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 Introduction المقدمة1-1   

 

 شائعة في فترة المتكررة وتعتبر السلوكيات , [ 1]القيام به بشكل عفوي  يتم رركتلعادة هي عمل ما 

 , وقد كان التنوع الواسع للعادات الفموية عند الرضع  [2]وينتهي بشكل عفوي  أالطفولة ومعظمها يبد 

 خبرة  نظرل لسنوات عديدة , حيث نوقشت أهمية هذه العادات من وجهة دواألطفال الصغار مركز ج

 .[ 3] وأطباء األسنان  ومسؤولية كل من األهل , أطباء األطفال , علماء النفس ,

 ام كعامل بيئي مسبب مرتبط بسوء اإلطباق خاصة إذا استمرت إلى بعد سن هساهم العادات الفموية بشكل تو 

 , وبشكل  تملة, حيث أن سوء اإلطباق يمكن أن يحدث بسبب عدد من األسباب المح [ 4,5] قبل المدرسة  ما

 [ 7] سوء اإلطباق األطفال  على تطور واضحة تأثير عادات الفمويلل, و[  6] وامل وراثية أو بيئيةعام إما ع

 يرات الوظيفية , إذ أنها يمكن أن تؤثر على شكل ووظيفة النظام الفموي الفكي كعامل دعم أو مساعد للتغي 

 يتين ألخذ شكل يتناسب نذه العادات مما يدفع القوسين السه رسهامن خالل الفعاليات العضلية والقوى التي تما

 , ويختلف مدى هذه التأثيرات من حالة إلى أخرى اعتمادا على مجموعة واسعة [  8] مع محصلة هذه القوى 

 [ . 9] ة العالقات الهيكلية والسنية األصلية من المتغيرات بما في ذلك مدة وشدة العادة وطبيع

 األخيرة زيادة انتشار حاالت سوء اإلطباق , حيث اعتبر واحدة من أكثر المشاكل  عقودوقد لوحظ في ال

 [ . 11,11] ي وأمراض اللثة نشيوعا جنبا إلى جنب مع النخر السة السني  

 , عادات التنفس الفموي, البلع الطفلي: منها كن أن تؤدي إلى سوء اإلطباقوهناك أيضا عادات مختلفة يم

 .ير, والصر, قضم األظافر(واإلبهاممص اإلصبع )المص 

 

 : Concept of oral habitمفهوم العادة الفموية 2-1
 

 يتحول بعمل إرادي ومع التكرار  أديبعمل ما لن تكرار مستمر ثابتة تنتج عالعادة على انها ممارسة  تعرف 

 نهأالفعل يتصف برد ا شكل من أنهة بويمة الفالعاد Petersonعرف کما  ] 14 [ال إرادية  ممارسةإلى 

 العادة في الستينات من القرن الماضي بانها الميل نحو فعل فقد عرف Boucherا مأ ,] 16 [للتغيير مقاوم  

 .[17] اً نسبيا وتلقائي راتكرما يصبح القيام به م أو تصرف 

 اإلصبع  ,مص, البلع الطفلي الدفع اللساني: ن سلوك متكرر في التجويف الفموي وتتضمي العادات الفموية ه
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] ة ومدة العادعة , بداية ,رير , ويعتمد تأثيرها على طبيصم األظافر وال,قضمص الشفة /ضاية عله, مص ال

18 ] . 

 تغييرات  ببدة التي تسالعا وقفت, وإذا لم ت[  2] إن معظم السلوكيات المتكررة تبدأ وتنتهي بشكل عفوي 

 سوف تتأثر أيضا ,شكل عفوي ولم يتم التخلص ملها قبل بزوغ القواطع الدائمة فإن القواطع الدائمة بة نيس

 ط فإن التغييراتمختلان الالسنإذا توقفت العادة خالل فترة ان هذه التغييرات عكسية وإومن جهة أخرى ف 

 . ] 19 [وف تعود إلى وضعها الطبيعي لبية سسالسنية ال 

 والعاطفية االجتماعيةويتوقف اعتبار العادة كونها مفيدة او ضارة اعتمادا على درجة تداخلها مع الوظائف 

 عند الرضع في اً شائع اً سلوك( كمص اإلصبع مثالً ) لعادات , فقد تكون بعض ا] 16[  يعية للطفلالطب 

 س الملل كما تمنحها الرضيع نفسه بين الرضعات ويتخلص من إحسامرحلة الطفولة المبكرة يشغل به

 , إال أن تطور تلك العادة فيما بعد واستمرارها [  21] عند إصابته بالمرض أو الضيق هدوء اإلحساس بال 

 إلى مرحلة متقدمة من العمر يجعل منها عادة سيئة قد تعبر عن الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطفل

 , حيث أن الفم هو الموقع األساسي والدائم للتعبير عن العواطف وهو مصدر الراحة في العاطفة [  14]  

 , لذلك فإن تحفيز هذه المنطقة بواسطة اللسان , اإلصبع , الظفر , [  21] والقلق لكل من األطفال والبالغين 

 [ .  22] السيجارة يمكن أن يكون عامل مهدئ 

 طور العادة الفموية كجزء من التطور الطبيعي للنضج عند الطفل مع إدراكهم أن وقام علماء النفس بإدراج ت

 : هذه األنشطة من الممكن أن تصبح مشاكل أو عادات سيئة في ظل الظروف التالية 

 

  .ار السلوك فترة أطول من المعتاداستمر -1

 .الضرر بالنمو الطبيعي بدرجة تكفي إللحاقاً أو مزمن أن يصبح السلوك حاداً  -2

 لدرجة أنه قد يتدخل في التطور االجتماعي أو اإلدراكي لديه  ك الطفل بهذا السلوك بشكل متكررُينهأن  -3

 [2  ]. 

