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     Introduction المقدمة- 1
يعد تأمين الناحية التجميمية لألسنان ىدفًا أساسيًا في التعويضات السنية الثابتة، حيث أن 
مطابقة الشكل ولون األسنان الطبيعية من أىم عناصر نجاح التعويض بالنسبة لممريض 

والطبيب، يتطمب محاكاة وتقميد مظير البنية السنية تحديدًا دقيقًا لحالة السطح ودرجة 
 .( Seghi et al, 1986 )الشفوفية ولون الترميم

 تبقى مشكمة تأمين التطابق الموني النيائي لمترميمات مع األسنان المجاورة مشكمة بحد ذاتيا
(Wee et al,2002) .

يمثل تحقيق الناحية الجمالية المثمى في المنطقة األمامية بترميمات ذات تغطية كاممة ميمة 
 أحد أىم أسباب استخدام ىو .(Preston 1985)صعبة ومعقدة في طب األسنان 

 (.Stamatacos, Simon 2013 )التعويضات الخزفية بأنواعيا المختمفة

ظيرت في السنوات الماضية أنظمة خزفية حديثة لتصنيع ترميمات مفردة،  تنصح الشركات 
وسمح تطور موادىا وطرائق . المصنعة ليا باستخداميا في المنطقة األمامية والخمفية

تصنيعيا بالحصول عمى ترميمات خزفية تحاكي األسنان الطبيعية من ناحيتي الشكل والمون 
(Paul et al, 1998  ،  Pietrobon et al, 1997) .

واتجيت مناحي التطوير باتجاه الترميمات الخزفية وخواصو الضوئية العالية، ألنو أكثر 
تحقيقًا لمناحية الجمالية مقارنة مع التعويضات الخزفية المعدنية التي التعكس الخواص 

وكانت بدائل عنيا . (Pröbster et al,1993)المونية البصرية بسبب وجود المعدن
(Castellani et al, 1994) ًوىي ذات ديمومة مقبولة سريريا ،(Holloway et al, 

 ,Pippin et al)وتؤمن األنظمة الحديثة منيا تطابقًا لونيًا مع األسنان المجاورة . (1997

1995   ،  Hammad et al, 2003  ،Dozic et al, 2003) .
قارنت أبحاث متعددة بين أنواع مختمفة من التعويضات الخزفية، فتبين أن الترميمات  

 (خزف مدعم بجزيئات الموسيت، ثنائي سيميكات الميثيوم)المصنعة من خزف أساسو الزجاج 
وبسبب تمك . ىي أكثر تحقيقًا لمناحية الجمالية بسبب حيويتيا وشفوفيتيا الضوئية العالية

الميزة اليامة كانت ىناك صعوبات في تحقيق التطابق الموني بين السن المرممة والسن 
. الطبيعية وخصوصًا عند إلصاقيا عمى دعامات متمونة

عمى لون لتأثيره  ،يواجو أطباء األسنان ًا كبيراً تجميميالداعمة تحديًا تمون األسنان يبقى 
         LiZY et al, 2004 ) اً  التمون شديد ىذاخصوصًا إذا كان، الترميمات الخزفية الزجاجية

،Chu et al, 2007  ). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stamatacos%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23550330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stamatacos%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23550330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stamatacos%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23550330


 
 Hager )واستخدمت األنظمة الخزفية عمى دعامات متمونة لموصول لنواحي تجميمية عالية

et al, 2001  ) ،تتأثر  حيث، وكانت ىناك عدة محاوالت وطرق لمتغمب ىذه الناحية السمبية
 ولون السن  الترميمالترميمات الخزفية بثالثة عوامل ىي لون اإلسمنت ولون

. (Chang et al, 2009)الداعمة
وتم تطوير منتجات متعددة وبتقنيات مختمفة في تصنيع الخزف المحقون، واستخدمت مواد 

خزفية أكثر ظاللية لمتغمب عمى ىذه المشكمة، واستخدمت تقنيات تموين مختمفة منيا التموين 
 Layering( Magne أو بطريقة الطبقات Cut Back أو التموين بطريقة  Stainالخارجي

et al, 2010 .)  
*  باستخدام قبعاتPrssableتنصح معظم الشركات المستخدمة ألنظمة الخزف المحقون 

خزفية بظاللية عالية لتصنيع تيجان خزفية متوضعة عمى دعامات متمونة أومعدنية، وتصنع 
 أو High Opacity ( HO) ذات ظاللية عاليةIngotsىذه القبعات من مضغوطات 

 وىذا بدوره سيقمل من الخصائص التجميمية البصرية Meduim Opacity(MO) متوسطة 
، LT)لتمك التيجان مقارنة مع األنماط األخرى من القبعات ذات الظاللية المنخفضة 

HT) .* والتي سيكون ليا تأثيرات سمبية عمى الناحية التجميمية لمتعويض، اذ يصبح التاج
أقل شفوفية وحيوية وأقل تحقيقًا لالنسجام الموني مع األسنان المجاورة، ويسمك التعويض 

الخزفي  إلى حد ما سموك التعويض الخزفي المعدني من ناحية انعكاس وانكسار وانتشار 
. الضوء عبر الطبقات الخزفية

 برزت الحاجة الستخدام وسائل أخرى لمتغمب عمى المون المعيب لمدعامات المتمونة من ىنا
لممحافظة عمى أعمى قدر ممكن من الخصائص التجميمية لتمك التيجان من ناحية الشفوفية 

. (,Chaiyabutr et al 2011  Zhang et al  2007)  المونيطابقالضوئية والت
ونذكر من ىذه الوسائل المستخدمة لحجب المون المعيب لمدعامات المتمونة ما تنصح بو 

بعض الدراسات بترميم األسنان المتيدمة والمعالجة لبيًا بقمب ووتد مصنوع من أنظمة خزفية 
 Al-harbi et al, 2003 ، Ahmad et al, 1999 ، Kakehashi et)خالية من المعدن 

al, 1998). 
 
 

(IPS e.max press.Instructions for use 2009 )  * 
 



ربما التي  (HO)واستخدام ترميمات خزفية مصنعة عمى قبعات خزفية بظالليات  عالية 
تؤدي إلى تستير المون المعيب ليذه الدعامات، ولكن في معظم الحاالت السريرية التقدم ىذه 

 .الترميمات المصنعة عمى تمك القبعات الناحية المونية والتجميمية المرجوة

كما تم تطوير إسمنتات راتنجية الصقة ذات ظاللية وألوان مختمفة لتساعد في التغمب عمى 
. (Zhang et al, 2007- Chaiyabutr et al, 2011 )مشكمة الدعامات المتمونة

كُمعّدل لمون   (Monopaque)واستخدمت مواد راتنجية  ظميمة ذات تصمب ضوئي
 .( Okuda et al, 2000)لمدعامات المعدنية والمتمونة قبل تصنيع التيجان الخزفية  

تناقضت نتائج الدراسات حول أىمية اإلسمنت الراتنجي الالصق في تستير لون الدعامات 
. (  Karaagaclioglu et al, 2008  ، Wee et al, 2000  )المتمونة

ولوحظ ندرة األبحاث التي تناولت ُمعّدل لون الدعامة الراتنجي كوسيمة لتستير لون الدعامات 
المتمونة وخصوصًا المتمونة بشدة والتي تشكل تحديًا كبيرًا أمام طبيب األسنان من الناحية 

وتأثيرىا المتبادل مع اإلسمنتات الراتنجية المختمفة عمى المون . التجميمية والتطابق الموني
كما ال توجد أية دراسة عن مقدار الحد . النيائي لمترميمات الخزفية الذي لم يدرس بعد

األدنى من ثخانة الترميم التي يجب أن تكون محققة لتجنب العيوب المونية خالل تطبيق 
 .ُمعّدالت لون الدعامات وألوان وظالليات اإلسمنت الالصق

تمتمك  (IPS e-max)وبما أن التيجان الخزفية المحقونة التي أساسيا الزجاج مثل نظام 
الشفوفية الضوئية وتحقيق المون وخصائص  وخصائص تجميمية عالية من ناحية الحيوية

ميكانيكية متميزة، لكن تكمن المشكمة فييا عند إلصاقيا عمى دعامات متمونة حيث ستؤثر 
، (Al Ben Ali et al, 2014  ،Salameh et al, 2014)سمبًا عمى لون التاج النيائي 

وذلك بسبب وجود الشفوفية العالية  ليذه التيجان حيث سيشف لون الدعامات المتمونة 
رغم  .المعيب عبر طبقات الخزف، ولم تتوفر حتى اآلن دراسات كافية حول ىذا الموضوع

أنيا أصبحت شائعة االستخدام في العيادات السنية المحمية وترددت الشكوى حول ىذا 
. الموضوع ما دفعنا إلى إجراء ىذا البحث

 
 
 

 
 



 Aim of Studyالهدف من البحث -2
   ييدف ىذا البحث إلى إيجاد أفضل الحمول لحجب لون الدعامات المتمونة بدرجة معتدلة

أو شديدة، وتحقيق التطابق الموني في أجزاء التاج الثالث عند استخدام نظام الخزف 
: من خالل (pressable IPS e-max)المحقون 
  دراسة تأثير الدعامات المتمونة بشكل معتدل وشديد عمى النتيجة المونية لتيجان

. الخزف قبل اإللصاق
  في  (غير الظميل)دراسة فعالية استخدام اإلسمنت الراتنجي الالصق الممون

. الحصول عمى التطابق الموني لمتيجان الخزفية المحقونة فوق الدعامات المتمونة
  دراسة فعالية استخدام اإلسمنت الراتنجي الالصق  الظميل في الحصول عمى

. التطابق الموني لمتيجان الخزفية المحقونة فوق الدعامات المتمونة
  دراسة فعالية تطبيق ُمعدِّل لون الدعامة الراتنجي  في الحصول عمى تطابق لوني

. لمتيجان الخزفية المحقونة فوق الدعامات المتمونة
   دراسة كفاءة تطبيق ُمعدِّل لون الدعامة الراتنجي مع إسمنت راتنجي الصق ممون

في الحصول عمى تطابق لوني لمتيجان الخزفية المحقونة عمى ىذه الدعامات 
. المتمونة

   دراسة كفاءة تطبيق ُمعدِّل لون الدعامة الراتنجي مع إسمنت راتنجي الصق ظميل
في الحصول عمى تطابق لوني لمتيجان الخزفية المحقونة عمى ىذه الدعامات 

. المتمونة
  في كل ثمث )معرفة الطريقة األمثل لتحقيق تطابق لوني لمتيجان الخزفية المحقونة

. المتوضعة عمى دعامات متمونة بشكل معتدل وشديد (من أجزاء التاج
  لتحقيق التطابق الموني األمثل يمكن االقتداء بيا من  (معادلة)الوصول إلى قاعدة

 .قبل األطباء الممارسين والمخبريين كمييما والتعاون بينيما
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: أنظمة الخزف السني الخالي من المعدن : الفصل األول  
 :لمحة تاريخية عن تطور أنظمة الخزف الخالية من المعدن  1 -1

بنسبة  (Leucite)  نظام الخزف الزجاجي الحاوي عمى بمورات الموسيت 1990ظير عام 
تم في العام نفسو .  ال يتطمب اجراء عممية البمورةالذي( IPS Empressنظام ) 34%

 Lithia –Disilicate)الميثيوم ثنائي سيميكات تطوير خزف زجاجي حاو عمى بمورات 
Crystals)  70بنسبة% ( نظامIPS Empress 2 )يصمح لصنع جسور مكونة من الذي 

 .ثالث وحدات يمكن تطبيقيا حتى منطقة الرحى األولى
 ،  McLaren et al, 2002 )تمتمك معظم األنظمة الخزفية الخالية من المعدن متانة عالية

 Stumpel et al, 2001). 
ومن المكونات المسؤولة عن ىذه المقاومة أوكسيد الزيركونيوم واأللومينا وثنائي سيميكات 

 (.Heffernan et al, 2002 ، Höland et al, 2000 )الميثيوم
  :(Rosenstril et al, 2006)   تصنيف الخزف السني2 -1
  : حسبيمكن تصنيف الخزف بعدة طرق: مبادئ تصنيف الخزف  1-2-1

 البنية المجيريةالتركيب و. 
 تقنية تصنيع الترميمات الخزفية.  
 وجوه  ،جسور  ،تيجان : االستطباب. 
 مرتفع ،متوسط ،منخفض منخفض جدًا،  : الخبز حرارة درجة.  
  شفافعاجي،  ،ظميل: الشفوفية.  
 مقاومة الكسر.  
  التصميمتقنية:  

  أو تاج أو ترميم شكل عمى: ( Full contour )الكامل التشريحي بالشكل نموذج-
 .جسر  
يضاف فوقيا خزف طبقي  (Core)نموذج آخر عمى شكل قبعات  خزفية ظميمة -

(Magne et al, 1999- Stumpel et al, 2001- Antonson al, 2001- 

Heffernan et al, 2002- Webber et al, 2003- McLaren et al, 2003).          
  (microstructure)المجهرية  البنية  التصنيف حسب التركيب و1-2-2
 نظمةلى األإ حسب كمية وحجم البمورات والمحتوى الزجاجي األنظمة الخزفية حسب صنفت

 :التالية 
 ذات أساس زجاجي. 
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 موادذات أساس زجاجي مضاف إلييا  Fillers بمورية.  

 موادذات أساس بموري مضاف إلييا   Fillersية زجاج. 

  ذات البنية الصمبةمتعددة البمورات. 

تتركب بشكل أساسي من السيميكا كالخزف الفيمدسباتي : أنظمة ذات أساس زجاجي -أ
 الخزفية ، ثم استخدم فيما تيجان جاكيتكان أول استخدام ليذا الخزف في صنع . التقميدي

و  (In-Ceram) كما في نظام قيعات خزفيةبعد في بناء الشكل التشريحي لمتيجان فوق 
  (.Procera )كذلك نظام 

تتركب أيضًا بشكل  :Fillersبمورية   موادأنظمة ذات أساس زجاجي مضاف إلييا-ب
نفس تركيب الزجاج في الصنف األول  ويختمف عنو بوجود البمورات أساسي من السيميكا 

 ىناك عدة نماذج من البمورات وىي ، أو تضاف الى القالب الزجاجيتتشكلالتي يمكن أن 
، فكان ليذا الصنف ثالثة أنظمة حسب الفمور أباتيت،  سيميكات الميثيوم،  ثنائيالموسيت

: نموذج البمورات الداخمة في تركيبو 
. الخزف الزجاجي مدعم ببمورات الموسيت -
. الخزف الزجاجي مدعم بثنائي سيميكات الميثيوم -
 .الخزف الزجاجي الغني ببمورات الفمور أباتيت -

يتم تحريض تشكل بمورات الموسيت بزيادة نسبة أوكسيد البوتاسيوم الموجود في زجاج 
. (القالب الزجاجي  )سيميكات األلومينا 
  بإضافة أوكسيد الميثيوم ثنائي سيميكات الميثيوم  بموراتيتم تحريض تشكل

(Li2O) تمتاز . لزجاج سيميكات األلومينا مما يعمل عمى تخفيض درجة انصيار الزجاج
أىم نظام تجاري . ىذه البمورات بأنيا ابرية الشكل، كما أنيا تشكل ثمثي حجم القالب الزجاجي

، (Ingotesمضغوطات )لمحقن وىو يأتي عمى شكل قطع قابمة . IPS Empress IIىو 
يتمتع ىذا النظام  IPS e.maxقابل لمتصنيع اآللي   أكثر متانًة وتطورًا وكما تم تطوير نوع 

تمكن من تصنيع تاج  دون الحاجة الى استخدام خزف زجاجي لبناء الشكل  بشفوفية كبيرة 
الخزف   كما يمكن استخدام نوع خاص من،(Altamimi et al, 2014) التشريحي الخارجي

. الزجاجي الحاوي عمى بمورات الفمور أباتيت أكثر من بمورات الموسيت لمبناء فوق ىذا النظام
تتركب بمورات الفمور أباتيت كيميائيًا من الفمور الحاوي عمى فوسفات الكالسيوم 

Ca5(PO4)3F .
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يتوفر نوعين من الزجاج الحاوي عمى بمورات الموسيت، وذلك حسب نسبة ىذه البمورات في 
: القالب الزجاجي

 (قميل الموسيت)الخزف الفمدسباتي : النوع األول 
 من الموسيت، ويدعى ىذا النوع متوسطةالخزف الزجاجي الحاوي عمى نسبة قميمة أو 

بالخزف الفيمدسباتي  أيضًا، أي يمكن أن يطمق مصطمح الخزف الفيمدسباتي عمى ىذا النوع 
 بمورات ةضافواليدف من إ. من الخزف باإلضافة الى الصنف األول من األنظمة الخزفية

 القبعة لمخزف حتى يتم تطبيقو فوق يرفع معامل التمدد الحرار لى ىذا النوع إالموسيت 
 القبعةحيث تختمف نسبة بمورات الموسيت بحسب نوع   الزيركونيا،قبعةالمعدنية أو فوق 

تمتاز بمورات الموسيت بتوزعيا بشكل عشوائي ضمن القالب الزجاجي ويبمغ . المستخدمة
ن ىذا التوزع العشوائي لمبمورات ىو المسؤول عن ضعف إ.  ميكرون 20حجميا تقريباً 

مقاومة ىذا النوع لقوى الكسر وتسببو في انسحال الميناء السني في األسنان المقابمة 
- يتوافر ىذا النوع من الخزف عمى شكل مسحوق (.  Mclaren et al, 2003)لمتعويض 

، كما يمكن القبعاتسائل ويستخدم في بناء الشكل الخارجي لمتاج فوق أنواع مختمفة من 
. استخدامو في صنع األوجو الخزفية

 *(VM13) وسمي Vitaتم تطوير جيل حديث من ىذا النوع من الخزف من قبل شركة 
وىو يحتوي عمى بمورات لوسيت ذات حجم أصغر من الجيل السابق مما ساىم في تحسين 

. الخواص الفيزيائية لمخزف، ويستخدم في بناء الترميمات المدعومة بالمعدن
الخزف الزجاجي المدعم بالموسيت : النوع الثاني 

من حجم  (%50حوالي )الخزف الزجاجي الحاوي عمى نسبة عالية من بمورات الموسيت 
 بمورات  نمو وتشكيلتم تطوير ىذا النوع بتحريض.  ويدعى بخزف الزجاج القالب الزجاجي،

 أو ما يسمى بمورة الزجاج  وىو ما جعمو يختمف عن النوع  الموسيت ضمن القالب الزجاج
 .  الذي تتم فيو اضافة بمورات الموسيت الى القالب الزجاجي (الخزف الفيمدسباتي)األول 

يتوافر ىذا . Ivoclar لشركة IPS Empressأىم األنظمة المنتجة ليذا النوع ىو نظام 
 أو قابمة لمحقنسائل أو عمى شكل قطع قابمة – ما عمى شكل مسحوق إالنوع من الخزف 

 عند نتائج سريرية ممتازة ت ىذه األنظمة، حيث أعطCERECلمتصنيع اآللي كما في نظام 
 . كحشوات  أو وجوه خزفية أو تيجان أماميةاستخداميا

 
*www.vita-zahnfabrik.com  
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بمقاومة أعمى  (Copy-Milling) تتمتع التيجان المصنوعة من األنظمة القابمة لمنسخ االلي
 (.Reiss-Walther 2000)(سائل – مسحوق )لمكسر مقارنة مع النظام التقميدي 

بشكل أساسي األلومينا  :زجاجية  Fillers  موادأنظمة ذات أساس بموري مضاف إلييا-ت
 (In-Ceram Zirconiaنظام )أو الزيركونيا  (In-Ceram Aluminaنظام )
(Tinschert et al, 2001). 

