسنان األمامية : من التشخيص إلى العالج

 .)Béance partielle( صورة 1 : انفراج نسبي يف األسنان  األمامية .)Béance totale( صورة 2 : انفراج كامل يف األسنان األمامية

صورة  3 : انفراج يف األسنان  األمامية بسبب اختالل يف بعض األدوار ) االنفراج الوظيفي 

 .)Béance fonctionnelle

صورة 4 : انفراج يف األسنان األمامية بسبب سوء منو يف عظم الفك ) االنفراج الهيكيل 

 .)Béance squelettique

تقديم : 

ييعرف انفراج األسنان األمامية بكونه عدم التقاء القواطع العليا والسفىل عىل 

املستوى العمودي. ينقسم انفراج األسنان األمامية حسب شدته إىل نسبي أو 

كامل أو حسب بنيته إىل انفراج وظيفي أو هيكيل .

األسباب : 

اختالالت عىل مستوى اللسان

يشكل البلع غري العادي أحد األسباب الرئيسية يف انفراج األسنان بحيث يقوم 

الطفل بوضع اللسان بني األسنان أثناء البلع، توجد هناك أسباب أخرى :

�  .)Interposition de la langue( متوضع اللسان بني الفكني

�  .)Macroglossie( حجم كبري للسان

�  .)briévete du frein lingual( قصور يف لجام اللسان

االختالالت عىل مستوى التنفس

إن انسداد املجاري الهوائية العلوية بانتفاخ يف القوس الحنيك اللساين والبلعومي 

)tensilles palatines et pharyngées( يلزم الطفل بالتنفس عن طريق الفم 

مع متوقع سفيل للسان وهذا يؤدي إىل انفراج يف األسنان األمامية.

العادات السيئة

انفراج   إىل  ضيقة  زمنية  مدة  يؤدي خالل  األصبع  األظافر وخصوصا مص  أكل 

األسنان األمامية.
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العالج :

طبيب  وهم:  التخصصات  مختلف  بني  والتعاون  التنسيق  عىل  العالج  يعتمد 

طبيب   ،)orthodontiste( األسنان  اعوجاج  تقويم  يف  املختص  األسنان 

مختص يف األنف واألذن والحنجرة )ORL( و طبيب مختص يف تقويم النطق 

.)orthophoniste(

هذا و سيتم التطرق يف العدد املقبل لتفاصيل العالج.
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صورة 6 : قصور يف لجام اللسان. صورة 5 : متوضع اللسان بني الفكني. 

صورة 8 : عملية مص األصبع.  صورة 7 : انسداد املجاري الهوائية العلوية بانتفاخ يف القوس الحنيك اللساين والبلعومي. 
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