 

 إلى عوامل الضغط ىما تعز موية التي تأخذ طابع االستمرارغالباً كما اشار علماء النفس إلى أن العادات الف

 ةوالكئابفرط النشاط , الحزن والغضب ,  
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 :اعتبارات عامة

 .تكون العادة منفذ للتوتر-1

 .طفل للحب والشعور بالعطف والحنانلفقدان ال قد تكون مؤشراً -2

 .ضعف تكيف الطفل مع محيطه-3

  .تتناقص العادة غالباً مع التقدم بالعمر-5

 .يزداد معدل االصابة مع ازدياد عدد االوالد في االسرة الواحدة -4

 .اذا لم يتم التغلب على العادة خالل فترة االسنان المؤقت فأن االسنان الدائمة سوف تتأثر سلباً -6

 :Classification of oral Habitsتصنيف العادات الفموية  2-2
 

 :والضارة العادات المفيدة * 

                       : 9132 Useful and Harmful Habits by William James  

 

 لصحيح , التنفس والبلع المناسب تتضمن كل عادات الوظيفة الطبيعية مثل توضع اللسان ا :العادات المفيدة-

 س الفموي , ية مثل التنفنتضمن كل العادات التي تمارس ضغوط شاذة على األقواس الس :العادات الضارة -

 .الدفع اللساني 

 

 :ةاألساسية والعادات الثانوي العادات *

                                               Primary and Secondary Habits      

 هي التي تكون بسبب مشكلة إضافية مثال على ذلك اللسان الضخم يسبب عادة الدفع:العادات الثانوية -

 .انياللس 
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 :Meaningful and Empty Habits ( Klein - 9709) العادات المقصودة والعادات الفارغة  *

 

 .لة أصعادة مع مشكلة فيزيولوجية مت:  العادات المقصودة-

 عادات بال اهمية يمكن معالجتها بسهولة من قبل طبيب األسنان باستخدام المعالجة : العادات الفارغة -

 . التذكيرية 

 

 : العادات الطبيعية والعادات الشاذة *

                                               Normal and An normal Habits  –

 

 .العادات الطبيعية , تلك العادات التي تعتبر طبيعية من قبل أطفال في فئة عمرية معينة -

 . زيولوجي لها د فترة التوقف الفيالعادات التي تستمر بع: العادات الشاذة  -

 

 :Physiologie and Pathologic Habits العادات الفيزيولوجية والباثولوجية*

                                          

 العادات المطلوبة لألجزاء الفيزيولوجية الطبيعية مثل التنفس األنفي , المص أثناء : العادات الفيزيولوجية -

 . الطفولة 

 العادات التي تستمر ألسباب باثولوجية مثل الزوائد األنفية , عيوب الحاجز األنفي: الباثولوجية العادات -

 . تؤدي إلى التنفس الفموي  ماالتي رب 

 

 :Retained and Cultivated Habits العادات المستمرة والعادات المكتسبة*

                                                 

 .العادات المنقولة من مرحلة الطفولة إلى سن الرشد : المستمرة العادات - 

 . العادات المزروعة خالل الحياة اإلجتماعية النشيطة للفرد  :بةسالعادات المكت -
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 (: ( Morris and Bahanna 9191) التصنيف الحديث 

   Nonpressure habitsعادات غير ضاغطة -

 .مثل التنفس الفموي 

 
 :Pressure habits عادات ضاغطة -

 .ص الشفة , مص اإلصبع واإلبهاممثل م:  عادات المص -أ

 

 .مثل قضم األظافر , عض اإلبرة:  عادات القضم-ب

 
 

 .مثل العادة الذقنية   postural habits  عادات توضعية -
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 [ 23] مثل الصرير   عادات متنوعة-

 

 :األطفال هي ادة عندلعادات الفموية الموجودة عاو

 (  25)  رالصري -6ة فالشص م 4-ضم األظافر ق 5-لي فطالبلع ال -3النفس الفموي  -2بع صمص اإل -1

 .لي ومص األصابعفوسوف نركز في هذه الدراسة على التنفس الفموي , البلع الط

 

   Forms of oral habits :أشكال العادات الفموية 3 -3
 

  Non nutritive sucking habits: عادات المص غير المغذي 1-3-2

 

 يةعضل ت عصبيةأليا ة المص خالل األسابيع األولى من حياة الجنين من خالل اندماج عملباجاست أشتن

 ند اً عتكون استجابة المص ناضجة مسبقبشكل جيد مع بعضها البعض , و داخل فمويةحول فموية و 

 , إذ أنه في الوقت الذي يكون [  24] د جاهزا لمص حلمة الثدي بفعالية دون حاجة إلى تعليم ليالوالدة والو

 للغاية , يكون الجهاز العضلي الفموي الفكي  اً يفيه الجهاز العضلي الهيكلي عند الطفل الحديث الوالدة بدائ

 الطفلنشق عند نشاط عضلي م, وتعتبر استجابة المص أول [  26] على درجة عالية من التطور 

 المبكرة التي يظهرها الطفل حديث الوالدة , فهي تشبع رغباته  قد, وهي إحدى نماذج السلوك المع[  27]  

 للبقاء , فالفم بقدر ما هو وسيلة اً ضرورياً ما تعتبر سلوك غريزي, ك[  29,28] وتعطيه إحساسا بالسعادة 

 , [  31] كتشاف العالم الجديد حوله اللتلقي التغذية فإنه في الوقت ذاته يعتبر مركزا 
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 :وهناك نمطان من المص

  : Nutritive Sucking ( NS)ذيغالمص الم 

 .الرضاعة الطبيعية ,) يطلق على نمط المص المتعلق بالتغذية حيث أنه يوفر العناصر الغذائية األساسية 

[  31( ] الرضاعة من زجاجة اإلرضاع  

 
 

  Non nutritive sucking ( NNS) ي ذالمص غير المغ

 

 
 على اإلحباط وتلبية للرغبات والحاجة إلى االتصال حيث أنه  رداً كرة يعتمدها الرضيع بهي عادة مص م

 يضمن الشعور الجيد بالدفء واألمان مثل مص اإلصبع واإلبهام او غيرها من األشياء المشابهة كاللهاية

  [32 . ]  

 عند األطفال في المجتمعات % (  91-71) ي قد يحدث بنسبة غذالم وقد أظهرت دراسات أن المص غير 