والتي تعتمد في  (بمورات ألومينا أو زيركونيا) :ذات البنية الصمبة متعددة البمورات أنظمة -ث
 مع بعضيا دون وجود أي قالب ، مما (ألومينا أو زيركونيا)تركيبيا عمى ارتباط البمورات 

 (. Mclaren & Cao 2009)يشكل بنية صمبة متعددة البمورات خالية من اليواء والزجاج
 :تقنية تصنيع الترميمات الخزفية التصنيف حسب 1-2-3

 (:et al, 2003  Rosenstiel)لى مايمي إيمكن تصنيف الخزف حسب تقنية التصنيع 
 (: Vitadur-Hiceram نظام ) األلوميني الخزف تقنية - أ

 صنعا حيث 1965 عام Hughesو  Mclean  األسنان طب في التقنية ىذه قدم من أول
 مبعثرة( األلومينا )األلمنيوم أوكسيد بمورات من يتألف الذي باستخدام خزف ألوميني ترميمات

 بنسبة األلومينا عمى حاوية ظميمة نواة استخدام عمى التقنية ىذه تعتمد زجاجي، قالب ضمن
 الفيمدسباتي الخزف باستخدام لمتاج الخارجي التشريحي الشكل بناء ويتم  وزنيا، من 50%

 Raptis )التقميدي الفيمدسباتي الخزف من %40 بنسبة أقوى الناتج الترميم يكون، التقميدي

et al, 2006). 
 : لمحقن القابل الخزف تقنية-ب

 لمترميمات الحفافي االنطباق أن ويبدو ،1990 عام األسنان طب في التقنية ىذه دخمت
 وليذه التقنية األلمنيوم أوكسيد بنواة المقوى الخزف تقنية من أفضل التقنية بيذه المصنعة

 :جيمين
 : األول الجيل

 يتراوح زجاجي، قالب ضمن مبعثرة تقوية كبمورات الموسيت بمورات عمى الحاوي الخزف
 ىذا ُيحقن. %40-35 من البموري المحتوى حجم يتراوح كما ميكرون، 3-10 من حجميا
 لمترميم الداعمة القبعة ُتصنع الضائع، الشمع تقنية باستخدام C 1165 حرارة بدرجة الخزف

 التشميع بتقنية تشميعيا بعد مختمفة ألوان ذات لمحقن جاىزة خزفية  مضغوطاتباستخدام
 نظام- Ivoclar لشركة  IPS Empress نظام : متعددة تجارية أنظمة منيا. التقميدي
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(OPC)Optic لشركة Penetron –  نظام Finesse  لشركة Dentsply(  2012 

Murgueitio& Bernal  .)
  : الثاني الجيل

 النواة تصنيع في الجيل ىذا يعتمد .الميثيوم سيميكات ثنائي بمورات عمى الحاوي الخزف
 ُتحقن ىنا الخزفية القطع أن ىو الوحيد والفرق نفسيا، األول الجيل تقنية عمى لمترميم الداعمة
 نظامو- IPS-Empress II منيا التجارية األنظمة من العديد يوجد. C 950 حرارة بدرجة

(OPC 3G) – ونظام  IPS e max (Altamimi et al, 2014). 
 (: Dicor نظام )لمصب القابل الزجاجي الخزف-ت

 القالب في المنصير الزجاجيحقن  حيث أيضًا، الضائع الشمع تقنية عمى النظام ىذا يعتمد
 .زجاجي لخزف ليتحول حرارياً  معالجتو بعد فيما لتتم

 (: In-Ceram نظام )Slip-Cast  تقنية-ث
 .بالزجاج المشربة األلومينا نواة عمى يعتمد

 (:  Machaining or Copy-Milling technique)  اآللي التصنيع تقنية-ج
 األخيرة، السنوات في( Slip-Casting )اليدوية لمتقنية بديمة كتقنية التقنية ىذه استخدمت

 اآللي التصنيع أجيزة استخدام تم حيث ،Celay نظام في مرة ألول التقنية ىذه طبقت
 كما األلومينا بمورات عمى الحاوي الزجاجي الخزف من قطع من الترميم نواة عمى لمحصول

 Celay كنظام والزيركونيا األلومينا بمورات عمى الحاوي أو Celay In-Ceram نظام في
In-Ceram Zirconia. 

تصنع القطع الخزفية المعدة لمنسخ اآللي في الشركة المنتجة بالضغط الجاف لممسحوق 
 وأكثر تجانسًا، ليتم في المختبر السني تشريب النواة أقلالخزفي مما يعطييا كتمة مسامية 

 اآللي التصنيعتتم عممية . بالزجاج بعد عممية النسخ اآللي ليا لمحصول عمى مقاومة أعمى
(Copy-Milling) بطريقة مشابية لنسخ المفاتيح( 2001Hwang& Yang .) 

 الوقتساىم استخدام القطع الخزفية الجاىزة في اختصار الوقت بمقدار عشر ساعات وىو 
، حيث يحتاج ىذا النظام *(Sintering )الترصيصالمستخدم في التقنية التقميدية في عممية 

 (.Rinke et al, 1995   )القبعة دقيقة إلجراء عممية ترشيح الزجاج ضمن 40فقط الى 
 
األستاذ الدكتور فندي الشعراني كيفية البحث عن المصطمح بالمغة العربية في طب األسنان، التعريب *

. 41 العدد 2011، كانون األول 54-78
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Murgueitio%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22372380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bernal%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22372380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11422702
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 (: CAD\CAM )الحاسوبالتصنيع بمساعدة وتقنية التصميم -ح
 1987 عام الغرض ليذا حاسوبية وبرامج أجيزة طورت شركة أول Sirona شركة كانت
 .Cerec نظام اسم تحت

تعتمد ىذه التقنية المتطورة عمى الكمبيوتر في تصميم و تصنيع نواة الترميم بالتصنيع اآللي 
 الخزفية باستخدام سنابل أو رؤوس ماسية ساحمة تعتمد في حركتيا لمقبعةلمسطح الداخمي 

يتم نقل البيانات . عمى البيانات المعطاة الييا من مسح السطح الخارجي لمسن المحضر
الناتجة عن مسح السن المحضرة مباشرة أو النموذج الجبسي لو بالماسح الخاص الى جياز 

 خزفية مطابقة قبعةخر يتحكم بدوره بحركة الرؤوس الماسية لنحصل بالنتيجة عمى آحاسوبي 
طورت أنظمة حديثة لتشكيل وبناء السطح الخارجي . في أبعادىا الداخمية لمسن المحضرة

كما طورت أنظمة حديثة كنظام .  الخزفية بمساعدة الكمبيوتر أيضاالقاعدةلمترميم فوق 
Cerec-Inlab (Cerec III)  الذي مكن من صنع حشوة خزفية في جمسة واحدة في العيادة

  .السنية
سمحت ىذه التقنية باستخدام مواد حديثة في صنع الترميمات والتعويضات السنية لم يكن من 

الممكن استخداميا وفق التقنيات التقميدية في صنع الترميمات، حيث تصنع ىذه المواد 
بالشركات المصنعة المختصة بتقنية عالية مما يساىم في اعطائيا بنية مجيرية منتظمة 

وكثافة عالية ومسامية قميمة، األمر الذي ساىم في الحصول عمى ترميمات وتعويضات أكثر 
. (Rosenstiel et al, 2006 )نجاحًا من الناحية السريرية  

 : IPS e-maxنظام خزف  3 -1
 الخزفية أنظمة من ويعتبر المعدن من خالي خزفي ترميمي نظام ىو IPS e-max  نظام 

 وىو الميثيوم، سيميكات ثنائي ىو تركيبو في ومتانة قوة األكثر والمركب. المحقونة الزجاجية
ىذه  في اختياره تم لذلك العالية المتانة ذات األخرى الخزفية المواد من شفافية األكثر النظام
 .الدراسة

 ثمثي وتشكل الشكل إبرية المادة ىذه داخل البمورات وتكون  Ivoclar قبل من مقدم وىو
 ( المادة ليذه واالنكسار اإلنحناء مقاومة مضاعفة إلى يؤدي مما الزجاجي الخزف حجم

DeIIaBona et al, 2004،  AIbakry et al, 2003).  تجيز عمى شكل مضغوطات
 الخزفي (النواة)القالب  أو الييكل لصنع أو الكامل بشكمو الترميم لتصنبع وذلك. قابمة لمحقن

 .الداخمي
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 من بسمسمة الزجاج تصنيع تقنية عمى تعتمد ومتطورة حديثة تصنيع عمميات تستخدم حيث
 تمك لتصنيع ضغط عمميات من المنتجة بالشركة والخاصة والمضبوطة المتعاقبة العمميمت

 .كتمتيا في والمسامات العيوب تشكل تمنع والتي المضغوطات
 :IPS e-max ميزات وخصائص خرف 1-3-1

 خصائص ميكانيكة عالية ومقاومة عالية لالنكسار.  
  نواحي تجميمية عالية(Wu et al, 2011). 
 مقاومة اىتراء وانسحال قريبة من مقاومة  انسحال األسنان الطبيعة  .
 قايمبة تخريشو بحمض الفمور  .
  ًيمكن تصنيع ترميمات بثخانات قميمة جدا. 

 سيولة التصنيع بالمخبر، حيث يتم استخدام تقنية الشمع الضائع. 

 ىذه التقنية تؤمن درجة عالية من االنطباق الداخمي والحفافي. 

المحقونة انطباقًا حفافيًا مقبواًل سريريًا، وال تأثير لتقنية التموين IPS e-max تمتمك تيجان 
 ,Farid et al, 2012،  Wu et al )وثخانة القبعة الداعمة عمى االنطباق الحفافي 

2011 .)
 *:  طريقة التموين وألوان المضغوطات 1-3-2

 التي التكافؤ متعددة الشوارد الممونة استخدام عمى النظام بيذا الخاصة التصنيع تعتمد طريقة
 المون لتأمين االنصيار درجة إلى المادة وصول عند الزجاجية المادة ضمن محمولة تكون

. بو المرغوب
. التموين آلية في أساسياً  دوراً  يمعب الممونة الشوارد ىذه وتكافؤ وتركيز تركيب إن

وميزة استخدام آلية التموين المعتمدة عمى الشوارد تسمح بتوزيع الشوارد المحررة لأللوان بشكل  
متجانس في المادة أحادية الطور، أما آلية التموين المعتمدة عمى األصبغة الممونة تؤدي إلى 

 .عيوب وشوائب ومشاكل لونية في البنية المجيرية لممادة
 جديد متطور مفيوم عمى يعتمد IPS e-max المضغوطات وظاللية لون ضبط إن

  إلىA من  األلوان مع عالية بمرونة النظام ىذا استخدام يمكن أنو بمعنى والشفافية، لمظاللية
D ( ألوان دليل Vita )  أو ألوان دليل(3D-Master- Vita)، 100من األلوان مع وكذلك  

تبعًا لكل حالة واستطبابيا، كما أن درجة الشفوفية   ( Chromscopeألوان دليل  ) 400إلى 
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. *والظاللية لكل حالة تتحدد حسب موقع  ولون الترميم وتقنية التموين المستخدمة
 عند وخصوصاً  النيائي الترميم لون تحديد في الخزفية المادة شفوفية مدى اختيار يؤثر لذلك

 .(Magne et al, 2010 ) ، Holloway et al, 1997 األمامية المنطقة في استخداميا
  : والظاللية الشفافية حيث من نماذج بأربع مترفرة المضغوطات ىذه  أن إلى االشارة وتجدر

High Translucency( HT  .)شفافية عالية  -1
 Low Translucency( LT .)شفافية منحفضة  -2

 Medium  Opacity( MO                      .)متوسط الظاللية   -3

 .High  Opacity( HO)عالي الظاللية   -4

 .   * من الناحية المونيةIPS Empress 2وىذا ما يميزىا عن نظام 
 وذات الشفوفية المنخفضة (HT )ذات الشفوفية العالية تتدرج ألوان مجموعات المضغوطات

(LT) حسب لون لدليل VITAPAN التقميدي  A-D وكذلك حسب ألوان التبيض Bleach 
BL أو حسب ألوان دليل ،Chromscope،  3أوحسب ألوان لدليلD-Master-Vit .