 , بينما تراوحت النسبة في دراسات أخرى بين(  35 33] المختلفة وينخفض التواتر مع التقدم بالعمر 

 طبيعية وتشكل  غير غذيتصبح فيه , عادات المص غير الم ويعتبر العمر الذي[  %33,13 ( ]  61-94)  

 3-8فيه عادة مص اإلصبع  أن متوسط عمر الطفل الذي تتوقف Traisman, إذ أفاد  حلهاشكلة يجب م

- 25) هو  NNS غذيالوسطي لتوقف عادات المص غير المأن المعدل  Pinkhamوذكر [  34] سنوات  

 خالل السنتين والنصف اً طبيعي اً تبر امرتع صأن عادات الم Klein, بينما افترض [  36] شهر (  36

 وليين من العمر , ويصبح األمر مشكلة عندما تستمر تلك العادات لما بعد الثالثة والنصف من عمر الطفلاأل 

 Friran, أما من وجهة نظر [  37] , لذلك يعتقد أن أفضل عمر البدء العالج هو ثالث سنوات ونصف  
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 ة ملة أكبر من فوائدها الممكنفإنه ال ينبغي عالج عادة مص اإلصبع اإلبهام إال عندما تصبح مخاطرها المحت 

 ينصح من وجهة نظره بالقيام سنوات , وحتى بعد هذا العمر ال 5عمر  ل, األمر الذي نادرا ما يحدث قب

 ف أو أنه يقوم بدور وظيفي هام يتوق,  ركرتغير مص بالمعالجة على الدوام , إما بسبب أن نشاط هذا الم 

 [ 21,  15] الضرر الناجم عنه 

 ن الوقت المناسب لتقديم المساعدةدة , وأعاأن أفضل إجراء هو تجاهل هذه ال VanNormanبينما يرى 

 سنوات إذ أن تجاهل استمرار العادة بعد هذا العمر سيزيد من(  4-6) لطفل من وجهة نظره هو عمر ل

 [ 38,15] بشكل كبير  تطور الضرر على مستوى اإلطباق إلى جانب ترسيخ هذا السلوك 

 

 

  Mechanism of sucking habits :آلية عادات المص 2-3-1-1

 

 الحظ األطباء ممارسة األجنة لمص اإلصبع عن طريق الفحص الروتيني لألم الحامل باألمواج فوق 

, وكشفت الدراسات عن تفضيل واضح [  39,38,24,15 [ع إسبو 12بداية الحمل بعمر الصوتية 

  ستدارةال

 , مع [  15] من قبل الجنين  صالدة إلى جهة اإلبهام المفضل للمللطفل حديث الو الرأس في الحبل الشوكي

 أسبوعا في الرحم , وأسباب هذا التحيز الجانبي غير 14وجود تحيز ملحوظ لمص اإلبهام األيمن منذ عمر 

 .العصبي  أليمن , أو ربما التطورمعروفة , لكن من الممكن أن تعكس التطور الحركي المتقدم في الجانب ا 

 في بدء التمييز في نصف الكرة الدماغي والذي يؤدي إلى تطور  اً وقد بلعب التأثير المنبه لمص اإلصبع دور

 [  31] الجانبي الوظائف الدماغ التوزيع 

 ويجب أن ننوه عند مناقشة العوامل المتعلقة بعادات المص غير المرتبطة بالتغذية إلى الدافع البيولوجي 

 , وإلى المنعكسين األساسيين الموجودين لدى الطفل عند الوالدة [  51,  36,  15] ن للمص طري الكامفال

 ومنعكسشهر ,  12والذي يبقى حتى عمر  sucking reflexالمص منعكس : والمتعلقين بهذا الدافع وهما 

 حركة  شهور , ويقصد بمنعكس التأصل 7والذي يبقى حتى عمر  rooting reflexالتجذير أو  لصالتأ 

 رأس الطفل باتجاه األشياء التي تالمس خدوده , وعادة ما يكون هذا الشيء هو ثدي األم , ولكن قد يكون

 [  52,51,15] أيضا إحدى األصابع التي يبدأ الطفل بمصها   

 تصال وسيلة التبادل مع العالم الخارجي إلى أن تتطور وسائل االأنهما  وقد عرف هذان المنعكسان على 
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 ليبدأ بعدها في أشهر ,  11أشهر إلى عمر  3غير المغذي من عمر  األخرى , إذ تزداد شدة المص

 األخرى والنشاطات الحركية المختلفة عند الطفل , كالحبو والجلوس  ستطور الحوااً مع االنخفاض تلقائي

 وك المص غيروبالرغم أن هناك كثير من األسباب التي تساعد على بدء سل(  53,28,  15) والوقوف

 ما يترافق اإلشباع العاطفي مع هذه ة وغالباً دعاالمرتبط بالتغذية , فإن هذا السلوك سيتطور فيما بعد إلى 

 [ . 31,15] العادة , من خالل عملها كوسيلة للراحة و تخفيف التوتر  

 , مما يدفع إلى مناطق الفم والشفاه عند الطفل الصغير على أنها مناطق إثارة  McKnightحيث ينظر 

 حيي حالة من المتعة يعتمد فيها على , وهو بذلك يتعلم كيف يُ [  55,  15] الطفل إلى القيام بعملية المص 

 [ 53,15[ص األم من خالل ممارسة مص اإلصبعنفسه مستقال عن شخ

 واقترحت  البدء في عادات المص غير المغذيالمسؤولة عن ة سببوقد قيمت العديد من الدراسات العوامل الم

 وع , الخوف , االنفعاللجالتعب , العلل , ا: بما في ذلك ص اإلصبع مر عادات فبعض الحاالت التي قد تح

 ( . 54,7) في مرحلة الطفولة  المص حاجة كفاية عدم   , اإلجهاد البدني والعاطفي و 

 األهل لتهدئة  ر المغذي من خالل إجراءات التكرار من قبلغيات المص ادكما يمكن الحصول على ع

 .  ] 54,7] ين الطفل ومص األشياء الحاجة العاطفية للطفل التي تتطور في النهاية إلى ارتباط قوي ب

 

                              Digit sucking habit :عادة مص اإلصبع 2-3-1-2

 

 : أو مص اإلبهام  Finger suckingهو مرادف لمص اإلصبع  Digit suckingإن مصطلح مص اإلصبع 

Thumb sucking [ 4746 ] ويشير المصطلح إلى وضع اإلبهام أو إصبع واحدة أو أكثر , عدة مرات , 

 ] 58,  19 [وممارسة ضغط مص واضح في اليوم والليل  

 اق عادة مص اإلصبع بأنها وضع اإلبهام أو إصبع واحد أو أكثر في أعم Graberو  Rasokiوقد عرف 

 [23]الحفرة الفموية متفاوتة في 
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 , حيث تتراوح نسبة [  57] لعادات المص غير المغذي  وتعتبر هذه العادة إحدى أكثر األشكال شيوعاً  

 , كما أنها تلفت انتباه[  2] في بعض األحيان خالل مرحلة الطفولة المبكرة (  111%  - 13) حدوثها بين 

 موضوع اهتمام كثير من الباحثين في مجال علم النفسوتعتبر [  17] واهتمام األهل أثناء ممارستها  

] ومعالجة النطق , إلى جانب شدة اهتمام اطباء األسنان بها بسبب المظاهر الوجهية السنية المرافقة لها  

59] 

 ويجب أن يدرك طبيب األسنان االختالفات الفردية في عادات المص وأن يكون قادرا على تحديد درجة 

 , وقد ذكر[  17] التداخل العاطفي مع العادة والوقت الذي لم يعد فيه العامل النفسي عامال هامة لهذه العادة  

 Profit  أسباب لجوء الطفل إلى عادة مص اإلصبع وهي: 

 

 العامل النفسي - 1

 .دور الرضاعة الصناعية  -2

 . والدة طفل جديد واالهتمام الزائد به  -3

 .بالتالي شعور الطفل بالجوععي ناحليب األم وعدم االستعانة بحليب اصطعدم كفاية  -5

  المتفهم لطبيعة العادة وأسبابهااألهل غير  موقف -4

  البزوغ كمساعدة في تدليك اللثة  قد تبدا مع -6

 الطفل الذي يحرم من زجاجته باستمرار  -7

 [ 41] بديلة عنها  الطفل الذي عوقب على مص إصبعه غالبا ما تنشأ لديه عادة -8

 

  Classification of Digit sucking :تصنيف عادة مص اإلصبع 2-3-1-2-1

 

 ما  وعادة السنة من الحياة ,  نصفو ىاألول سنةطبيعية خالل ال تعتبر عادة ث حي :طبيعيمص اإلصبع ال -

 . لالطف جفي ما ينضتالة تخحأن هذه ال نجد 

 کن يم عندئذً  ا قبل المدرسةالعادة إلى بعد مرحلة م مرعندما تست:  (الشاذ ) مص اإلصبع غير الطبيعي  - 

  ب آثار سبهذه المرحلة فإنها ت خالل تم السيطرة ومعالجة هذه العادة اعتبارها حالة غير طبيعية واذا لم ي
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 [ 23] على الهيكل الوجهي السني  ةارض

 

  Diagnosis of Digit sucking تشخيص عادة مص اإلصبع 2-3-1-2-2

 

 على العديد من اإلصبع  صب بواسطة مبالمس حيث يعتمد نمط سوء األطباق: الفحص الفموي الداخلي 

  مصالسفلي خالل الفك موضع ال, الوحيدة المرتبطة  فمويةكموضع اإلصبع , تقلص العضالت الالمتغيرات 

 [  41,23] دة والتكرار مة والد, الش

  )ثنائي, واضحة بشكل استء رك في العادة حمراتتظهر اإلصبع التي تشحيث : الفموي اإلضافي  حصالف

 .  بذشدمع أظافر قصيرة أي نظيفة وتشكل ال(  تقشب الجلد

 

 
 

 فيما إذا كانت العادة ذات معنى أو فارغة , وهذا يتطلب نظرة ثاقبة  دمن الضروري تحدي: الحالة العاطفية 

 .في األمن العاطفي العائلي للطفل 

 يتم التأكد من خ إيجابي لها , ويتحديد تار بمجردة ادة وتكرار العدتحديد السؤال فيما يتعلق بشدة وميتم 

   [ 23. ] لطفل أيضا لنماط التغذية , الرعاية األدوية التي تم تجريبها في المنزل , أ العالجات

    

 

 :Clinical features of Digit suckinمص اإلصبع لالسمات السريرية 2-3-1-2-3   
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  (سنية سنخية ) يرات على العظم السنخي ثتأ -أ

 .ية غطان التصنقزيادة المرور و -1

  .ة مفتوحة أماميةضع-2

 .عضة معكوسة خلفية دوث مما يؤدي إلى ح  Vة العلوية حيث اصبح شكل حرفي  سنفي القوس ال ضيقت -3

 . ي للقواطع السفلية سانلن األمامية العلوية مع تراجع شفوي لألسنا وزبر -5

 ( .عميقة ) ك مرتفعة نقبة ح -4

 .نقص توتر الشفة العليا وزادة نشاط الشفة السفلى -6 

 .[  23] تأثيرات على العالقة بين القوسين  -7 

  .[ 23,17] تطور دلع لساني معاوض  - 8
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 علىحيث تبدو اإلصبع المستخدمة في المص مشوهة الشكل مع تشكل ثأليل :  تاثيرات على اإلصبع -ب

 [  17] السطح البطني لإلصبع  

 إضافة إلى أن عادة مص اإلصبع يمكن أن تؤذي بنية الفم فإنها كذلك يمكن أن تسمح بانتشار األمراض 

 وجود فروق ذات داللة  2117المعدية بسهولة , حيث أكد الباحثون في دراسة أجريت في تركيا عام 

 بين  Enterobacteriaوالبكتريا المعوية  Escherichia coliإحصائية هامة في انتشار اإلشريكية القولونية 