 لون 16 التقميدي تتوفر مضغوطات الشفافية العالية والمنخفضة بVITAPANفحسب دليل 
  .*Bleach BL اضافة ألربع ألوان التبيض A-Dمن 

وىي مناسبة الستخداميا في تصنيع الترميمات بشكميا التشريحي الكامل بتقنية التمميع 
. Cut-Back أو بتقنية التموين الداخمي Staining Technique والتموين الخارجي 

وكما أن  الجزئية كالحشوات والوجوه  لمترميمات(HT)العالية  الشفافية وتستخدم مضغوطات
تتميز بمحاكاتيا لمطبيعة وانسجاميا التام مع بنية  الترميمات المحقونة من تمك المضغوطات

. السن الطبيعي
 ،(مثالً  والجسور التيجان )الكبيرة لمترميمات( LT )المنحفضة الشفافية وتستخدم المضغوطات

 بالمكثافة مشبعة الطبيعة لألسنان أقرب بألوان المضغوطات بتمك المحقونة الترميمات وتتميز
، مما يضمن أللوان ىذه الترميمات عدم ىيمنة Brightness والسطوع Chroma المونية

. عمييا (الرمادي  )المون الحيادي 
الشفافية العالية والمنخفضة لتصنيع ترميمات عمى أسنان حية غير  وتستخدم مضغوطات

وتتميز ىذه . متمونة أو متمونة بشكل قميل أومعتدل لتؤمن ترميمات متطابقة لونيًا وشكمياً 
. بخاصية التفمور مع شفافية وحيوية رائعة أقرب لمطبيعي المضغوطات

*IPS e.max press.Instructions for use. Research and Development Scientific Service.s 

JOU 2009.Ivoclar VivaDent Technical. 
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 -MO0) بخمس درجات لونية مختمفة بين (MO )متوسطة الظاللية وتتدرج المضغوطات
MO4)   وىي مناسبة الستخداميا في تصنيع الييكل األساسي أو القالب الخزفي الداخمي

عمى األسنان الحية غير المتمونة أو المتمونة بشكل معتدل واستخدام تقنية التموين الداخمي 
 لموصول إلى ترميمات متطابقة لونيًا حسب األدلة Layering techniqueبتقنية الطبقات 

بألوانيا تبعًا  وتتدرج ىذه المضغوطات. السابقة لتحقيق التماثل الموني مع األسنان الطبيعية
. مع زيادة الكثافة المونية وتنقص خاصية التفمور ليذه المضغوطات. لدليل لوني خاص بيا

مرونة عالية   (المخبري )يؤمن ىذا التنوع الواسع أللوان وظالليات المضغوطات لمفني 
. لموصول لترميمات متوافقة لونيًا مع األسنان الطبيعة

استنادًا لمون السن المطموب باستخدام األدلة المونية ولون السن  ويتم اختيار المضغوطة
إضافة لتقنية  Natural Die Materiales ( ND1-ND9) المحضر باستخدام دليل

. (VII) كما ىو موضح في الممحق  (Staining، Cut-Back،Layering)التموين المتبعة 
 :( Anusavice et al, 2003) طريقة الحقن 1-3-3

  وEmpress I )تستخدم طريقة الحقن عمى مبدأ تقنية الشمع الضائع مع أنظمة الخزف 
Empress II وأنظمة E.max وأنظمة All Ceramic  ) حيث يتم في ىذه الطريقة كسو ،

النموذج الشمعي بمسحوق كاس خاص، ثم توضع البوتقة في فرن االحماء حتى يتبخر 
الشمع، ويتابع االحماء لمبوتقة لدرجة حرارة محددة من قبل الشركة المنتجة، بنفس الوقت يتم 
احماء المضغوطات الخزفية لدرجة حرارة معينة، ثم تعرض لعممية الحقن حتى تنساب ضمن 

الجوف الذي شكمو يمثل النموذج الشمعي الموجود ضمن القالب الكاسي، بعد ذلك تفتح 
. البوتقة ويزال المسحوق الكاسي ويستخرج الترميم أو القمب الخزفي المحقون بعممية الترميل

. بعد ذلك تعطي الصفات المونية والشكمية لمترميم حسب طرق التموين المذكورة سابقاً 
تسمى بالمواد الطبقية )وتستخدم مواد خزفية خاصة من خزف مينائي وعاجي وشفاف 

، العطاء الصفات المونية والشكمية المطابقة لمسن الطبيعي عند استخدام تقنيات (المغطية
 .Cut- Back و Layering  الطبقات

 * : المادة الطبقية المغطية1-3-4
 ىو IPS e.max Ceramالمادة المغطية المستخدمة مع ىذا النظام  ىي الخزف القشري  

  عبارة عن خزف زجاجي منخفض االنصيار  FIour  apatiteخزف نانو فمور أباتيت 
ويكون عبارة عن بودرة . ذات محتوى يموري من بمورات فمور األباتايت متناىية الصغر
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 وىي المادة المغطية عند استخدام تقنية . وسائل متوفر بألوان متعددة وبشفافيات متنوعة
Layeringأو  .Cut- Back  ونتيجة احتوائيا عمى تراكيز مختمفة من بمورات فمور 

 األباتايت تجعل ىذه المادة تبدي بنية بمورية مشابية لتمك الموجودة في األسنان الحية، 
وتعطييا خصائص بصرية مختمفة من شفافية وسطوع وتفمور وبريق، وذلك تبعأ لنمط القمب 

. الخزفي الداخمي
 : * IPS e-max Press   استطبابات نظام خزف1-3-5

 التيجان المفردة األمامية والخمفية .
 الجسور األمامية ثالثية القطع .
 الجسور ثالثية القطع والتي يكون فييا الضاحك الثانية كدعامة وحشية .
 الحشوات الضمنية والمغطية واألوتاد والقموب. 

  الوجوه الخزفيةVeneersواألوجو الخزفية الرقيقة Thin Veneers  أو Laminate 

Veneers. 

   األوجو الخزفية االطباقيةTable Top.  
 الترميمات فوق الزروع السنية كتيجان مفردة في المنطقة األمامية والخمفية .
  لمتعويض فوق الزروع السنية بجسور ثالثية القطع والتي يكون فييا الضاحك الثاني

. دعامة وحشية كأقصى حد خمفي
  تيجانTelescopic .
:  *IPS e-max Press  مضادات استطباب نظام خزف1-3-6
 الجسور الخمفية والتي تكون فييا الدمية ىي الرحى األولى .
  (أربعة قطع فما فوق)الجسور الطويمة متعددة القطع .
  لصعوبة استخدام أنظمة إسمنت )في حالة التحضيرات تحت المثوية العميقة جدًا

. (اإللصاق الخاصة
  (االىتراء)المرضى ذوي األسنان شديدة االنسحال .
 في حاالت الصرير. 

  َّإطباق غير ُمنصبMalocclusion. 

 
*IPS e.max press.Instructions for use. Research and Development Scientific Service.s 

JOU 2009.Ivoclar VivaDent Technical. 

.* 
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 :االختيار اللوني: الفصل الثاني
 : طبيعة اللون1 -2

 معيارية تقنيات طورت وقد العميق، الحس آليات خالل من ناتج كإحساس المون يتحدد
 (.Seghi c et al,1989 )الحس  آليات عمى تعتمد ال رقمية اً قيم تعطي المون لتحديد
– الكثافة – الدرجة )ثالثة أبعاد المون يمتمك باألبعاد، عنيا يعبر ومعايير خصائص لمون
 نظامين ىناك المون، لدراسة المعتمد مالنظا نوع عمى أساسي بشكل تعتمد فأبعاده ،(الظمم

 :وىما األلوان لدراسة

  نظامMUNSELL    ًوىو النظام األكثر استعماال .
   نظامCIELAB وىو النظام األكثر معيارية (Rosenstiel et al,2006.) 

  :MUNSELLنظام – أ  
 لتحديد الماضي في استعمل أنو كما السني الطبي المجال في واسع بشكل استعمل لقد

  لمون البصري لموصف الشائعة الطريقة يزال وال المون،
(Munsell et al, 1961- SprouII et al, 1973- Hammad et al, 1991) .

  .Hue  ، Chroma  ، Value (Ghavam et al, 2010 ): ويقوم عمى أبعاد ثالثة ىي 
Hueويشار إليو ب :  الدرجة المونية H 

 أي نقول ىذا لون أحمر، (الصبغة  )(االسم العائمي ) وىو بالتعريف الخصوصية المونية
 ويعتمد ىذا البعد عمى طول الموجة المعكوسة من الجسم إلى العين، .وىذا أصفر، أخضر

 .( Ghavam et al, 2010)بشكل دوالب MUNSELL وتترتب درجات المون في نظام
Chroma ويشار إليو ب : الكثافة المونية C 

 ىذا في  .المون درجة أوكثافة  القوية واأللوان الباىتة األلوان بين االختالف بأنيا تعرف
  .المحيط نحو المركز من اتجينا كمما الكثافة أو االشباع يزداد النظام
  بأن العينات أكثر تشبعاً +C وتشير
 .( Ghavam et al, 2010) بأن العينات أقل تشبعًا -Cوتشير 

Value ويشار إليو ب : درجة ظمم المون L 

 القاتم المون بين لمجسم المون درجة ( الظمم) النسبي الظالم أو النسبي الضياء بالتعريف وىو
 عن المعكوسة المونية الطاقة بكمية كبيرة بدرجة تتعمق الدرجة وىذه الفاتح، والمون الداكن
 السابقة الدائرة نفس في النظام ىذا في البعد ىذا ويكون بالفوتون، تعرف والتي الجسم سطح
 . Hue عمى عمودية ولكن

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghavam%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21179998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghavam%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21179998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghavam%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21179998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghavam%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21179998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghavam%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21179998
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghavam%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21179998
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.  بأن العينات أكثر انارةً +Lوتشير 
 .( Ghavam et al, 2010) بأن العينات أكثر ظممًا -Lوتشير 

 : CIELABنظام – ب 
 International)األساسية  األلوان عمى المعتمد CIE L*a*b  األلوان نظام وقد ظير

Commission on Illumination 1971) والقضاء وقواعد، أسس عمى األلوان لتصنيف 
 ,Seghi et al)األلوان وادراك تحديد في األشخاص بين والتناقضات الصعوبات عمى

1989) .
 يقتصر ىذا ،CIE L*a*b نظام األسنان طب في المون تحديد دراسات تستخدم معظم

  ،(Okubo et al, 1998) العالم حول األسنان طب في المون أبحاث عمى تقريباً  النظام
 من المونية درجتيا حسب عمى متوضعة لونية جزر شكل عمى األلوان كون عمى ويعتمد
 صفحة فمكل الكتاب صفحات مثل بعض فوق بعضيا متوازية بمستويات   *L من الظمم
 من االتجاه حسب المطموب المون ويتوضع  *L من لونية درجة ىناك الكتاب ىذا من

 .(Wyszecki et al, 1982 ) وسمبية ايجابية بقيم  *b و  *a المحورين
 ىذه معظم وتعتمد المون، وقياس تحديد أوبأجيزة بالنظر المون اختالفات تقيم أن يمكن

 CIE والمعتمد من نظام المونΔEالموني  التغير مقدار عمى األسنان طب في األجيزة
(L*a*b*) d’Eclairage الدولي لتحديد اختالفات أوتغيرات المون ( International 

Commission on Illumination 1971 )، الموني االجمالي االختالف بالتعريف وىو 
 :  ىيΔa لحساب المستخدمة المعادلة شيئين، بين

ΔEab* = [(ΔL*)² + (Δa *)² + (Δb *)²]½ 
، (أحمر = *a+, أخضر = *a−)أخضر - أحمر*a (درجة الظمم) *Lاألبعاده الثالث ىي 

 b*أصفر -أزرق( −b* =أزرق ,+b* = اصفر) .
(Balderamos et al, 1997- Hersek et al, 1999- Koishi et al, 2002- 

Arikawa et al, 2004  .) 
:  و المعادلة ىي مفصمة كتالي 

ΔE*=[ (L*1−L*0)² +(a*1−a*0)² +(b*1−b*0)² ] ½ 
L*1, a*1, b*1ىي أبعاد المون لمعينات المختبرة  .
L*0, a*0, b*0 أبعاد المون لمعينة الشاىدة كمرجع لقراءة المون وحساب  ΔE* 

.(Ruyter et al, 1987- O’Brien  et al, 1991- Johnston et al, 2009)     
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghavam%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21179998
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 لمون والتي التي تشمل الوظائف الكمية ΔE ( CIEDE 2000 )وتّم مؤخرًا اعتماد صيغة  
(Lee et al, 2005  ).  

 من ناحية CR (السطوع  ) ىو نسبة التباين ΔEوىناك معيار آخر يتالقى مع معيار 
. الشفافية والظاللية

 حيث يستخدم عادة  معيار نسبة التباين  بشكل خاص لممقارنة بين الشفافية والظاللية
(Antonson et al, 2001) ، وتعرف نسبة التباين ىي نسبة االنعكاس الضوئي(Y)  لمعينة

، وتتراوح  (YW)إلى انعكاسيا عمى خمفية بيضاء   (YB)المختبرة عمى خمفية سوداء 
 . (ظميل  ) 1.0إلى  (شفاف  ) 0.0النسبة بين  

.(Höland  et al, 2000- Heffernan et al, 2002- Johnston et al, 2009)  
 Hunter et al, 1987 )ونسبة التباين العالية تمثل انتقال لمضوء منخفض من خالل المادة 

، International Commission  وىذا المعيار اليستخدم لقياس الشفافية  ، (2002عام
 . وبإنارة خاصةColorimeterوالظاللية إال بواسطة جياز 

:  أنظمة اختيار اللون 2-2
 التعويض فشل أو نجاح النياية في تقرر فيي جداً  ىامة الموني االختيار عممية إن

. ةاألمامي المنطقة في يكون عندما وخصوصاً 
 وأنظمة( البصرية ) التقميدية المون اختيار أنظمة : نوعين إلى المون اختيار أنظمة تقسم

  (الرقمية ) والتحميل التصوير في التكنولوجيا عمى المعتمدة المون اختيار
. (Van der Burgt et al, 1990- Gurel  et al, 2003)  

 : (البصرية  ) أنظمة تحديد اللون التقليدية 2-2-1
 لون تحديد في المخبري أو الطبيب تساعد المنتجة، الشركات تقدميا أدلة عن عبارة ىي

  : زمرتين إلى األدلة ىذه تقسم الطبيعية، األسنان

  لشركةدليل: األنظمة أو األدلة التقميدية Vita    يسمىVitapan classical  
  Hueتعتمد ىذه األدلة عمى بعدين لحيز المون ىما الـ  (  Ivoclar )ودليل لشركة 

 وىذه نقطة سمبية لألدلة التقميدية إذ تشوبيا  بعض الفراغات في تغطية  Chromaو
 .  حيز المون

 لشركةنظام أو دليل حديث Vita   (  دليلVitapan3D- Master  )  وىذا نظام
 لحيز لون السن األخذ باالعتبار األبعاد الثالثية معياريةيعتمد عمى تغطية كاممة 

 .Hueو Chroma  و Valueلمون وىي
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بإمرار جميع الزمر   Ivoclar أو  Vitaدليل   لون السن في األدلة التقميدية تحديديعتمد 
 فيتم اختيار الزمر جسم السنالموجودة في  الدليل بجوار أسنان المريض ومقارنتيا مع 

. حدد المون من ناحية الكثافة المونيةيُي بعد ذلك ،  الدرجة المونية Hueالمناسبة من ناحية الـ 
: مثاًل   Vitaفيتم اختيار المون حسب دليل 

   D  , C  , B  , A (Hueحسب )المون إما أن يكون 
A  : يمثل المون األحمر البني. 
B  : يمثل المون األصفر المحمر .
C : المون الرمادي .
D : المون الرمادي المحمر. 

 يعتبر   A1 , A2 , A3 , A3,5 , A4  المونية الكثافة ناحية من المون حدديُي  ذلك بعد 
 الوسائل من القياسية الدليل ألوان مع المريض أسنان مقارنة طريق عن البصري المون اختيار

  السريري األسنان طب في تكراراً  األكثر المطبقة
.(  Preston et al, 1985- Van der Burgt et al, 1990)  

 في مستمرة قائمة مشكمة يزال وال ثابت وغير بو موثوق غير لمون البصري االختيار ويعتبر
 وموثوقية عممية أكثر وسائل ايجاد من والبد ،(Mcphee et al, 1978 )األسنان طب

 Preston et al, 1985 ، Bergen)والتعويضي الترميمي األسنان طب في المون الختيار

et al, 1980  ). 
 الدقة وعدم بالتناقض التقميدية البصرية باألدلة المون تحديد ويتصف

(oku et al, 1998  ، Judd et al, 1975   .)
 :باالضافة  الى ذلك ىناك عدة مساوئ لمدليل البصري التجاري مثل 

  التوزع غير المنتظم لمون(Schwabacher et al, 1990 ، Millerll et al, 

1987 Schwabacher). 
  قمة االلوان المتوفرة( Preston et al, 1985 ). 
  قمة السيطرة عمى النسخ المختمفة لنفس الدليل المصنوع في نفس المعمل

 ( Schwabacher et al, 1990). 
  التناقض بين الدليل الوني ولون مسحوق الخزف التي تزيد من تعقيد ميمة اختيار

 .(  Russel et al, 2000)المون
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:    وسائل مساعدة في تحديد اللون 2-2-2
 وتساىم السن، – االسمنت- الترميم لمكونات بدقة المون تحديد في الرقمية الصورة تساعد

. ( Ghavam et al, 2010 )المون وخصائص أبعاد تحديد في
 :  أنظمة تحديد اللون الرقمية 2-2-3

 المعقدة الى البسيطة من تتراوح وىي الطبيعية، األسنان لون لتحديد األجيرة من العديد يتوفر
 : أنواع ثالثة الى األجيرة عموماً  ىذة تقسم. متنوعة وأسعار إمكانيات مع
  أجيزة تحديد المونColorimeters. 
  أجيزة تحميل شدة الضوء وقياس المونSpectrophotometers .
 األجيزة الرقمية لتحميل المون  . Digital Color Anlyzers   

(Odaira et al, 2011 ، Rosenstiel et al, 2006  ).  
وتتراوح دقتيا %  90 تقريبا فاعمية تمتمك أنيا األجيرة لبعض المخبرية الدراسات أظيرت

 .(  kim et al, 2005 ، Wee et al, 2000) %80 الى 70 بين تقريباً 
 البصرية لمقراءة مطابقة سريرية نتائج أظيرت األجيرة لبعض السريرية الدراسات أن كما

(Raigrodski et al, 2005  ، Wee et al, 2000  ). المون  تحديد أجيرة قدمت 
Colorimetersالخزفية األمثمة لبعض لمتكرار وقابمة دقيقة  قياسات  

(Seghi et al, 1989    )الطبيعية واألسنان( Tung et al, 2002 ، Douglas et al, 

  السنية األبحاث في مفيدة كانت أنيا كما ،(  1997
.( Stavridakis  et al, 2000- Matis et al, 2002- Douglas  et al, 2003)  

 تطوير  زاد كما دقة أكثر المون نقل عممية وتجعل ،المون تحديد الرقمية األجيرة تستطيع
 في استعماليا المون من وقياس الضوء شدة تحميل وأجيزة المون تحديد أجيرة من العديد
 ومن، ( Da Silva et al, 2008 ، Johnston et al, 1989 )السنية األبحاث مجال

 السنية العيادة في الروتينية لمتطبيقات مناسبة غير المون تحديد أجيزة معظمأن  مساوئيا
  الشفافة لألجسام المون تحديد في دقة التعطي وكذلك

(bolt et al, 1994  ، okubo et al, 1998 ، Seghi et al, 1989  )، الى باإلضافة 
. (Ishikawa et al, 1992  ) المعقولين غير والسعر الحجم
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 : العوامل الرئيسية التي تتدخل في انتقاء اللون 2-3
الميناء والعاج ىما عامالن يؤثران مباشرة عمى لون السن، عمى الرغم من أن الميناء عديم 

المون واليسيم بشكل كبير بالمون، لكنو يعتبر عامل ميم حيث يؤثر في النتيجة النيائية لمون 
 السن الخارجي، حيث يؤثر  كبنية ليفية بصرية تنقل الضوء من خالل ألياف إلى العاج

(Terry et al, 1999). 
المصدر الرئيسي لمون السن ىو النسج العاجية تحت طبقة الميناء، وبالتالي يسيم المون 

اليمكن تجاىل . الداخمي إلى حد كبير في اعطاء الصفات المونية البصرية لمسن الطبيعي
المون الداخمي فيما اذا كان شاذًا أو ال، حيث يسبب انعكاس وانكسار لمضوء في مناطق 

. مختمفة
يعتبر اليدف األساسي من العالج التجميميي ىو التقميد الحقيقي لمشاركة التأثيرات البصرية 
لمميناء والعاج ونقل نوعي ليذه التأثيرات لمترميم المستقبمي المتوقع بعمق لوني يقمد الطبيعة 

(Okuda et al, 2000). 
 :العوامل الرئيسية التي تتدخل في انتقاء المونوتحدد 
 تأثير لون العاج عمى باإلضافة للون العاج ىو المحدد األساسي لمون السن و

 .الميناء
 حجم السن وقطره بشكل عام. 
 كثافة العاج تحت الميناء. 
 لون الميناء يؤثر ثانويًا عمى لون السن. 
  (تضرس السطح–درجة الصقل  )كثافة ووضع الميناء. 
  (درجة الشفوفية  )مدى انكسار وانعكاس الضوء . 
  بعض التشوىات المونية والتشريحية الخمقية قد تؤثر عمى إعطاء صفات لونية

تصبغات – شقوق وتشققات – تآكل – سوء  تكون – قص تكمس : مثل  خاصة
 لونية مختمفة
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 : العوامل المؤثرة على اللون النهائي للترميمات الخزفية:الفصل الثالث
 كسكب ككيراً  تتدياً  ويشكل معقد أمر خزفي لترميم المرضي النيائي المون إلى الوصول إن

: العوامل من العديد
 عوامل تتعمق كالخزف .
 عوامل تتعمق كاإلسمنت الالصق .
  عوامل تتعمق كمون األرومةBack ground. 

 : عوامل تتعلق بالخزف3-1
 نوع النظام الخزفي المستخدم وتركيب ومكونات الخزف 

(Seghi c et al, 1986- O'Brien et al, 1991- Hammad et al, 2003)  . 

  الخصائص الشكمية 

.(Brewer et al, 1985- O'Brien et al, 1991- Hammad et al, 2003)  

  درجة الكريق والتوىج Fluorescence  

(Seghi c et al, 1986- O'Brien et al, 1991- Hammad et al, 2003) . 
  التأللؤopalescence (التوىج  ) والتألق  

.(Blackman  et al, 1982- Barghi et al, 2003 (   
 وعدد خكزات الخزف وتقنية التكثيف   

.(Jorgenson  et al, 1979- Barghi  et al, 2003- Raptis et al, 2006)     

  لون الترميم أو التعويض 

 ( Jorgenson  et al, 1979- Miyagawa et al, 1983- Vichi et al, 2000  

.( Antonson et al, 2001- Dozic  et al, 2003- Raptis et al, 2006  

  ثخانة الخزف 

( Jorgenson  et al, 1979- Miyagawa et al, 1983- Vichi et al, 2000  

.( Antonson et al, 2001- Dozic  et al, 2003- Christensen et al, 2006  
 واختالف ثخانات القكعات ،التقنيات المخكرية المستخدمة في إعطاء الصفات المونية 

 .الظميمة الداعمة لمترميم

كمما زادت  (في مقالتيم المتووق نشرىا وريكاً ) 2014 وزمالؤه عام Dikicierاستنتج 
لمترميم الخزفي ΔE ثخانة القكعة الظميمة الداعمة ارتفعت ويم التغير الموني 

(Dikicier et al, 2014 .)
  تالة السطح ودرجة اإلنياء والصقل والتمميق 

(Seghi c et al, 1986- O'Brien et al, 1991- Hammad et al, 2003) . 
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  درجة الشفوفية والظاللية 

(Seghi c et al, 1986- O'Brien et al, 1991- Hammad et al, 2003) . 
ويمكن  تقييم واكمية التستيير ودرجة الشفوفية والظاللية لترميم خزفي كتساب المعدالت 

 وكل وضعيا عمى خمفية متمونة وكعد وضعيا، فعندما ΔEالوسطية لمقدار التغير الموني 
 Al Ben Ali et )  منخفضًا  واكمية التستير عاليةΔEتكون ويم مقدار التغير الموني  

al, 2014.) 
:  عوامل تتعلق باإلسمنت الالصق3-2

 نوعية اإلسمنت الالصق المستخدم .
  سمكًا عمى لون التعويض عند اإللصاق   أو يجاكاً ا يؤثر :لون وظاللية اإلسمنت

 .(سواء أكان تشوة خزفية أو تاج أو جسر )الخزفي   لمتعويض  النيائي

 ( Jorgenson  et al, 1979- Miyagawa et al, 1983- Vichi et al, 2000  

.(Antonson et al, 2001- Dozic  et al, 2003- Karaagaclioglu et al, 2008 

 ثخانة اإلسمنت 

.( Scherrer  et al, 1994- Barath  et al, 2003 (   
 العمر الزمني لإلسمنت المتصمب خالل األداء السريري (Ghavam et al, 

2010.) 

: Back ground عوامل تتعلق بلون األرومة 3-3
   لون السن المتضر

( Jorgenson  et al, 1979- Davis et al, 1992- Vichi et al, 2000)  

.( Antonson et al, 2001- Dozic  et al, 2003- Christensen et al, 2006)  
  (خفيف، معتدل، شديد  )درجة تمون النسج السنية المتضرة (Tamse et al, 

1988 ). 
  (معدن، كمكوزيت، وتد، وموب خزفية)المواد المستخدمة في ترميم السن المتضر .
  (ومب ووتد، وتد جاىز مق تشوة  )تقنية الترميم وظالليتو (Tamse et al, 

1988). 
  وود ويمت دراسات لونية عديدة العوامل التي يمكن أن تسكب تغيرات لونية في مادة

الخزف السني، مثل الخكزات المتكررة والمتعددة لمخزف وثخانات الخزف وطرائق 
 . الخكز والتمميق

.( Jorgenson  et al, 1979- Uludag et al, 2007- Yilmaz et al, 2008)  
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 وثخانتو الترميم وأن الخزفي، الترميم تشكل التي العوامل كين العالوة أخرى دراسات وويمت
  النيائية التجميمية النتيجة تعطي واتدة كتمة الالصق والعنصر القاعدية السنية والكنى

(Barath et, al 2003  ) .
 ولون الالصق والعنصر الترميم ثخانة االعتكار كعين األخذ يجب أنو اخرى دراسات وأكدت

  المجاورة األسنان مق الموني التطاكق وتأمين المون اختيار وتسييل األرومة لتتسين

 ( Jorgenson  et al, 1979- Miyagawa et al, 1983- Antonson et al, 2001  
.(Barath et al, 2003- Christensen  et al, 2006  

إذا وضق تاج خزفي عمى سن معالج لكيًا ومرمم كقمب ووتد معدني مصكوب، من المتتمل 
 .( Tamse et al, 1988) يشف ظاللية والمون الداكن ليذا القمب ويؤثر عمى لون التاج

 عن ناتج المجاورة، األسنان لون مق الخزفي الترميم لون اليتطاكق ود التاالت كعض في
 ،(Barath et al, 2003)األخرى  لمعوامل االعتكار كعين األخذ كدون لمترميم فردي تقييم
 تجب مدى أي إلى وادراك تتديد يجب الخزفية لمترميمات الجمالية الناتية تقييم عند لذلك

 مق منسجم تأثير األرومة وأعطاء في موجودة تكون ركما التي المونية االختالفات الترميم
 الكنى في الموجودة لتمك مشاكية طكيعية كصرية وخصائص المجاورة، الطكيعية االسنان
 .( Raptis et al, 2006 )السنية 
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اإلسمنتات السّنية المستخدمة إللصاق التعويضات   : الرابع الفصل 
: الثابتة

  :(Roulet JF et al, 2000)  لمحة تاريخية عن اإلسمنتات الالصقة1 -4
 لطبيب األسنان الخيار بين استعمال أنواٍع متعِددة من في التعويضات الخزفية المعدنية يكون

-adhesive resin، أو استعمال مادة الصقة ذات أساس راتنجي cementsاإلسمنتات 

based material لدى قيامو بالتثبيت الدائم لمتعويضات السنية، حيث إن جميع ،
، (مثل فوسفات الزنك، والبولي كربوكسيالت، واإلسمنت الزجاجي الشاردي)اإلسمنتات السنية 

، يتم مزجيما ليحدث تفاعل (ىو غالبًا الحمض)وسائل  (ىو األساس)تتألف من مسحوق 
حمض مع أساس يؤدي إلى تصمبيا، في حين أن الالصقات يكون أساسيا راتنجي يحدث 

*.  polymerizationتصمبيا بالتسرد 
 :(Roulet JF et al, 2000 ) متطمبات وشروط مادة اإللصاق الدائم4-2
  : القدرة التثبتية – 1 

تعتَبر قوة أي مركب كافية عندما تكون قوى االلتصاق التي يؤمنيا أكبر المقاومة الداخمية 
stressesالتي يتعرض ليا في ظروف الوسط الفموي  .

يحدث بالحالة المثالية إلتصاق التاج بالبنية السنية من جية، وبالمرممة أو المثبتة من جية 
* stressesأخرى، باإلضافة إلى وجود خواص ميكانيكية تسمح بزيادة المقاومة الداخمية 

التي تتعرض ليا المادة، والتي تنتج بشكل مباشر وغير مباشر عن قوى التماس اإلطباقي 
. والمالصق

   (. White et al, 1992 )الختم والتوافق الحيوي - 2
. ثخانة اإلسمنت - 3
وىي عامل ىام في حالة الوجوه الخزفية والمرممات الضمنية : الخواص البصرية - 4

. الخزفية وحتى التيجان الخزفية، حيث يكون لون وشفافية الالصق أمرًا أساسياً 
 . سيولة االستعمال– 5
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:  ( Anusavice, 2003) اإلسمنتات الراتنجية 4-3
جذبت اإلسمنتات الراتنجية اىتمام أطباء األسنان، وانتشر استعماليا كعامل إلصاق نتيجة 
لمتطور اليائل الذي طرأ عمى تمك الراتنجات المخصصة لمترميم المباشر، ولفعالية طريقة 

، وكذلك االرتباط enamel لربط الراتنجات إلى الميناء acid etchingالتخريش الحمضي 
.     الميّيأ باألحماض العضوية أو الالعضويةdentinالمحتمل إلى العاج 

عدا تحضيرات الوجوه األمامية )إّن معظم السطوح السنية المحضرة ىي سطوح عاجية، 
veneersلذا تحتاج معظم اإلسمنتات الراتنجية إلى الصق ( التي تكون ضمن الميناء ،

.  يسمح بااللتصاق إلى العاج*dentin bonding agentعاجي 
ُتستخدم اإلسمنتات الراتنجية إللصاق التيجان والجسور الخزفية، والحاصرات التقويمية 

*.  Resin bonded FPDsوالوجوه التجميمية والجسور المحافظة 
 :(Anusavice, 1996 & 2003  )تعريف اإلسمنتات الراتنجية 4-3-1

 ذات لزوجة flowable (كمبوزيت سيال  )اإلسمنتات الراتنجية ىي راتنجات مركبة سيالة 
viscosityمنخفضة     .

 Albers  ، 2003 عام  Anusavice)  الراتنجيسمنتالتركيب الكيميائي لإل 4-3-2
2002 ) :     

إّن تركيب معظم اإلسمنتات الراتنجية المتوفرة مماثل لتركيب حشوات الراتنج المركب، حيث 
 inorganic fillers مع حبيبات مالئة العضوية resin matrixتتألف من قالب راتنجي 
السيميكا أو ) نسبة المواد المالئة إال أن ،coupling agent Silaneمعاممة بالعامل المزاِوج 

بيدف  في الراتنج المركبتيا  أقل من نسب فييا(أو السيميكا الغروية/ جزيئات الزجاج و
 . ( Anusavice, 2003)والتقميل من التوتر السطحي اإلقالل من المزوجة 

 : تتكون اإلسمنتات الراتنجية من أربع مكونات أساسية ىيو
 (ميتاكريالت دي )الـــــ عمى يحتوي والذي ،العضوي أو الراتنجي القالب .resin matrix  
 المواد المالئة inorganic fillers . 
 الحرة الجذور بتشكيل يسيم والذي ،التفاعل مبدئ.  
 العامل الُمزاِوج الربط عامل coupling agent Silane القالب بين جمعي ، الذي 

 .المالئة والمادة األساسي
 لتحسين ،وقد أضافت بعض الشركات المصنعة األلياف إلى تركيب اإلسمنت الراتنجي

(.  Tezvergil et al, 2006،  Garoushi et al, 2006  ) الخواص الميكانيكية لإلسمنت



 المراجعة النظرية اإلسمنتات السّنية المستخدمة إللصاق التعويضات الثابتة
 

47 

 

 :( matrix ) القالب الراتنجي- 
: يتألف القالب الراتنجي من

  bisphenol-A diglycedyle ether dimethacrylate  Bis-GMA))  حيث يتم
ما  ،كعنصر مخفف  triethelene glycol dimethacrylatye  (TEDGMA)مزجو مع
 Craig et al, 2002 ،  Peutzfeldt et al,1997) من الخواص الفيزيائيةيحسن 
مما يسيل  ((Bis-GMA ذو وزن جزيئي أقل من الـ (TEDGMA)ـ يعتبر ال، (2002

 هيزيد الروابط الثنائية والتي تزيد تقمصإال أن ذلك  ،عممية تداخمو مع المواد المالئة
نو يعتبر من المركبات المحبة لمماء األمر الذي حدد أكما . ( Lee et al, 2006)التصمبي

 .من استخدامو ضمن القالب الراتنجي
 urethane بمزيج من مادة(TEDGMA) استبدل بعض المصنعين مادة

dimethacrylate  (UDMA)، ومادة bisphenol-A polythylene glycol 

diether dimethacrylate  bis-EMA))  التى قممت من التقمص التصمبي وقابمية المادة
 (. Ellakwa et al, 2007 ،  Asmussen et al, 1998 )ةالمتصاص الرطوب

 : ( fillers )المواد المالئة- 
أو / وج تمك الموجودة في الّراتنجات المركبة، وتتكون من حبيبات السيميكا أو الزجاتماثل

 ) المستخـدمة في الراتنجـات المممـوءة إال أنيا مجـيريـة colloidal silicaالسيميكا الغروية 
. microfilled resins  (فائقة النعومة 

 وزيادة  لإلحتكاكهتعمل ىذه الجزيئات عمى إنقاص التقمص التصمبي لمراتنج وزيادة مقاومت
 وبالتالي فيي تؤمن استقرارًا في أبعاد القالب ، الحراريه وتخفيض معامل تمددقساوتو

. (  Kahler et al, 2008 ، Lee et al, 2006)الراتنجي
 وىي عمى عالقة مباشرة مع قوى ،تعتمد الصفات الميكانيكية ألي إسمنت عمى المواد المالئة

(.   Krause et al, 1989 ) قوى الضغط،(Adabo et al, 2003 )االلتواء 
 : (initiator)مبدئ التفاعل- 
. عمل عمى بدء عممية التصمب بتشكيل جذور حرةي

 :يحصل تفاعل الجذور الحرة بأربع  أنظمة
 جذور إلى باالنقسام البيروكسيد بنزويلل يستخدم الحرارة لمسماح: الحراري التنشيط نظام 

. حرة
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 إلى بيروكسيدال بنزويل جزيئة ميستقل األمين يستخدم حيث: الكيميائي التنشيط نظام 
 يبدأ ، المعجونين إلى التفاعل تبدأ التي الكيميائية المواد فصل يتم حيث حرة جذور

. معاً  المعجونين مزج يتم عندماإال  التفاعل
 أيثر ميثيل البنزويل ةجزيئ تقسيمىنا يستخدم ل: البنفسجية فوق باألشعة التنشيط نظام 

 .(وال دور لألمين في ذلك) حرة جذور إلى
 ( 0.09-0.03) الكامفركينون تحريض عمى الضوء يعمل: الضوئي التصميب نظام %

 لمتفاعل المبدئة الكيميائية المواد كلومع أن  ،العطري غير الثالثي األمين مع تفاعللي
 .الضوئي التصميب يتم عندما  ال يبدأ إالالتفاعل إال أن تكون ككتمة واحدة،

: * ( silane )السيالنعامل - 
حقق ارتباطًا كيميائيًا قويًا بين المواد الذي يسطوح المواد المالئة يستخدم السايالن لمعالجة 