 [ . 42] العادة األطفال الذين لديهم هذه العادة الفموية واألطفال الذين ليس لديهم هذه 

 

 Tongue habits: عادات اللسان  2-3-2 

 

 الشهر ذ ي يبدأ منرالبش نالدراسات السريرية إلى أن الجني بعد البلع من اقدم المنعكسات عند اإلنسان إذ تشير

 د ذات أهمية للعدي. , كما أن وظائف اللسان خالل البلع [  43,11] الرابع قبل الوالدة بممارسة عملية البلع 

 من مقومي األسنان , أطباء األسنان , جراحي الفم واألذن واألنف , علماء األعصاب وأخصائيي امراض 

 [ .  44,45,7] الكالم 

 

 ويتميز البلع عند الرضع بنشاط شفوي كبير , وضع ذروة اللسان مقابل الشفة السفلية واسترخاء العضلة 
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 الفيزيولوجي ألنماط البلع خالل السنة األولى من العمر حين , ويبدا االنتقال [  51] الرافعة للفك السفلي 

 يل نشاط تبزغ األسنان وتستمر على مدى عدة سنوات المقبلة وتنضج الوظيفة الفموية , كما يحدث تفع

 لفك السفلي حيث يتميز نمط البلع الناضج باسترخاء الشفاه , توضع اللسان خلف لتدريجي للعضالت الرافعة 

 قبل سنرتفاع الفك السفلي حتى تصبح األسنان الخلفية بتماس مع اإلطباق وهذا عادة ما يالحظ القواطع , ا

 سنوات , ويتميز نمط البلع غير الطبيعي المستمر إلى األسنان المختلط والدائم بروز اللسان بين(  5-4) 

 [ 46] وي ونشاط زائد للعضالت حول الفموية حسنان األمامية وعدم وجود تماس راأل 

 

  Normal infantile swallow :البلع الطفلي الطبيعي  2-3-2-1

 

 ويترافق عند حديثي الوالدة ,[  51,  15] يعتبر البلع من الوظائف الفيزيولوجية األساسية للحفرة الفموية 

 بين اللغوية العلوية والسفلية بحيث تنضغط حلمة الثدي ف ادفاع اللسان نحو األمام وتوضعه بين الحوانمع  

 ظهر اللسان وقبة الحنك لتفريغ دفقات متتالية من الحليب ويترافق ذلك بتقلص واضح للعضالت الوجهية

 ن سد الفوهة األمامية للحفرة الفموية لسابتقلصها مع ال هالفك السفلي , بينما تؤمن الشفا وحول الفموية لتثبيت 

 [  43,11] أثناء البلع 

 ة طبيعية عند الطفل حتى ويعد حال Infantile swallowingيطلق على هذا النموذج من البلع بالبلع الطفلي 

 [  43,11) سنوات  3 - 2,4عمر 

 

 :ثالث سمات للبلع الطفلي عند الرضيع Moyersوقد وضع 

 

 . يكون الفكان متباعدين مع توضع اللسان بين الوسائد الشفوية  - 1

 (عضالت الوجه ) قحفي السابع المسؤول عن تنبيهها العصب اليكون السفلي  استقرار الفك -2

 .ية الحساسة بين الشفاه واللسان عليه من قبل التبادالت الداخلاً ومسيطر موجهاً  يكون البلع -3

 ع بزوغ األسنان المؤقتة , وزيادةيشاهد هذا النموذج من البلع عند الطفل الوليد , ويختفي تدريجيا م

] سنوات  3 -2.4س السنية بعمر المعلومات الحسية الواردة إلى الجهاز العصبي المركزي واكتمال القو

47 ] 

 

 

 ع البلع الطفلي لألسباب عند البالغ , حيث يتم تراج اً عند الرضيع لكنه مرضي اً ويعتبر البلع الطفلي طبيعي



 

18 

 [  41 [التالية 

 

 . االرتفاع في األقواس السنية  بزوغ األسنان وزيادة -

 . توضع اللسان إلى الخلف  -

 تطور المفصل الفكي الصدغي نتيجة لظهور األسنان -

 تطور ونضج الجهاز العصبي-

 .تغير نوع األغذية  -

 

 في الدراسة التي أجراها عن سوء وظائف اللسان أن الرضاعة الصناعية من زجاجة Straubوقد ذكر  

 السبب في كثير من عادات البلع الشاذة , وتكون الحلمة الطويلة والمتعددة  هياإلرضاع غير المناسبة  

 .المسؤولة عن هذا االتهام هي ادة عالثقوب 

 ع اللسان لألمام ثم اإلمساك فإذ ال يستطيع الطفل معها وضع اللسان مقابل قبة الحنك ويقوم عوضا عن ذلك بد

 [ . 48] سان والبلع بهذا الوضع بين الطيتين اللثويتين واللبحلمة زجاجة اإلرضاع 

 كما أشار بروفيت لسببين رئيسيين لالرتفاع النسبي النتشار التوضع األمامي للسان أثناء البلع عند األطفال  

 [ 46( ] النمو ) والتشريح ( النضج ) متعلقان بعلم وظائف األعضاء 

 

  Normal mature swallow: البلع الناضج الطبيعي  -2-3-2-2

 

 عندما يبدأ الطفل بتناول الطعام الصلب مع بزوغ األسنان , يحدث تبدل مميز في نموذج البلع , فاللسان 

 كما  دماً متق اً يتوضع داخل األقواس السنية بدال من توضعه بين الوسائد اللثوية , وال يأخذ الفك السفلي وضع

 عليه من قبل عضالت المضغ أكثر من العضالت الوجهية ,  اً كان خالل فترة الرضاعة , ويصبح مسيطر

 وال يعود اللسان يندفع بسرعة إلى األمام والخلف , وهي الحركة الضرورية للرضاعة , ويحدث التحول من 

 [ .  15] نموذج البلع الطفلي إلى البلع الناضج بشكل تدريجي بما يسمى مرحلة البلع االنتقالي 