 السايالن مادة رابطة يعتبر ،(لقالب الراتنجيا)  والمواد العضوية(المالئة)الالعضوية 
. مضاعفة في الكمبوزت

 . الميثيل، الفينيل، األيبوكسينذكر عوامل الربط السيالنة األكثر استخدامًا ومن

والقالب الراتنجي  وىي تعمل عمى تخفيض التوتر السطحي بين المواد المالئة الالعضوية
. العضوي

:   ( Anusavice, 2003)خواص اإلسمنتات الراتنجية  4-3-3
تعتبر االختالفات التركيبية، والتركيز المخفف، والمحتوى من الحبيبات المالئة عوامل تؤثر 

في خواص اإلسمنتات الراتنجية والتي تكون عمومًا غير قابمة لالنحالل بالماء، حيث يتراوح 
 25زمن تصمب اإلسمنتات الراتنجية الكيميائية من دقيقتين إلى أربع دقائق، والثخانة أقل من 

μm ميغاباسكال 172 و70 ساعة ىي بين 24، ومقاومة الضغط بعد مرور "MPA" ،
". GPA" غيغاباسكال 3.1 إلى 2.1ويبمغ معامل المرونة 

تكتسب الترميمات الخزفية الكاممة متانتيا وديموتيا في الفم من إلصاقيا باإلسمنتات الراتنجية 
إلى مادة السن، وذلك ألن ىذه اإلسمنتات تتمتع بخصائص ميكانيكية وقوى إلصاق تفوق 

.  ( Anusavice, 2003) جميع المواد التقميدية التي استخدمت لإللصاق فيما سبق
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:  ( Anusavice, 2003) تصنيف اإلسمنتات الرّاتنجّية 4-3-4
 :حسب آلية التصمب

. self-cure (chemical)التصـمب  (كيميائـي)نظام ذاتـي - أ
. light activationبالتفعيل الضوئي - ب
. dual-cureاألنظمة ثنائية التصمب - ت
  :اإلسمنتات الراتنجية المحفزة ذاتياً - أ

إما معجونين، أو مسحوق وسائل، ويتحد المكونان : ىي أنظمة مؤلفة من مكِونين، ىما
 ثانية، ومن األفضل أن تتم إزالة 30 إلى 20بمزجيما عمى لوح مزج ورقي لمدة تتراوح من 

الزوائد مباشرة بعد استقرار التعويض مكانو، وىذا اإلسمنت مناسب لجميع أشكال 
  .  التعويضات

 تشبو الراتنج المركب ضوئي التصمب في كونيا :اإلسمنتات الراتنجية ضوئية التصمب-ب
أنظمة مؤلفة من مكون وحيد، وىي تستطب إللصاق الترميمات والتعويضات الخزفية قميمة 

السماكة، والترميمات ذات األساس الراتنجي، ولإللصاق المباشر لمحاصرات التقويمية الخزفية 
 مم، لتسمح 1.5والبالستيكية، عندما تكون سماكة الجياز في منطقـة اإللصاق أقل من 

 ثانية، وأظيرت دراسة 40يجب أال يقل زمن التعرض لمضوء عن . بعبوٍر كاف لمضوء
Rasetto فإنو يجب أن يتمقى اإلسمنت الراتنجي ذو التصمب الضوئي طاقة 2001  عام 

 ثانية 15-10ضوئية كافية  ليتبممر بشكل كامل، والحد األدنى لزمن التعريض الضوئي ىو 
 ثانية لمضوء اليالوجيني التقميدي، وىو ضروري لتصميب اإلسمنت 60لمضوء المركز أو 

 Rasettoet).  بصرف النظر عن تركيب المادة الترميمية التجميميةvariolink IIالراتنجي 

al, 2001) ولسيولة التطبيق السريري يجب إزالة زوائد اإلسمنت فورًا بعد االستقرار الكامل ،
 ثواٍن لمتصميب الضوئي ومن ثم إزالة الزوائد ، 10-2لمّتعويض، أو تعريض اإلسمنت مدة 

.  حسب ماتنصح بو الشركة المنتجة
ىي أنظمة مؤلفة من مكونين، وتحتاج إلى مزجيما : اإلسمنتات الراتنجية ثنائية التصمب-ت 

أواًل، عممًا بأن التحفيز الكيميائي ليا بطيء جدًا ويؤمن زمن عمل مديد إلى أن يتعرض 
اإلسمنت لضوء التصميب، عندىا يتصمب اإلسمنت بسرعة، ويستمر اإلسمنت باكتساب القوة 

 تخالل فترة طويمة بسبب عممّية التماثر المحفزة كيميائيًا، ويجب أن ُتستخدم تمك اإلسمنتا
 مم، ويمكن أن تتم 2.5ثنائية التصمب مع تعويضات تنقل الضوء، ولكن بسماكة أقل من 
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 التعويض مكانو، أو بعد االنتظار لفترة seatingإزالة الزوائد مباشرًة بعد اكتمال استقرار 
 .معينٍة حسب توصيات الشركة المصنعة

 :حسب حجم المواد المالئة
: التي تدخل في تركيب اإلسمنتات الراتنجية إلىيمكن تصنيف المواد المالئة الداخمة 

 ميكرون 100 -0.1 بحجم (الكوارتز أو الزجاج من) الحجم كبيرة مالئة مواد . 
 نانوميكرون 40بحجم )السيميكا من) الحجم صغيرة مالئة مواد . 
 مابين يتراوح الحبيبات حجم أن حيث ،معاً  النوعين عمى يشتمل والذي ىجين نوع 

 ,Lutz et al)نانوميكرون40  حجم ذات حبيبات إلى باإلضافة،  ميكرون 0.6-1

1983 ) . 
  (فائق النعونة)نوع نانو .

 :ات الراتنجيةسمنتاستطبابات اإل 4-3-5
 الترميمات المعدنيةإلصاق  .
 المخرشة الميناء عمى التقويمية الحاصرات إلصاق. 
 الخزفية والتعويضات الترميماتإلصاق . 
 الزيركونية واألوتاد الزجاجية األلياف من المصنوعة ذريةجال األوتاد إلصاق. 
 المرممات الضمنية، الوجوه التجميمية مثل الراتنجي األساس ذات الترميمات إلصاق ،

 . والجسور المحافظةالتيجان
 :Variolink II  (Variolink, Monobond S and ExciTE) نظام اإللصاق 4-4
 :*Variolink II اإلسمنت الراتنجي 4-4-1

 صفات نموذجية لإلستخدام Variolink IIأظيرت الخصائص البصرية لإلسمنت الراتنجي 
 Sulaiman et )مع األنظمة الخزفية الخالية من المعدن في العديد من الدراسات السابقة 

al, 1997) فقد كان التغير الموني لإلسمنت ثنائي التصمب أقل من اإلسمنت ذاتي التصمب ، 
 Variolinkإسمنت  ، لذلك استخدم(Koish et al, 2002)  مع مرور الزمن (الكيميائي  )

II ثنائي التصمب  dual-cureفي ىذه الدراسة. 

 يتألف من أساس ومسرع. 
  يستخدم إللصاق الترميمات الراتنجية والترميمات الخزفية، وقد يستخدم بتقنية التصميب

 .، فعندىا يستخدم األساس بدون مسرع(إللصاق األوجو الخزفية  )الضوئي فقط 

  (1:1 )نسبة مزج األساس إلى المسرع  .
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 يتوفر تجاريًا بشكمين :
عمى شكل محاقن عادية من أساس ومسرع، العبوة العادية تتوفر بست ألوان لألساس  -

 .ولونين لممسرع

 ، األصفر,white (110/A1)، األبيض ,Transparentالشفاف : ألوان األساس

yellow/universal (210/A3)،البني brown(340/A4) األبيض الظميل ، white 

opaqueالمبيض ، Bleach XL (.1) شكل 

 
  Variolink II ألوان اإلسمنت الراتنجي االصق (1)شكل 

 
.  ليس لو تأثير عمى لون ومظير الترميمTransparent المون الشفاف-1
 والبني yellow  واألصفرwhite واألبيض Bleach XL تؤدي ألوان المبيض -2

brownإلى تغيرات لونية عمى النتيجة النيائية  .
 Bleach XL المبيض  مع ألوان Value (االشراق)يمكن أن ترتفع درجة السطوع 

. brown والبني yellow ، أو تنخفض مع ألوان األصفرwhiteواألبيض 
 خصائص ظاللية عالية يساىم white opaqueبينما يؤمن المون االبيض الظميل -3

. في تستير األلوان المعيبة لألسنان المحضرة
 lowلزوجة منخفضة : تتوفر ألوان األساس بثالث لزوجات لتمبي كافة التطبيقات السريرية

viscosity ولزوجة عالية  high viscosity ولزوجة عالية جدًا  Ultra high 

viscosity مخصصة لتقنية اإللصاق المعتمدة عمى االىتزازات فوق الصوتية Ultrasonic 
 (.2)شكل 

 
المختمفة Variolink II لزوجات اإلسمنت الراتنجي الالصق (2)شكل 
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، ولونين high viscosity وعالية low viscosityيتوفر المسرع بمزوجتين منخفضة 

 .الشفاف واألصفر

المسرع واألساس ضمن عبوة واحدة أي محقنة مزدوجة : نموذج العبوة الواحدة  -
Double-Push Syringed (الشفاف واألصفر )، وبمونين. 

 يتركب من قالب راتنجي ومواد مالئة غير عضوية ومكونات اضافية: التركيب 

:  القالب الراتنجي مكون من
Bis-GMA, Urethane  Dimethacrylate,Triethylene, Glycol 

Dimethacrylate 
،  Ytterbium Trifluoride ،Ba-Alزجاج الباريوم، : مواد مالئة غير عضوية

  Spheroidزجاج فمورو سيميكات، وأكسيد ممزوج
. مسرع  ومثبت  وممونات: مكونات اضافية

.  ميكرون0.3-0.04حجم الجزيئات المالئة 
: *Variolink II Try-In  معاجين تجربة المون 4-4-2

ىي معاجين قابمة لالنحالل بالماء تتوفر بست ألوان وفقًا أللوان اإلسمنت الراتنجي 
Variolink II من شركة Ivoclar Vivadent  وىي تستخدم لمتحقق من لون الترميم ،

تعتمد آلية عمميا . وتجربتو قبل عممية اإللصاق، وىي مواد متوافقة تمامًا مع ألوان اإلسمنت
عمى التقميل من انكسار الضوء، وذلك عن طريق ازاحة اليواء بين سطوح الخزف والدعامة، 

 .(Buchalla et al, 2002)  والتي يمكن أن تتداخل في القياسات الدقيقة لمون
يعتبر لون اإلسمنت عنصرًا ميمًا في إنتاج المون النيائي لمخزفيات الزجاجي 

 (Karaagacliogluet al, 2008 .)
فإنو من الميم اختيار إسمنت الصق ظميل عند وضع الترميم عمى Zhang وحسب رأي 

دعامة تعاني من تمون معيب، ومن الممكن استخدام األلوان األخرى لإلسمنتات الراتنجية 
عند تكون األسنان الداعمة غير متمونة أو تعاني من تمون طفيف وذلك من أجل تحقيق 

(.   Zhang et al, 2007 )التماثل الموني ليذه الترميمات مع األسنان المجاورة 
بينما وجدت دراسات أخرى أن األلوان المختمفة المتوفرة من اإلسمنتات الراتنجية الالصقة 

(.  Wee et al, 2000)تعتبر كوسيمة مساعدة وثانوية في تصحيح لون السن الداعمة
*Ivoclar vivadent AG.Instructions for use. Research and Development Scientific 

Service.s march 2014.Ivoclar VivaDent clinical 
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: مواد الربط: الخامسالفصل 
: *Excite DSCلمادة الرابطة  ا1 -5
   مادة ثنائية التصمب تطبق عمى شكل طبقة واحدة عمى الميناء والعاج بعد التخريش

. بحمض الفوسفور
  عمى شكل أنابيب تحوي المادة الرابطة مع فرشاة ( غ0.1)متوفرة بعبوات مفردة ،

الالزمة لمتصميب المزدوج، فعند  (المنشطة)خاصة لمتطبيق، محممة بالمواد المبدئة 
عبر دفع الفرشاة إلى عمق األنبوب، يمتزج العامل المحفز مع المادة الرابطة، )المزج 

. وتمتاز أنها عبوات اقتصادة وسهمة التطبيق في طبقة واحدة والتحتاج لممزج التقميدي
  تتوفر الفرشاة بحجمين :

. لمتطبيق عمى تحضيرات الحفر والتيجان (أخضر)عادي  -
. لألقنية الجذرية والتحضيرات الدقيقة (أزرق)صغير  -
 التركيب :

 ، ذات ذرات فائقة النعومة (الكوارتز ) ببممورات السيميكا0.5%غنية بنسبة  -
0.04 u m  .

 ,HEMA %15, Bis-GMA%0.1 ، و20-19.5%محل ايتانولي - 

Dimethacrylate %53,Phosphonic acid acrylate %11.Silicon dioxide 

   
 *: Monobond Sالمهيئ  5-2

 هي مادة مهيئة ومبدئة لمخزفيات الزجاجية وترميمات الكمبوزيت غير المباشرة،

: تتركب من ثالث مواد فعالة ووظيفية مختمفة متطورة هي
 Phosphoric وميتا كريميت فوسفوريك أسيد Silane methacrylateميتا كريميت سيالن 

acid methacrylate وميتا كريميت سولفيد sulfide methacrylate  حيث تؤمن ارتباط 
. متين وقوي لجميع المواد الترميمية

: طريقة تطبيقها
  (تخريش)بعد تحضير سطح الترميم .
  تطبق مادةMonobond S ثانية التمام التفاعل60 وتترك لمدة  .
 تزال الزوائد بتعريضها لهواء مضغوط           . 
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 * ExciTE*F المادة الرابطة 5-3

مادة سادة الصقة ذات تصمب ضوئي وتعتبر مادة رابطة نموذجية عند استخدام طريقة 
. التخريش الحمضي لمميناء بين النسج السنية والمواد الراتنجية ذات التصمب الضوئي

: االستطبابات
. كعنصر الصق لمينائي -
. يعتبر كعنصر الصق عاجي  -
. كمادة سادة شفافة لمميازيب ولمترميمات -
. كطبقة رابطة عند اصالح ترميمات الكمبوزيت والتيجان والجسور -

: طريقة التطبيق
 ثانية، ثم يتم 30-15يطبق تقنية التخرش الكمي لمسطوح المينائية ويترك لمدة  -

. الغسل والتجفيف
يطبق عمى السطوح المخرشة، ثم يطبق هواء بالضغط، ويجرى التصميب الضوئي  -

 . ثانية10لمدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Ivoclar vivadent AG.Instructions for use. Research and Development Scientific 

Service.s march 2009.Ivoclar VivaDent clinical. 
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  : األسنان المتلونة:الفصل السادس
:  لمحة عن تلون األسنان 6-1

أوليا ىو التصبغ . تمون األسنان ىو مشكمة تجميمية كبيرة، والتي تعود ألسباب متنوعة
  التتراسيكميني لألسنان الدائمة، ولقد تم توثيقيا في عدة دراسات

(Cheek et al, 1999 ،Parkins et al, 1992 ، Giunta et al, 1978 .)
عمى الرغم من انخفاض نسبة حدوثيا، فإن ىذه المشكمة ما زالت موجودة، عالوة عمى ذلك 

حيث يستخدم . فإن استخدام المينوسيكمين ىيدروكموريد قد زاد استخدامو خالل العقد الماضي
، وىو قادر عمى التسبب في (الروماتيزم  )لعالج حب الشباب الحاد والتياب المفاصل 

 .(Parkinset al, 1992 ) تصبغ األسنان الدائمة لمبالغين
 تمون األسنان سواًء كان داخميًا أو خارجيًا  يمكن أن يعود إلى عدة أسباب متنوعة

(Cheek et al, 1999، Giunta et al, 1978  .)
تنشأ التصبغات الخارجية عن تمونات سطحية في التاج السريري، والناتجة عن تناول كميات 

. (Giunta al, 1978)كبيرة من الحديد وصحة فموية سيئة وتراكم لمويحة الجرثومية 
رض لبي ومشاكل خمقية : أما التصبغات الداخمية لألسنان الدائمة ناتجة عن عدة أسباب

، والبقع الناتجة عن تناول المواد  (سوء تكون العاج ونقص تكون الميناء)
 غير ردودة ، والتي يمكن أن تسبب تمونات وتصبغات(مخدرات ، تتراسيكمين، مينوسيكمين  )

وتعتمد نجاح المعالجة السنية . في األسنان الدائمة بألوان مختمفة ودرجات متعددة من الكثافة
 .(Cheek al, 1999 )التجميمية عمى شدة التمون

عمى لون  ( تصبغ شديد–كالمتصبغة بالتتراسيكمين )تؤثر لون األسنان الداعمة المتمونة 
الترميمات الخزفية الزجاجية، بينما التؤثر األسنان المتمونة بتصبغ خفيف عمى لون الترميم 

(.  Chang et al, 2009،  Lizy et al, 2004 )الخزفي
 :( Chang et al, 2009،  Lizy et al, 2004)  أسباب تلون األسنان6-2

 معالجة لبية قديمة  .
 معالجة لبية سيئة   .
 ترميمات أممغم  .
 آفات ماحول سنية  .
 التشوىات المونية والتشريحية الخمقية .
 تآكل وسوء تكون ونقص تكمس  .
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 الشقوق والصدوع المينائية .
 القموب المعدنية  .
 األوتاد المعدنية الجاىزة  .
 ترميمات كمبوزيت متعددة ومتمونة. 