 

 

 

 : ميزات البلع البالغ على النحو التالي  Moyersوقد حدد 

 تشابك األسنان مع بعضها - 1

 السفلي , بالعصب القحفي الخامس ثبات الفك السفلي بتقلص العضالت الرافعة للفك -2

 [ . 47,15] ك خلف القواطع العلوية مع تقلص للشفاه بحدوده الدنيا نة الحبتوضع ذروة اللسان مقابل ق -3
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 Moyers's classification of:  علألنماط الب Moyers تصنيف 2-3-2-3

swallowing pattern    

 

 يتوضع اللسان خالل هذا البلع بين الوسادات اللثوية Normal infantile swallow  :بلع طبي طبيعي  -

 ن األسناروز ببويستقر الفك السفلي بواسطة تقلص العضالت الوجهية وخاصة المبوقة , ويختفي هذا النمط 

 .الدهليزية لألسنان المؤقت 

 خليط بين البلع الطفلي الطبيعي والبلع الناضج خالل اإلسنان  : Transitional swallowبلع انتقالي  - 

 .ة المبكرة لألسنان المختلطة المؤقت والمرحل

 البلع , يوجد نشاط قليل للشفاه والخدود خالل هذا : Normal mature swallow بلع ناضج طبيعي  - 

 .الرافعة للفك السفلي بشكل أساسيوهناك تقلص العضالت 

 قنية ذ, العضلة الفاهيوجد تقلص للش  : Simple tongue thrust swallowبلع الدفع اللساني البسيط -

 .تزول عند انتهاء عملية البلع والعضالت الرائعة للفك السفلي , ويبرز اللسان ضمن عضة مفتوحة 

  

 

 الشكل المميز ببلع يعرف هذا  Complex tongue thrust swallow  :بلع الدفع اللساني المعقد  -

 قنية والوجهية مع عدم وجود تقلص العضلة ذ, العضالت ال فاهالمتباعدة وهناك تقلصات واضحة للشاألسنان 

 [ 23,17 [العضة المفتوحة األمامية موجودة الصدغية خالل البلع , و
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 من بين جميع العادات الفموية , وهناك مجموعة واسعة من المواقف  الدفع اللساني األكثر جدالً  وتعتبر بلع

 , ولقد أظهرت العديد من [  23] واآلراء بين مختلف المؤلفين فيما يتعلق بتشخيص وتأثير بلع الدفع اللساني 

 يلعب دورا هاما في مسببات ب Tongue thrustالدراسات أن البلع الطفلي المعروف أيضا بالدفع اللساني 

 الدفع اللساني بحركة أمامية لذروة  Tulleyف عر, وقد [  44,45,7] عض التشوهات الوجهية الفموية 

 الشفة السفلية خالل البلع وفي أصوات الكالم حيث يتوضع اللسان بين األسنان لتمساألسنان  نياللسان ب

  [23 . ] 

 

  Etiology of Infantile swallow : أسباب البلع الطفلي2-3-2-4 

 

 تعتبر عادة دفع اللسان أثناء البلع بشكل عام عامل مسبب لسوء األطباق وعلى الرغم من ذلك ال يوجد سبب  

 , [  15] معين لتلك العادة بحد ذاته يمكن اعتباره أهم أسباب المشكلة 

 

 : إال أنه قد ذكرت عوامل مساعدة في وجود تلك العادة وهي 

 

 خلل حنكية علوية ,قوس : لهذه العادة مثل أ ة ربما تجعل الطفل مهيقدمع املهناك عو :التأثير الوراثي 

 , نشاط العضلة المستديرة الشفوية الوراثي [  23] رة الفموية فن بين عدد وحجم األسنان وحجم الحالتواز

 [  15] نموذج دفع اللسان الناتج عن شكل تشريحي معين والتفاعل العصبي العضلي الذي يؤدي إلى 

 

 هذا األداء اللسان بوضعية منخفضة واألسنان متباعدة وبالتالي يشتبه بأنه يحز  جعلحيث ي : مص اإلبهام

 .سوء وظيفة اللسان خالل البلع 

 عندما يفقد الطفل السن المؤقت خاصة الناب أو القواطع فإن اللسان غالبا ما يبرز في  :اإلسنان المختلط 

 فراغ او أي  : filling Gap fline.الميل لملء الفراغ . في وضعية الراحة أثناء الكالم ونشاط البلع  - الفراغ

 لى االنحرافات إ اً بواسطة اللسان , ويعود ذلك جزئيللملئ   تميلالسنية ال تشغلها األسنان  سمساحة في القو

 .لمنع تسرب الطعام خالل البلع  اً االستكشافية وجزئي

 الحساسية التي تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي تسبب تأثيرا على اللوزتين والزوائد األنفية  : الحساسية

 .مؤدية إلى التنفس الفموي والدفع اللساني 

 

 حاالت اللسان غير كاف في هذه ال : macroglossin - microglossian  ضخامة اللسان وصغر اللسان

 ...مما يؤدي الى الدفع األمامي للسان  oral spaceالفموي  غلملء الفرا
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 العضالت الفموية الوجهية  تطور حيث يتم تحفيز االسترخاء الفموي بسبب نقص :اتباع نظام غذائي لين  

  .الناتج

 ... عندما تستمر حاالت اإلصابة لوقت كاف فإنها يمكن أن تسبب تغيرات في نمط البلع  :رضوض فموية 

 

 ظهرهم على وسادة منخفضة أو  يح اللسان لدى بعض المرضى الذين ينامون علىحيث يستر :عادات النوم 

 [  23] ابل األسنان أثناء البلع مفتوح في قوس الفك السفلي ويتحرك إلى األمام مق ممع ف

 [ . 46] كاستبدال عادة مص اإلصبع الذي تم إيقافها بالقوة بدفع اللسان  :نفسية 

 

 Diagnosis of Infantile( : البلع الطفلي ) تشخيص الدفع اللساني أثناء البلع  2-3-2-5

swallow  

 