 تشوىات لونية دوائية .
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: *Monopaque  ُمعّدل لون الدعامات الظميل:السابعالفصل 
:  تعريف ُمعّدل لون الدعامات الظميل7-1

ىو عامل راتنجي ظميل يطبق عمى شكل طبقة واحدة، وبسبب لزوجتو وكثافتو المنخفضة 
قالب  من Monopaque يتركبيمكن تطبيقة عمى شكل طبقة ظميمة متجانسة رقيقة جدًا، 

 عضوي
Bis-GMA, urethane dimethacrylate and triethylene glycol 

dimethacrylate (54.2 wt. %) .
 وزجاج ، فمورايد اتيريومثالثيومادة مالئة العضوية ىي زجاج الباريوم وأكاسيد 

 مواد ىي ،إضافة إلى مواد إضافية (من الوزن % 43.1)فموروسيميكات مع أكاسيد ممزوجة 
يجب أال يستعمل مع ىذه مواد تحتوي عمى ، %7,2سرعة وممونات ال تشكل أكثر مُمعّدلة 

(. 3) شكلجينولواأل
  وبما أن األسنان المصابة بتصبغات تشكل تحِديًا كبيرًا لمممارس فإن معالجتيا  بواسطة 

ُمعّدالت المون الظميمة تحت الترميمات الخزفية أبدت ألوانًا طبيعية تماثل األسنان المجاورة  
 ( Cheek et al, 1999- Felippe et al, 2003- Lowe et al, 2005 .)

 
 Monopaque مُعّدل لون الدعامات الظميل (3)شكل

 :  استطبابات ُمعّدل لون الدعامات الظميل7-2
  ىي مادة مناسبة لتستير السطوح المعدنية المكشوفة إذا تعرض الوجو التجميمي

فيتم تغطية السطوح )لمترميمات المعدنية التجميمية لمكسر (خزفي أو راتنجي)
 .  (المعدنية المكشوفة بتمك المادة لتستير المون المعدني

  ( تصبغات– النخور المتصمبة –وشم أممغم )لتستير عيوب بنى السن المتمونة  
(  Lowe et al, 2005). 

 لبناء كمبوزيت عمى قبعة معدنية. 

  (4)لتستير لون األوتاد والقموب المعدنية شكل. 

 لتستير المواد الترميمية المتمونة. 

*Ivoclar vivadent AG.Instructions for use. Research and Development 

Scientific Service.smarch 2005  



 المراجعة النظرية معدالت لون الدعامات الظميمة
 

58 

 

 

 
عمى قمب ترميمم معدني Monopaque تطبيق مُعّدل لون الدعامات الظميل (4)شكل 

 
   تستير لون األسالك المستخدمة في تجبير األسنان خاصًة في حاالت القمع

 . واعادة الزرع

 : ُمعّدل لون الدعامات الظميل ميزات7-3
 سيل التطبيق .
 خصائص تستير وظاللية عالية .
 اقتصادي .
  ًيتصمب ضوئيا .
 يمتمك صفات نموذجية لممشاركة واالرتباط مع مواد متنوعة .

:  ألوان ُمعّدل لون الدعامات الظميل4- 7
(. 5) شكل  Vita متوفرة تجاريًا بألوان حسب دليل

  ظميل أبيضWhite Opaque ( استخدم في الدراسة السريرية حسب لون أسنان
 .(المريض

  ظميل لونA1 (  استخدم في الدراسة المخبرية والسريرية حسب لون أسنان
 .(المريض

 لون ظميل A3 (استخدم في الدراسة السريرية حسب لون أسنان المريض). 

               
X-white opaque        A1 opaque          A3 opaque 

 Monopaque ألوان مُعّدل لون الدعامات الظميل (5)شكل 
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 :الدراسات السابقة: الثامنالفصل 
ولون   البنى السنية التحتيةأثرتناولت الدراسات المخبرية والسريرية خالل العقد الماضي 

 المون النيائي ات عمىتطبيق ُمعّدل لون الدعاموظاللية اإلسمنت الراتنجي الالصق و
: ة، وأثر المتغّيرات الكثيرة اّلتي قد تؤّثر عمى لونيا، مثلخزفيال لمترميمات

، (Li et al, 2009 ،  Chu et al, 2007 )نوع وثخانة الخزف وتقنيات تطبيقو .1
 ولون ونوع السن الداعمة

 (Zhang et al, 2000 - Lizy et al, 2004- Shimada et al, 2006- Magne 

et al, 2010.) 

 Chang et   )لون وظاللية وثخانة اإلسمنت الالصق واختالفات الثخانة الخزفية .2

al, 2009). 
 .تطبيق ُمعّدالت لونية ظميمة عمى الدعامات المتمونة .3

. وتناولت دراسات أخرى طرق تحديد وتحميل لون األسنان والترميمات الخزفية
يسمط ىذا الفصل الضوء عمى عدد من الدراسات التي تناولت أثر أحد المتغيرات السابقة، أو 

 .عدة متغيرات مجتمعة معًا عمى المون النيائي لتمك الترميمات
 بين الخزف  وتوجد دراسات حول تأثير ثخانة اإلسمنت عمى المون النيائي وقوى االرتباط

: واإلسمنت الراتنجي
 ممم مالئمة 0.1تؤثر ثخانة اإلسمنت عمى المون التيائي لمترميم واعتبرت ثخانة 

لالنطباق الداخمي لمترميم حسب ما تنصح بو بعض الدراسات  حول قوى االرتباط 
 Garber et al, 1993 , Magne et  )المساىمة بين الخزف واإلسمنت الراتنجي 

al, 1999.)   
 ممم في تقييم 0.1 إسمنت بثخانة 2009 وزمالؤه Changواستخدم في دراسة  

  .لمخصائص البصرية إلسمنت راتنجي الصق
  أكدDaniel  من الضروري عمى طبيب األسنان نقل لون البنى 1996 وزمالؤه عام 

السنية التحتية إلى المخبري بواسطة ساليدات أو صورة فوتوغرافية أو كمييما معًا 
، لتحديد وانتاج المون الطبيعي (مستعينًا باألدلة المونية التقميدية أو بأدلة خاصة)

ومن الميم أيضًا عمى المخبري فيم وتحديد األلوان الداخمية . الصحيح لترميم خزفي
 .عمى السطح السني المحضر
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  في دراسةHolloway  لتقيم اختيار المواد الخزفية في تصنيع 1997 عام وزمالؤه 
التيجان الخزفية تبين ليم أنو ىناك عدة عوامل تؤثر في تحديد لون الترميم النيائي 

 لون األسنان ، مدى شفوفية المادة الخزفية:واختيار نظام المادة الخزفية المناسبة ومنيا
المجاورة، لون السن المحضر، ودراسة تحضير وترميم األسنان المتمونة وغير المتمونة 
جمعييا تكون مفيدة في الوصول إلى نتائج تجميمية عالية وخصوصًا عند استخداميا 

.  في المنطقة األمامية
 استنتج Okuboأن اختيار المون بالوسائل البصرية ىي طريقة 1998   وزمالؤه عام 

غير موثوقة، وأن دقة الوسائل الرقمية أفضل بقميل من الوسائل البصرية بعد مقارنتيم 
 . Colorton ll لألدلة  البصرية مع الوسائل الرقمية 

  وربطZhang بين استخدام تقنية الطبقات والخزف المغطي 2000 عام وزمالؤه 
الممون كعامل ىام في التغمب عمى المون القاتم والداكن لألسنان الداعمة لموصول لمون 

  .النيائي لمترميمات الخزفية

  بينت دراسةVichi  أعطت تستيرًا كاماًل  ( ممم2) أن ثخانة خزفية 2000 عام وزمالؤه
سببت تغيرات لونية طفيفة اليمكن تميزىا إال  ( ممم1.5)لمون السن الداعمة، وثخانة 

. ال يستطب التاج الخزفي ( ممم1)بواسطة أجيزة تحديد المون، أما عندما تكون الثخانة 
وكان قد استخدم في دراستو ثالثة أنواع من الخزف إلصقت بثالثة ألوان من إسمنت 

، واستنتج بان ( ممم0.2 ممم و0.1)وبثخانتين  (Variolink II)راتنجي الصق ىو 
 االختالف في ثخانة اإلسمنت لم يكن ليا تأثيرًا عمى المون النيائي لمتاج الخزفي، واعتبر
األلوان المختمفة المتوفرة من اإلسمنتات الراتنجية الالصقة كوسيمة مساعدة وثانوية في 

 تصحيح لون السن الداعمة، حيث أظيرت تغيرات لونية طفيفة 
(ΔE <1 .) 
  دراسةوفيOkuda  اقترح استخدام مواد راتنجية ظميمة بديمة عن العاج  2000  عام

المتمون تطبيق بشكل متجانس عمى السطوح السنية المتمونة، تمكن الطبيب من الوصول 
جية  نوأظير أن استخدم مواد رات. إلى ترميمات تتمتع بعمق لوني طبيعي

ظميمة لوحدىا اليخفي تمامًا المون المعيب لمنسج المتمونة،   (كمبوزيت ىجين)
  شركة Creative Colorوأقر بأن ىناك حاجة لتطبيق مواد لونية ظميمة  

(Cosmedent Inc)أو  Kolor+Opaker شركة (SDS Kerr) التي تعطي 
الممارس العام القدرة العالية عمى التستير الكامل لمون المعيب بدون أن تسبب  درجة 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okuda%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10916333
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okuda%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10916333
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okuda%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10916333
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وأكد عمى استخدام ىذه الطريقة فقط عمى األسنان الدائمة السميمة . سطوع غير مالئمة
.  التي تمتمك المتانة والقوة لتدعم األوجو الخزفية (غير معالجة لبياً )

تستطب كعالج  (األوجو الخزفية)واستنتج بأن الترميمات الخزفية الرقيقة المحافظة 
تجميمي لألسنان األمامية، ويمكن ان تسبب مشكمة عذد إلصاقيا عمى أسنان متمونة، 
ومع ذلك عندما تكون متمونة بشكل شديد ومعيب يجب التعامل معيا  بتقنية تطبيق 

كعاج  )طبقة بينية ظميمة في طبقات مواد راتنجية ىجينة، حيث تمصق ىذه المواد 
نيم استطاعوا السيطرة أعمى السطوح السنية المحضرة، وأقروا بيذه التقنية ب (صناعي

استخدام عوامل واستنتجوا أن  ،عمى المون الداخمي بتستير موحد لبنية السن المتمون
ظميمة تمصق عمى النسج السنية المتمونة لوحدىا تفتح المجال لمتساؤل عن قوة ارتباطيا 

وتأثيرىا عمى لون السن الداخمي، لذلك استخدم تقنية الطبقة المزدوجة المؤلفة من 
كمبوزيت عاجي ىجين وعامل ظميل يطبق فوقو  لتحقيق أقصى قوة لالرتباط ثم بعد 

. ذلك تطبق فوقو طبقة أخرى من الكمبوزيت اليجين
شدة التمون وزيادة تدريجية بدرجة تقميل  ظميمة قاعدية ُمعّدلة موادواليدف من استخدام 

وخمق حاجز ىيكمي بصري متوسط يمنع من شفوفية المون  .الظمم  لألسنان المتمونة
. المعيب

   وجدKoishi بأن التغير الموني لإلسمنت ثنائي التصمب كان  2002 وزمالؤه عام 
حيث قاموا . مع مرور الزمن (الكيميائي)أقل بشكل ممحوظ من اإلسمنت ذاتي التصمب 

 .  أسبوع24 درجة لمدة 37بغمس العينات بماء درجة حرارتو 
 قام Tung باختيار المون باستعمال جياز رقمي 2002 وزمالؤه عام ShadeEye-Ex 

 وأظيرت النتائج بأن التوافق بين الدليل Vita  Lumin Vacuumوالدليل البصري 
التوافق بين نتائج الجياز الرقمي بنسبة %   46 –% 55البصري والجيار الرقمي بنسبة 

% 73بيتما كان التوافق بين الفاحصين عند استعمال الدليل البصري بنسبة   % 82
  .وذلك بمقارنة نتائج التجربة األولى والثانية

 توصل Paul أن اختيار المون رقميًا أكثر دقة وأكثر قابمية لمتكرار 2002 وزمالؤه عام 
  .من اختيار المون بصرياً 

 

  وأشارFelippe  من الممكن استخدام مواد راتنجية  ظميمة كعنصر 2003 وزمالؤه عام 
 .فّعال في تقنية األوجو التجميمية عند ترميم األسنان المتمونة
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  اعتبرAttar اإلسمنتات الراتنجية الالصقة من النمط الفّعال  2003 عام وزمالؤه
((Active- Type ،حيث زادت من تطبيقات واستطبابات إلصاق التعويضات الثابتة ،

ألنيا تعزز الخصائص الميكانيكية والفيزيائية واإللصاقية مقارنًة مع اإلسمنتات التقميدية  
  .األخرى

   أظير العالمLi  بأن الترميمات الخزفية2004 عام وزمالؤه  Empress لدييا قدرة 
وتأمين  (غير المتصبغة بالتتراسيكمين)عالية عمى تستير لون األسنان الداعمة المتمونة 

انسجام  لوني مع األسنان المجاورة، بينما تكون قدرتيا محدودة في التستير عند تطبيقيا 
 .عمى األسنان المتمونة بالتتراسيكمين

  وأظيرBaltzer أىمية األجيزة الرقمية في تحديد لون التيجان 2005 وزمالؤه عام 
 .الخزفية وأن آلية عمميا تتأثر بطبقات الخزف

  و في دراسة سريريو لمباحثLowe  بينت أن األسنان المصابة 2005 وزمالؤه عام 
بتصبغات تتراسكمين تشكل تحِديًا كبيرًا لمممارس وأن معالجة األسنان المتمونة بيذا النوع 

مع استخدام  (إلصاق ممون عاجي)من التصبغات بواسطة تقنيات ُمعّدالت المون الظميمة 
 .  أبدت ألوانًا طبيعية تماثل األسنان المجاورة (األوجو الخزفية)الترميمات الخزفية الرقيقة 

  أظير Powers  بأن اإلسمنتات الراتنجية تبدي سموكًا  2006 وزمالؤه بدراستهم عام 
مختمفًا مع مرور الوقت  فيما يتعمق بقدرتيا عمى الحجب والتغطية،  حيث يصبح 

وبينوا أن سبب . اإلسمنت الراتنجي ذو التصمب الذاتي أكثر ظاللية من األنواع األخرى
ىذا التغير ىو شقوق الضغط داخل قالب التسرد وتخرب جزئي الرتباط المواد المالئة مع 
القالب الراتنجي، ويزيد ىذا التخمخل بدوره مع مرور الوقت من الظاللية ويؤدي تغيرات 

  .لونية في الترميم

  استنتجFazi عندما تكون ثخانة الخزف قميمة بسبب التحضير 2006 عام وزمالؤه 
القميل لمبنى السنية، يجب عدم استخدام اإلسمنت الظميل بسبب شفوفية الترميمات 

،  يمكن أن يؤثر اإلسمنت الظميل عمى المون النيائي ليذه (Zirconia)الخزفية 
الترميمات، وخصوصًا إذا كان التحضير بحده األدنى، حيث سمك اإلسمنت الظميل 

سموكًا مختمفًا في نقل الضوء مقارنًة مع اإلسمنت الراتنجي والزجاجي، وأقروا بأنو 
التستطيع ثخانة القبعة ولونيا تستير لون األرومة، والعامل األىم في تجنب العيوب 

 .المونية خالل اإللصاق ىو الخزف القشري وثخانتو
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وأقروا بأن ظاللية اإلسمنت الراتنجي تزداد مع الوقت وذلك بسبب حدوث تفتت وتخريب 
لبعض مكونات اإلسمنت خالل اآلداء السريري، وىناك عالقة وثيقة بين التصميب 

الكافي لمعينات وثبات المون مع مرور الزمن، وأن ظاللية اإلسمنتات الراتنجية ذات 
  .hueعالقة وثيقة بالدرجة المونية 

  وجد Uzun أن  لون اإلسمنت األفضل مع قموب معدنية مغطاة  2006 عام وزمالؤه 
بطبقة خزف ظميل ىو اإلسمنت األبيض الظميل، واألسوء مع القموب المعدنية ىو المون 
األبيض واألصفر، ووجدوا بأن ال اختالفات احصائية بين اإلسمنت األبيض واألصفر 

والبني عندما تستخدم التيجان الخزفية عمى دعامات معدنية أو قموب معدنية مغطاة 
بطبقة من الخزف الظميل، واستنتجوا  أنو اليمكن اخفاء المون المعدني الداكن عند 

استخدام اإلسمنتات بألوان األبيض أو البني أو األصفر،  وأقروا بنتيجة دراستيم  بأن 
مع  (أبيض، األصفر، البني، األبيض الظميل)استخدام  اإلسمنتات الراتنجية األربعة 
كانت التغيرات المونية في الحد المقبول  (انسيرام)األنظمة الخزفية الخالية من المعدن 