 .مراقبة وضعية اللسان عندما يكون الفك السفلي في وضع الراحة :  الفحص الوظيفي

 

 :فلمراقبة وضعية اللسان خالل البلع المخت -

 [ 23. ] لبلع الواعي خالل المضغ ا -البلع الواعي , البلع المسيطر باألوامر للعاب , البلع المسيطر للماء  

 : الفحص بالجس-

 .  وضع الماء أسفل ذروة لسان المريض والطلب منه القيام بالبلع

 .ت الوجهية عضالنقل األسنان معا دون وجود أي تقلص للشفاه أو الوت الفك السفلي  يرتفع: الطبيعي 

 .تقلص واضح للشفاه والعضالت الوجهية: بلع الدفع اللساني -

 .وضع اليد على العضلة الصدغية والطلب من المريض أن يقوم بالبلع 

 .الت الصدغية ويرفع الفك السفلي تتقلص العض : الطبيعي 

 .وجد تقلص في العضالت الصدغية ال ي: بلع الدفع اللساني -

 

 

 .السفلية والطلب من المريض أن يقوم بالبلع مسك الشفة 

 .عملية البلع يمكن أن تكتمل :  الطبيعي

 [  23. ] ال عملية البلع ال يستطيع المريض إكم: بلع الدفع اللساني  -
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 Clinical features of Infantile: السمات السريرية العادة البلع الطفلي  2-3-2-6

swallows habit  

 .متطاول عادة وجه 1-

 . .عدم كفاءة الشفاه 2-

 . شاهد نشاط عضالت ذقنية غير طبيعي ي3-

 .ميالن القواطع العلوية لألمام مؤدية إلى زيادة البروز 4-

 ع اللسانيدفو األمام ويعتمد ذلك على نمط الميالن األسنان األمامية السفلية نحو الخلف أو نح5-

 .عضة مفتوحة أمامية  6-

 ( 23. ) ية فة خلوسضة معكع 7-

 

 

  Mouth breathing :التنفس الفموي  2-3-3

 يعتبر التنفس من أهم الوظائف الحيوية األساسية التي يتم أداؤها عند اإلنسان بشكل فيزيولوجي عبر األنف 

 حيث يعد األنف الممر األول والطريق الطبيعي للتنفس والمحطة التي يتم فيها إعداد الهواء المستنشق إلى 

 حالة أكثر فيزيولوجية قبل دخوله إلى الرئتين , ويتم تنظيف الهواء المستنشق بواسطة الشعيرات األنفية 

 [ 17] والغشاء المخاطي لألنف , ويدفأ هذا الهواء ويرطب في األنف أيضأ قبل دخوله الرئتين 
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 ى التوازن بين قوى الشفاه ية العلوية وذلك بالحفاظ علن  في يؤمن التطور السليم للقوس السإن التنفس األن

 والخدود في الخارج وقوى اللسان في الداخل عن طريق إغالق الفم وتوضع اللسان في مقدمة قبة الحنك , 

 وكذلك فإن دخول الهواء عبر األنف يعمل على تنشيط نمو الجيوب الفكية وبالتالي تحريض النمو الطبيعي 

 بين قوى العضالت الرائعة للفك  اً مو العمودي إذ يحدث توازنعلى النللفك العلوي , كما يسهم في السيطرة 

 . والعضالت الخافضة للفك السفلي مما يؤدي إلى حدوث تطور طبيعي في الفك السفلي 

 

 ومما سبق نجد أن التنفس األنفي هو التنفس الصحي كما أنه التنفس الطبيعي أما التنفس الفموي الذي نشاهده 

 اعتيادي أو انسدادي أو تشريحي أي أنه مكتسب  منشأضية قد تكون ذات عند البعض فيعد حالة مر

 ل , وقد يتنفس بعض األطفال من الفم بصورة أساسية بسبب العادات فقط دون وجود أي مشاك[  49,11] 

 [ .  33,15] في الطرق األنفية 

 

  التشخيص التفريقي بينهناك تعريف محدد للتنفس الفموي بسبب العديد من الصعوبات مثل صعوبات  سولي

 األنفي والفموي ويعود ذلك إلى حقيقة أن الذين يتنفسون عن طريق الفم لديهم عادة بعض القدرة على  التنفس

 التهوية األنفية , وفقط عندما يكون هناك انسداد كلي أو تضيق المجرى الهوائي األنفي يمكننا أن نجد التنفس 

 , او الصعوبة في التمييز فيما إذا كان التنفس الفموي هو تكيف مع االحتياجات [  61,58] الفموي بمفرده 

 التنفسية بشكل أساسي أو أنه عادة مستمرة بعد تنقية المجرى الهوائي األنفي أو موجود على الرغم من 

 [ .  61,58] الهوائية النظيفة  الطرق

 [ . 23] التنفس الفموي يتنفس اعتيادي عن طريق الفم بدال من األنف  Sassouniوقد عرف  
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 Classification of Mouth breathing: ي موتجنب التنفيس الف 2-3-3-1 

 

 : وهو  1987عام  Finnأعطي بواسطة  

 حيث يكون هناك زيادة في المقاومة أو إعاقة كامل التدفق الهوائي الطبيعي :Obstructive  انسدادي -

 . الممرات األنفية 

 على سبيل العادة أو استمرار لهذه العادة حتى بعد إزالة األسباب المعيقة:Habitualاعتيادي -

ى عدم كفاءة الشفاه ومثال على ذلك الشفة العلوية القصيرة التي تؤدي إل: Anatomical  تشريحي  -

 وبالتالي 

 [  23] الفموي  نفسالت

 

 Etiology of Mouth breathing :أسباب التنفس الفموي  2-3-3-2

 

 العيوب التطورية والتشريحية كتطور غير طبيعي للتجويف األنفي , القرينات األنفية والشفاه العلوية  

 .القصيرة 

 ..انسداد جزئي بسبب انحراف الحاجز األنفي واألورام الحميدة الموضعية  

 ة , ضخامة في كل من أنفيلتحسسي المزمن , زوائد لحمية و التهاب الغشاء المخاطي األنفي , التهاب الفم ا