 ΔE)، ولكن اإلسمنت األبيض الظميل أكثر فائدة من األلوان األخرى (ΔE  >2)سريريًا 
 . ، ويجب اختيار اإلسمنت األبيض الظميل مع القموب المعدنية(1< 

ولم يالحظوا اختالفات احصائية بين ألوان اإلسمنت األصفر واألبيض عندما تستخدم 
 .  تيجان انسيرام عمى قموب خزفية محقونة

بينما ظيرت معيم اختالفات ذات مدلول احصائي بين اإلسمنت األبيض الظميل 
واأللوان اإلسمنتات األخرى عندما تستخدم التيجان الخزفية عمى قموب معدنية وقموب 

 . معدنية مغطاة بخزف ظميل

  بينما لم يجدKlemettie  فوارق ذات داللة احصائية بين ثالثة 2006 وزمالؤه عام 
أنواع من الوسائل البصرية وبين األجيزة الرقمية، واستنتج بأن األجيزة الرقمية أفضل 

  .لتحديد المون
 

 في دراسة لـShimada   عن تأثير مواد الدعامة وثخانة الخزف 2006وزمالؤه عام 
حيث قاموا بتصنيع قبعات . عمى المون النيائي لخزف ثنائي سميكات الميثيوم المحقون

  – 1.8 – 1.6 –1.4 – 1.2 –  1 –0.8)بسبع ثخانات ( IPS Empress 2)خزفية 
كمبوزيت ، معدنية محقونة من خالئط ذىبية ) عمى ثالثة أنواع من الدعامات  ( ممم2

GOLفضة -، معدنية محقونة من خالئط بالديومPD ) وأظيرت نتائج دراستيم تأثر ،
 أكبر عندما ΔE بشكل واضح بمواد الدعامة وثخانات الخزف، وكانت قيم ΔEقيم 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimada%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16706292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimada%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16706292
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 ممم عمى دعامات معدنية من تمك المستخدمة عمى 0.8استخدمت قبعات بثخانة 
 ممم بين 1 بثخانات أكبر من ΔEدعامات راتنجية، ولم يالحظ اختالفات في قيم 

  من الدعامات ΔEوأظيرت الدعامات الراتنجية أدنى قيم . الدعامات الذىبية والراتنجية
المعدنية وفي جميع الثخانات، واستنتجوا  تأثر المون الواضح بثخانة الخزف ولون مادة 

 أو أكثر كان ىناك تأثير لمون الدعامة، 0.8الدعامة، وعندما تكون ثخانة القبعة الخزفية 
 أو أكثر مواد الدعامات من أن تمارس أي تأثير لوني غير 1.6ومنعت ثخانة القبعات 

مقبول سريريًا، وأقروا أن استخدام طبقات من الخزف الطبقي الممون فوق القبعات أمر 
ضروري، وأن مقدار تحضير السن الداعمة  قد يسبب مشكمة خصوصًا عندما تكون 
الدعامة معدنية أو متمونة، وتعتبر الثخانة المنصوح بيا من قبل الشركة غير مالئمة 

وأوصوا عند اختيار المواد الترميمية لمسن الداعمة المعالجة لبيًا من . عمى تمك الدعامات
 .الضروري األخذ بعين االعتبار تأثيرىا عمى المون النيائي لمترميم 

  استنتجChu أن التطبيق السريري لمخزف ذو األساس الزجاجي 2007 عام وزمالؤه 
يجب أن يكون محدودًا مع الحذر عند استخدامو كترميمات محافظة عمى أسنان متمونة 

 .بشدة، ألنيا غير قادرة عمى تستير األرومة القاتمة بشكل كامل
  قام Dozicبدراسة مقارنة لخمسة أنواع من األجيرة الرقمية وتبين  2007وزمالؤه عام

 Vita Easyمن خالل التجارب السريرية والمخبرية أن جياز تحديد المون الرقمي  

shadeمن أكثر الوسائل الرقمية فاعمية في عممية تحديد المون  . 

 قامZhang   بدراسة عن تأثير اإلسمنتات التجريبية 2007وزمالؤه عام ( Try-in )
عمى لون الترميمات الخزفية وتبين أنو من الميم اختيار إسمنت الصق ظميل 

(opaque)  عند وضع الترميم عمى دعامة تعاني من تمون معيب، ومن الممكن استخدام
األلوان األخرى لإلسمنتات الراتنجية عندما تكون األسنان الداعمة غير متمونة أو تعاني 

من تمون طفيف وذلك من أجل تحقيق التطابق الموني ليذه الترميمات مع األسنان 
. المجاورة

 واستنتج  Li  أن اختيار المون باستعمال الوسائل الرقمية يعطي 2007 وزمالؤه عام 
 .نتائج أفضل من الوسائل البصرية بالنسبة لمحاالت السيمة

  قامkaraagaclioglu  بدراسة تأثير لون اإلسمنت ومرور الزمن 2008  وزمالؤه عام 
عمى المون النيائي لمخزفيات الزجاجية ووجد بالنتيجة أن لون اإلسمنت الراتنجي يؤثر 
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بشكل واضح عمى لون الترميم النيائي وأن اإلسمنت الراتنجي يتغير لونو مع مرور 
 .الزمن إذ تصبح الترميمات ذات لون أغمق

 أظير بدراسةArrais  أن استخدام األنظمة الخزفية الزجاجية 2008 عام وزمالؤه 
قدم مجااًل واسعًا  ( ممم0.7 ممم و0.5)بثخانات مختمفة  ( IPS Empress)المحقونة 

من الترميمات التي تدخل في نطاق طب األسنان الترميمي التجميمي، السيما ترميمات 
 . األوجو بسبب شفوفيتيا وخصائصيا التجميمية

  وأظيرDa SiIva  بأن األجيزة الرقمية ىي أفضل في تحديد المون من  2008 عام
 .الطرق البصرية التقميدية في اختيار وتقميد المون

  وبينLi بأن االختالفات المونية لترميمات خزفية تتأثر بأنظمة 2009 عام وزمالؤه 
 .الخزف المستخدم  وممون الخزف ولون القمب الترميمي

  واستنتج  Lagouvardos بدراسة تيدف الى تقييم نوعين من 2009وزمالؤه عام 
، أن كال الجيازين يمتمك صفة (Vita  Easyshade وShadeEye) األجيرة الرقمية

 .الدقة وقابمية التكرار بشكل ممتاز

 وأظير Kim بدراسة مخبرية لمتحقق من دقة وفاعمية أربعة أنواع  2009  و زمالؤه عام
  Spectroshadeمن األجيزة الرقمية المتوفرة لالستخدامات السريرية 

 وتمت الدراسة ،ShadeScan  وجيازVita  Easyshade وجياز Shadevisionو 
 -Vita Classical, Vita 3D )عمى ثالثة أنواع من األدلة البصرية 

Master,Chromasope   .)
 ىو الجيار الرقمي الوحيد الذي Vita  Easyshadeوكانت نتائج ىذة الدراسة أن 
  .بين األجيرة األربعة المدروسة % 90يمتمك فاعمية ودقة أكثر من 

  قامChang بدراسة لمتحقق من األثر البصري لإلسمنت الراتنجي 2009 عام وزمالؤه 
الالصق عمى لون التيجان الخزفية فتبين ليم أن لون الترميمات الخزفية تتأثر بثالثة 

  .عوامل ىي لون اإلسمنت ولون التاج ولون السن الداعمة
  أقرGhavam الكفاءة التجميمية لألوجو الخزفية تتأثر بمون 2010 وزمالؤه عام 

اإلسمنت الراتنجي المستخدم في إلصاقيا عمى األسنان الطبيعية، ويمكن أن يتغير لون 
اإلسمنت مع مرور الوقت، ويصبح أكثر ظاللية، واإلسمنت ذو التصمب الكيميائي أكثر 

 .وأقروا بوجود عالقة وثيقة بين التصميب التام لمعينات وثبات المون مع مرور الزمن، تأثراً 
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 وأظيرMagne  بأن األسنان المتمونة تشكل التحدي األكبر 2010 عام وزمالؤه 
لمطبيب والمخبري وخصوصًا عند اختيار المعالجة الترميمية والتعويضية المحافظة، 

وأشاروا إلى أىمية تطبيق الطبقات لموصول إلى متطمبات تجميمية عالية ومن الميم أن 
 :يكون فني األسنان قادرًا عمى

 .التستير الوقائي لمنسج السنية المتمونة ( 1
 .تحديد واختيار الطبقات الخزفية المناسبة (2

. تقيم قابمية تستير الترميم قبل إرسال الترميم لمطبيب (3
 دوج Odaira بأن األجيزة الرقمية  2011 وزمالؤه عامCrystaleye 

Spectrophoto Metre  سيمة االستخدام كأنظمة لتحميل المون وتؤمن قياسات لونية 
 .دقيقة في الحاالت السريرية

 أقرde Azevedo  بدراسة عن تأثير اإلسمنتات الالصقة عمى  2011 عام وزمالؤه
حيث دراستيم كانت عمى )التغير الموني لخزفيات مختمفة متوضعة عمى خمفيات متمونة 

 :(االوجو الخزفية
 .   ممم ال تأثير لإلسمنت الالصق2عندما يكون الخزف بثخانة  -

واستخدام الصق ليس لو خاصية الظاللية لم يأت بأي فائدة في تستير األرومة  -
 .  القاتمة

 لجميع أنواع الترميمات الخزفية  ΔEأدى استخدام إسمنت الصق ظميل إلى ارتفاع  -
بصرف النظر عن ثخانة الخزف، وأفضل اخفاء لألرومة القاتمة  إذا كانت ثخانة 

 . ممم مع استخدم إسمنت راتنجي ظميل2الخزف 
استنتجوا بأن ثخانة المواد الخزفية يمكن أن تؤثر عمى شفافيتيا ولونيا، وبالتالي عمى 

. قدرتيا العالية في حجب وتستير البنى السنية الداكنة عندما تصبح بثخانات عالية
وتساعد معرفة خصائص المون الممارس العام في اختيار المادة الترميمية المالئمة في 

. الحاالت التي تتطمب صفات تجميمية عالية
  في دراسةAbualsaud  عن التطابق الموني لثالثة أنظمة خزفية 2011 عام وزمالؤه  

، وجد (زيركون، خزف عمى معدن ثمين، خزف عمى معدن رخيص )ذات ىياكل ظميمة 
عدم حدوث تطابق لوني في المنطقة العنقية بين ىذه التعويضات واألسنان الطبيعية 

في  ΔE وأظيرت نتائج دراستيم أن مقدار التغير الموني. وخصوصًا في المنطقة العنقية
 .المنطقة العنقية ليذه التعويضات كان أعمى من الحد المقبول سريرياً 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Azevedo%20Cubas%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21769264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Azevedo%20Cubas%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21769264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abualsaud%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22142295
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abualsaud%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22142295
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  استنتجXu ال وجود ألي اختالف بين اإلسمنت التجريبي 2011 وزمالؤه عام Try-in 
واإلسمنت الراتنجي الالصق من ناحية التطابق الموني عند استخدام جميع ألوان 
 عند اإلسمنت ماعدا األبيض الظميل، حيث سبب تغيرات لونية واضحة بين النوعين

 (.A2)إلصاق الترميمات الخزفية عمى أرومة موحدة لونيًا 

   قام الباحثChiyabutr بدراسة لتقييم أثر لون السن الداعمة 2011 عام وزمالؤه 
ولون اإلسمنت وثخانة الخزف عمى لون التيجان الخزفية الزجاجية المدعمة بثنائي 
سيميكات الميثيوم، وتوصموا بدراستيم بأن لون السن الداعمة ونوع اإلسمنت وثخانة 

الخزف كميا عوامل تؤثر عمى المون البصري الناتج لمترميمات الخزفية الزجاجية وبينت 
الدراسة اإلحصائية تأثر لون التاج الخزفي بشكل واضح في حال كان لون السن الداعمة 

 . قاتمًا، وأن اإلسمنت الظميل يقمل بشكل طفيف من المون القاتم لمسن الداعمة

  بين Sun  فوق القبعات الداعمة  (القشري) أن ثخانة الخزف الطبقي 2011وزمالؤه عام
، وأكدوا عمى استخدام (المتمونة)لمترميم ليا دور في حجب وتستير لون الدعامات الداكنة 

الخزف العاجي بثخانتو العظمى إلعطاء تأثيرات لونية داخمية لحجب لون الدعامات 
 .المعيب وتجنب استخدام تقنيات التموين الخارجي

  في دراسةWu  أظيرت تيجان 2011وزمالؤه عام IPS e-max المحقونة  نسبة نجاح 
عالية وانطباق حفافي جيد وتطابق لوني مع مرور الوقت، وكانت فترة التقييم والمراقبة 

 . شير28

 وجد 
Vichiبتأثر التطابق الموني لثالث أنواع من الخزف بتقنية 2012 عام  وزمالؤه 

 فوق القبعات الداعمة IPS e-max ceramالتموين المستخدمة، وأدى الخزف الطبقي 
 بغض النظر عن المون المستخدم، 4.1إلى ΔE إلى ارتفاع قيم التغير الموني لمترميمات 

 .وكان لو تأثير سريري واضح، وفسروا ذلك نتيجة الشفوفية العالية ليذا الخزف الطبقي

 كما درسAlqahtani   أثر أنواع المختمفة لألنظمة الخزفية وألوان 2012وزمالؤه عام 
فأظير الخزف الزجاجي  ،ΔE اإلسمنت الراتنجي وثخانة الخزف عمى قيم التغير الموني 

 أخفض القيمكانت ، وΔE  أعمى قيم  (IPS Empress Esthetic)مدعم بالموسيت 

ΔEسميكمت المثيوم المدعم  بثنائي  الخزف  عند استخدام(IPS e.max Press) ،
ىو أكثر تأثرًا بألوان البني التحتية وألوان الخزف الزجاجي مدعم بالموسايت واستنتج بأن 

سميكمت المدعم  بثنائي الخزف وظالليات اإلسمنت الراتنجي نتيجة شفوفيتو، بينما كان 
أكثر ظاللية وأقل تأثرًا، وأقر بأنو عندما تزداد  ثخانة الخزف تزداد قابمية التستير المثيوم 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
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لمون البنى التحتية، وتقل بآن واحد تأثير لون وظاللية اإلسمنت الراتنجي الالصق عمى 
 ( ممم0.7 )المون النيائي لترميم خزفي، حيث كانت الثخانة الخزفية األكبر المستخدمة

 .ΔEالتي أدت لتناقص قيم 
  وجدPrevedello بأن الخصائص البصرية 2012 وزمالؤه بتقرير لمحالة عام 

لمترميمات الخزفية تعتمد عمى بنية السن الداعمة ولون اإلسمنت المستخدم  ونوع وثخانة 
وظاللية الخزف المستخدم، وأقروا بأن المعالجة التجميمية لألسنان األمامية المتمونة 
تشكل تحديًا كبيرًا  ألطباء األسنان، وقدمت ترميمات خزف ثنائي سيميكات الميثيوم 

نتائج تجميمية رائعة، وقد استخدموا مضغوطات ظاللية عالية لحجب لون  (تيجان وأوجو)
 .األسنان المتمونة

  استنتجAl-Dwairi بدراستيم السريرية بأنو يجب أن يؤمن 2013 وزمالؤه عام 
 ممم لمخزف الطبقي فوق 1تحضير األسنان إلستقبال تيجان خزفية عمى األقل ثخانة 

القبعات الداعمة ليحقق الناحية التجميمية المطموبة لمترميم، حيث استخدموا مضغوطات 
IPS e-max  بظاللية متوسطة (MO) واقروا بأىمية الخزف الطبقي في تستير لون ،

 .الدعامات

  أشارت دراسةTurgut بوجود تأثير واضح لوجود اإلسمنت أو عدم 2013 وزمالؤه عام 
وجوده، حيث أظيرت نتائج دراستيم إلى تغير لون األقراص الخزفية بعد إلصاقيم، 

 لمترميمات الخزفية كمما ازدادت ثخانة الخزف، وأقروا ΔEوانخفاض قيم التغير الموني 
أن نوع  ولون اإلسمنت الراتنجي باإلضافة لمون وثخانة الخزف كميا عوامل تؤثر عمى 

 .الخصائص البصرية لتمك الترميمات

 أكد 
Niu  بتأثر لون خزف ثنائي سيميكات الميثيوم بمون وثخانة 2014 عام وزمالؤه 

 حقق اإلسمنت األبيض الظميل بدراستيم توافق لوني وقيم اإلسمنت الراتنجي الالصق،
 حيث ألصقوا العينات بخمس  ضمن الحد المقبول سريريًا،( ΔE .6 >2)التغير الموني 

 . Ag-Pdأنواع من اإلسمنتات الراتنجية عمى خمفيات داكنة مصنعة من 

  أقر Salameh  أنو عند إلصاق الترميمات الخزفية عمى دعامات 2014وزمالؤه عام 
سبب تغيرات لونية واضحة في تمك الترميمات، وكانت أعمى القيم لمتغير  (A4)متمونة 