 ., النسيج اللمفاوي , اللوزتين الغدانيات

 وهي بنية تسود فيها األنسجة  Genetic - pattern ectomorphicاألطفال الوراثيون ظاهرو البنية 

 معرضون لالنسداد المستمدة من األديم الظاهر ولديهم نمط وراثي من الوجه والبلعوم األنفي المستدق و

 [  23] األنفي 

 أسباب جهازية فاألطفال الذين يعانون من أمراض قلبية ربما يحتاجون المزيد من أوكسجين الهواء أثناء 

 [ 17] ري التمارين والج

 

                            Diagnosis of Mouth breathing: تشخيص التنفس الفموي  3-3-3-2 

 

  مراقبة المريض -

  .الشفاه ستكون متباعدة: التنفس الفموي 

 .الشفاه ستكون متماسة : التنفس األنفي 
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 الطلب من المريض أن يأخذ نفس عميق من خالل األنف -

  .ير في شكل وحجم الفتحات األنفيةال يوجد أي تغي: التنفس الفموي 

 . .حية نايظهر بوضوح سيطرة العضلة الج:  التنفس األنفي 

 وضع مرآة ذات ت, حيث  Fog testي أيضأ باختبار الضباب عيد : Mirror test      آةاختبار المر -

 فإن المريض هو تنفس  آةالعلوي من المرهواء على الجانب سطحين على الشفة العليا للمريض , إذا تكاثف ال

 .أنفي وإذا كان يحدث ذلك على الجانب اآلخر هو تنفس فموي 

 حيث يطلب من المريض أن يحتفظ   : Massler's Water holding testلتحمل الماء  Masslerختبار ا -

 في الفم , حيث ال يستطيع تحمل الماء لفترة طويلة في التنفس الفموي لئاً بالماء ممت

 ألياف  حيث تضع بعض  Twemen's butterfly test ,( النسالة القطنية   Twemen( االختبار فراشة -

 , إذا اهتزت ألياف القطن عند الزفير نحو األسفل فالمريض هو تنفس أنفي ماً ية تمانفالقطن أسفل الفتحات األ

 .لياف نحو األعلى هو تنفس فموي وإذا اهتزت األ

 ألنف الذي يمكن من تحديد كمية تدفق الهواء الكلي من خالل ا : Rhinometryمقياس الطرق الصوتية -

 .  نفسباستخدام جهاز تخطيط حث الت

 [ 17] تستخدم لحساب مساحة البلعوم األنفي : تريك مسيفالو-

 

 

 

 

 Clinical features of Mouth: النسمات السريرية للتنفس الفموي  4-3-3-2 

 

 : اختالل توازن النسيج الفموية الرخوة -أ

 

 مفتوح  فم) لطرق الهوائية القوية مفتوحة للسان منخفض وأمامي في التنفس الفموي للمحافظة على ابقى اي  -

 .(أثناء الثوم 

 إلى اختالل التوازن مع ضغط  اً ية العلوية مؤديفالخلالدهليزية لألسنان يمارس الخد ضغط على السطوح -

 .اللسان 

 .علوية قصيرة مما يقلل الدعم الشفوي لألسنان األمامية العلوية  فة نقص توتر الشفاه واحتمال شو-
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 :اختالل توازن العظم السنخي -ب 

 س الفموي عالقة فعضة مفتوحة و يمكن أن يطور التن ,بروز شفوي للقواطع العلوية ,وس علوية ضيقة ق•  

 . رحوية صف ثاني 

 

  :الفم الجاف  -ج 

 [  17] خر نحيث يمكن أن يسبب جفاف الفم التهاب لثوي بالتنفس الفموي وخطورة عالية لل

 ( متالزمة إعاقة التنفس ) اسم مجموعة من العالمات السريرية التنفس الفموي تحت  ستکيوقد وصف ر

 : كالتالي ي وه

 

 . .نموذج بلع طفلي -

 . ميل للعضة المفتوحة والعضة المعكوسة الخلفية أحادية أو ثنائية الجانب  -

 الخلف انحراف خفيف بالرأس نحو-

 . سوء إطباق صف ثاني نموذج أول  -

 .تضيق القوس السنية العلوية  -

 

 

 

 

 :االساس المنطقي لمعالجة العادات الفموية السيئة 
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 :Reminderاستراتيجية التذكير¿

 .هذه التقنية مفيدة لالطفال الذين يريدون وقف العادة لكنهم يحتاجون لبعض المساعدة 

 المستخدمة بحيث تكون كمذكر للطفل بعدم وضعها يمكن استخدام ضماد الصق على االصبع 

 .في الفم 

 .ومحايد وال يسبب الشعور بأنه شكل من اشكال العقاب  معتدلر يجب ان يكون المذك

 

 

 

 Reward Techniqueاستراتيجية المكافأة ¿

 يتم التوصل الى اتفاق بين الطفل واالهل والطبيب ينص على هذا االتفاق على ان الطفل سيوقف العادة لمدة 

  .محددة واذا حصل ذلك سيحصل على مكافأة

 كلما اظهر الطفل فعالية , ليس من الضروري ان تكون المكافأة غالية الثمن بل ان تكون كافية لتحفيز الطفل 

  .ةفي االنخراط كلما ارتفعت نسبة نجاح التقني

 .يمكن تقسيم الهدف على مراحل زمنية تنتهي بتالشي العادة تماماً 

 

 Appliance Therapyاستخدام االجهزة المختلفة ¿

 .نتقال الى استخدام االجهزة فقط في حال فشلت التقنيات السابقة يجب اال

 .يجب توضيح فكرة ان استخدام االجهزة ليست عقوبة بل هي مذكر مستمر للطفل 
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 .يجب اعالم االهل عن بعض االثار الجانبية الستخدام االجهزة كصعوبة البلع واللفظ 

 ثالثة اشهر لقهر العادة وثالثة اشهر الستقرار –يجب ان تبقى االجهزة في الفم لفترة ال تقل عن ستة اشهر 

 النتائج 
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