، ΔE = 8.9 ، وكان التغير عند الثمث القاطعيΔE = 13.7الموني في الثمث العنقي 
واستنتجوا من نتائج دراستيم التأثير لظاللية اإلسمنت ودرجات شفوفية المضغوطات 
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 IPS Empress في تخفيف التغيرات المونية لمترميمات مصنعة من مضغوطات الخزفية
 .CAD- CAM بتقنية ال A1لون 

  درس Al Ben Ali أثر اختالفات الشفوفية ولون األرومة عمى 2014 وزمالؤه عام 
التغيرات المونية أللوان مختمفة من الخزفيات الزجاجية المصنعة من ثنائي سيميكات 

، أظيرت نتائج دراستيم بوجود فروق دالة احصائيًا CAD/CAMالميثيوم بتقنية 
(P<0.001)  الموني بين المجموعات المختبرة، وكانت أعمى القيم لمتغير ΔE عند

وخصوصًا عندما تكون بألوان فاتحة  (HT)استخدام مضغوطات الشفافية العالية 
(BL1)  عمى دعامات متمونة لونND4 الموني ، وأدنى القيم لمتغير ΔE عند استخدام 

 عمى دعامات غير متمونة C3 وA2بألوان  (LT)مضغوطات الشفافية المنخفضة 
ND1 واستنتجوا أيضًا أن تغير لون األرومة من البيضاء إلى األرومة الداكنة أدى إلى ،

 . ممم1.2زيادة التغيرات المونية لمخزف الزجاجي، حيث استخدموا أقراص خزفية بثخانة 

  استنتجOztürk أنو اليوجد أي تأثير لثخانة الخزف عمى 2014 عام وزمالؤه 
 الخواص الميكانيكية المجيرية لعوامل اإللصاق والربط، وكانت مادة الربط فعالًة عند
 .تصميبيا عبر الثخانات الخزفية المختمفة، ولم تتأثر كثيرًا بنوع الخزف وزمن التصميب

  أظيرت نتائج دراسةPieger أعمى نسبة فشل لمترميمات الخزفية 2014  وزمالؤه عام 
مصنعة من ثنائي سيميكات الميثيوم سواًء كانت تيجان أو جسور عند تطبيقيا في 

المنطقة الخمفية، وحققت التيجان المفردة نسبة نجاح مرتفعة بينما كانت النسبة أقل في 
 .الجسور األمامية القصيرة

  أشارWang بأن ثخانة المادة الخزفية ليا دور في التصميب التام 2014 وزمالؤه عام 
، ممم (1-0.75-0.5 )لإلسمنت الراتنجي الضوئي، حيث استخدموا ثالث ثخانات خزفية 

واستنتجوا بأن ثخانة الخزف ولون اإلسمنت الراتنجي كالىما يؤثران عمى الثبات الموني 
. مع مرور الوقت، وكانت جميع التغيرات المونية ضمن الحدود المقبولة سريرياً 

مما سبق، ُتمِكن ُمالحظة تباين نتائج الّدراسات الّسابقة حول تأثير المون المعيب لمدعامات 
المتمونة  عمى لون التاج الخزفي، والُممَصقة بألوان وظالليات مختمفٍة من اإلسمنتات 

الّراتنجّية، وكثرة المتغيِّرات اّلتي قد تتدّخل في المون النيائي لمتاج الخزفي، وُتمِكن أيضًا 
مالحظة كثرة الجدل الّدائر حول الحد األدنى من ثخانة الخزف لتستير لون الدعامات 
. المتمونة وما ىو المون األمثل لإلسمنت الراتنجي الالصق إلستخدامو مع تمك الحاالت 
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وندرة األبحاث عن تأثير ُمعّدالت لون الدعامات المتمونة مع اإلسمنتات الراتنجية عمى المون 
. النيائي لمترميمات الخزفية

 وظاللية اتأثر تطبيق ُمعّدل لون الدعاممن كّل ذلك تبرز الحاجة إلجراء دراسٍة عن 
 ثنائي بةمدعممحقونة  ة زجاجية خزفيانجياإلسمنت الراتنجي الالصق عمى المون النيائي لت

، وذلك باجراء اختبارات مخبرية وسريرية  متمونةات عمى دعامةسيميكات الميثيوم  متوضع
أللوان مختمفة من ُمعّدالت لون الدعامات مع وبدون إسمنتات راتنجية الصقة بألوان 

 في ثالث مناطق من التاج الخزف  ΔEوظالليات مختمفة، وقياس قيم مقدار التغير الموني 
بواسطة جياز تحديد  (ثالث ثخانات لمحد األدنى المنصوح بو من الشركة لتمك التيجان)

، لموصول إلى معادلة  لتحقيق التطابق الموني األمثل Vita Easyshade Compactالمون 
 .لتمك التيجان يمكن االقتداء بيا من قبل كال األطباء الممارسين والمخبريين

 
 
 
  



 المواد والطرائق 
 

72 

 

: العينة -1
:  المخبرية عينة البحث1-1

لون  (IPS e-max press نظام  ) تاجًا خزفيًا محقونًا 60تألفت عينة البحث المخبرية من 
(A1) وتم تصنيع تمك الدعامات من قبعة خزفية  دعامة صناعية ممونة60، صنعت عمى ،

  Natural Die Materiales) بمواد راتنجية ممونة ذات تصمب ضوئي  نسخة60تمَّ نسخيا 
دعامة راتنجية ذات تصمب  (30) وتم تصنيع ليذه العينة (.Ivoclar Vivadentمن شركة 

 لتوضع عمييا العينات كخمفية نموذجية ND1 لون Natural Die Materialضوئي 
 كعينات شاىدة، وبالتالي تألفت ND1، وتعتبر ىذه التيجان عمى دعامات A1لمضغوطات 

، ُوضع كل منيا عمى دعامتو غير المتمونة A1تاجًا خزفيًا لونو  (30)العينة الشاىدة من 
، وقسمت العينات إلى مجموعتين بالتساوي حسب شدة (حسب تعميمات الشركة)الخاصة بو 

 :التمون 
. تاجًا متوضعًا عمى دعامات  ممونة يشكل معتدل (30)مؤلفة من : المجموعة األولى
. تاجًا متوضعًا عمى دعامات  ممونة يشكل شديد (30)مؤلفة من : المجموعة الثانية

قسمت كل مجموعة من ىاتين المجموعتين إلى قسمين متساويين وفقًا لتطبيق الُمعّدل الموني 
 :، كما يميMonoopaqueالـ 
دعامة لم يطبق عمييا أي ُمعّدل لوني وتركت  (15)تاج عمى  (15 )صنعت: القسم األول- 

 .كما ىي
دعامة ُطبق عمييا ُمعّدل لوني  (15)تاج عمى  (15 )صنعت: القسم الثاني- 

Monoopaque .
 (1 )كما ىو موضح في المخطط الترسيمي رقم 

 
 وفقاً لتطبيق المُعّدل الموني (ND9 و ND5 التمون ) الدراسة المخبريةيبين توزع كل مجموعة من مجموعتي: (1)مخطط رقم 

MonoOpaque   
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وفقًا  (5)تم توزيع كل قسم من ىذين القسمين إلى ثالث مجموعات فرعية كل منيا 
 :لإلسمنت المستخدم في إلصاق التاج الخزفي عمى الدعامة الصناعية كما يمي

 .تيجان دون إلصاق (5)احتوت عمى : المجموعة الفرعية األولى- 
 .A1تيجان ُالصقت عمى دعاماتيا بإسمنت (5)احتوت عمى : المجموعة الفرعية الثانية- 
تيجان ُالصقت عمى دعاماتيا بإسمنت أبيض  (5)احتوت عمى : المجموعة الفرعية الثالثة- 

. (2 )كما ىو موضح في المخطط الترسيمي رقم ( Opaque)ظميل 
 
 
 

 
 
 

 وفقاً (ND9 و ND5 التمون ) الدراسة المخبرية كل مجموعة من مجموعتي المجموعة الشاهدة ويبين توزع: (2)مخطط رقم 
  واإلسمنت الالصق MonoOpaqueلتطبيق المُعّدل الموني 

 
:  عينة البحث السريرية1-2

 Natural Dieحسب الدليل) (بشكل معتدل وشديد) دعامة ممونة 16تم تأمين 

Materiales)  لعدة مرضى .
. لكل دعامة متمونة تاجين ( IPS e-max press نظام  )  محقوناً  تاجًا خزفياً 32صنع ليا 

مصنعًا   (بألوان متعددة) تاجًا خزفيًا محقونًا 32وبالتالي تكونت عينة الدراسة السريرية من 
تاجًا لمدعامات ذات  (16)تاجًا لمدعامات ذات التمون المعتدل و (16)} دعامة متمونة 16ل

، واآلخر في حالة MonoOpaque، تاج في حالة دون تطبيق الُمعّدل الموني {التمون الشديد
( 16)من الدعامات  (معتدل، شديد)تطبيقو عمى الدعامة نفسيا، فكان لكل مجموعة لونية 

تاجًا خزفيًا ُدرست التغيرات المونية عمى كل منيا في ثالث حاالت وفقًا لإلسمنت المستخدم 
 :كما يمي ( أو بدونMonoOpaqueمع )في تجربة التاج الخزفي عمى الدعامة 

 .ُجربت عمى الدعامات دون إلصاق (8)التيجان الـ : الحالة األولى- 
 .ُجربت عمى الدعامات باستخدام إسمنت موافق (8)التيجان الـ : الحالة الثانية- 
. ُجربت عمى الدعامات باستخدام إسمنت ظميل (8)التيجان الـ : الحالة الثالثة- 
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وبالتالي أصبحت كل مجموعة من ىاتين المجموعتين مقسمة إلى قسمين متساويين وفقًا 
بتطبيق  (8)منيا دون تطبيق الُمعّدل الموني، و (8)لتطبيق الُمعّدل الموني، بحيث يكون 

 . (3)كما ىو موضح في المخطط الترسيمي رقم  الُمعّدل الموني

 
 السريرية ذات التمون المعتدل و الشديد وفقاً لتطبيق الدراسةيبين توزع كل مجموعة من مجموعتي تيجان : (3)مخطط رقم 

   MonoOpaqueالمُعّدل الموني 
 

 ليا لون Natural Die Materialدعامة  راتنجية ذات تصمب ضوئي  (32) تم تصنيع 
موافق لمون المضغوطة  المستخدمة في صناعتو، ليوضع عمييا التاج كخمفية نموذجية 

لمتحقق من المون مخبريًا، وفقًا لتعميمات الشركة المصنعة ثم أجريت عميو القراءات المونية 
. المخصصة لمبحث، واعتبرت كعينة شاىدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السريرية ذات التمون المعتدل الدراسةكل مجموعة من مجموعتي تيجان  المجموعة الشاهدة ويبين توزع: (4)مخطط رقم 
  واإلسمنت الالصق MonoOpaqueوالشديد وفقاً لتطبيق المُعّدل الموني 
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: أجهزة ومواد البحث -2
  : األجهزة المستخدمة في الدراسة2-1
  مرممة(Topstar  )  لشركةBego(6) شكل رقم. 

  جيار تحديد المونVita  Easyshade Compact من شركة VITA  األلمانية  

Model Number: DEASYCS220 ُاستخدم في إجراء القياسات الضرورية في 
تحديد لون األسنان الطبيعية المجاورة لمترميم، وكذلك في تحديد مقدار التغير الموني 

ΔE  (.7) شكل رقملمعينات الخزفية خالل مراحل البحث 

  ميكرو موتور مزود بقبضة صناعية مستقيمة نوعUltimate 500 من شركة  Nsk 
 .(7) شكل رقم مع سنابل ُاستخدم في تشذيب وانياء عينات البحث اليابانية

 فرن لحقن الخزف Programat EP 3000 من شركة Ivoclar Vivadent شكل 
 .(9)رقم

  منحتة شمع كيربائية wax/electric carving  Digital شركة من T dental شكل 
 .(10)رقم

  جياز المزج بالتخمية اسموV-mix من شركة YOSHIDA يستخدم لمزج الجبس   
 .(11) شكل رقم والمسحوق الكاسي لتجنب تشكل فقاعات ىوائية أثناء المزج

  فرن خزفProgramat P95 من شركة Ivoclar(.12) شكل رقم 
  مخطط مع موتور وقبضة صناعية نوع ORTHOFLEXمن شركة  T dental .

 (.13)شكل رقم

  جياز تصميب ضوئي نوع Elipar® highlight من شركة  ESPE بقوة تصميب 
(400–500 mW/cm2 )–( verified with a Model 100 curing 

radiometer) (.14)تتم معايرتو بشكل دوري شكل رقم 

  : األدوات المستخدمة في الدراسة2-2
  قبضة توربين نوعBienAir سويسرية الصنع لتحضير األسنان المستخدمة بالبحث . 

 (.15)شكل رقم

  ممم نوع 0.05مقياس الثخانة بدقة Germany Stainless   (.16)شكل رقم 
  سنابل ألماسية نوع Meisinger ألمانية الصنع ذات قياسات وأشكال مختمفة تستعمل

 :بسرعات عالية

 سنابل محددة لعمق التحضير Labial reduction  :( 17)شكل رقم
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 FG XL/806 316/908 ( ممم1)سنبمة لتحديد عمق تحمل دوالب عمق ألماس  .1

072 524/036 Dual controlled groove grinder –according to 

Küpper. 

 .FG/ 806 314 001 524/ 023  /801 ( ممم0.3)سنبمة لتحديد عمق كروية   .2

 834A/ FG/ 806 314 ( ممم1.2)سنبمة لتحديد عمق تحمل دوالبين عمق ألماس  .3

242 524/031. 

 سنابل تحضير كتف مدور Parallel shoulder, Round edge :(18)شكل رقم 

اسطوانية ذات رأس مقطوع بحواف  ( coarse)سنبمة تحضير ذات طوق ازرق  .1
 .FG / 806 314 157 524/016-014/ 841 مدورة

 / FG/ 841 رأس مقطوع بحواف مدورة  (fine)سنبمة إنياء تحضير طوق أحمر .2
806 314 157 524/016-014. 

  سنابل فصلSeparatorsطوق أزرق (  coarse ) مخروطية ذات رأس مدبب :
  859/FG /806 314 166 524/016(.18)  شكل رقم 

 سنابل تحضير الحد القاطع والسطح الحنكي، عمى شكل ليب شمعةPalatal and 

occlusal reduction : 833طوق أسودH/FG/806 314 272 544/016 شكل 
 (.18)رقم

 (19) شكل رقمسنابل وروؤس خاصة بتشذيب وانياء الخزف. 

  دليل تحديد لون الدعاماتNatural Die Materiales  شركة Ivoclar Vivadent 
 (.20)شكل رقم

  مع محاور بنظام الحقنبواتق كسي خاصة Alox(.21) شكل رقم 

 (22) شكل رقمطوابع معدنية بقياسات مختمفة ستانستيل. 

  :المواد المستخدمة في الدراسة  2-3
  مضغوطات من خزف زجاجي مدعم  ثنائي سيميكات الميثيوم نظامIPS e-max من 

 .(23) شكل رقم(L.T)شفوفية منخفضة Ivoclar Vivadent شركة 
  ممونات خارجية لمخزف( Shade )e-max Ceram من شركة Ivoclar Vivadent 

 .(24)شكل رقم

  مادة كاسية( P )  من شركةProtechno(25) االسبانية شكل رقم. 
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  مجموعة إسمنت راتنجي الصق Variolink II  شركة Ivoclar Vivadentذات  
 Variolink II Try-Inمع مجموعة إسمنت تجريبي  (ضوئي كيميائي)تصمب ثنائي 

 .(40-39-26)شكل رقم

  ُمعّدل لون الدعامات الظميل Monopaque  من شركة Ivoclar Vivadent شكل 
.  (27)رقم
  مادة ناسخة مخصصة لألعمال السريرية elite HD: ىي عبارة عن سيميكون بولي فنيل

 اإليطالية، تتألف  Zhermackمن شركة   Addion Siliconالسيموكسان اإلضافي 
 .(28) شكل رقمLight Body و Putty Softمن لزوجتين 

  مادة ناسخة مخصصة لألعمال المخبرية elite double 16: ىي عبارة عن سيميكون
  Zhermackمن شركة   Addion Siliconبولي فنيل السيموكسان اإلضافي 

 .(29)اإليطالية، تتألف من سائمين أساس ومسرع شكل رقم

  أوتاد شمعية(Wachsdraht-Rund)  لشركةDentaurum ممم 3 ممم و2،5 بقطر
 (.30)شكل رقماستخدمت لتوتيد العينات قبل حقنيا 

  مادةDiespacer نوع Pico-Fit من شركة  Renfert والتي تترك مسافة عمى المثال  
 (.31)شكل رقم ميكرون 20-14بحدود (التوأم  )

  شمع تغطيس : شموع تصميم الترميمات الخزفيةGeo – Dipلشركة   Bego وشمع 
 Renfert  وشمع عاجي خاص بالبناء والتشكيل من شركة Cervical waxحواف 

 .(33)و  (32)ومخصص لمحقن شكل رقم

  مواد راتنجية ذات تصمب ضوئيNatural Die Materiales من شركة   Ivoclar 

Vivadent وىي مواد راتنجية ممونة وُاستخدم كخمفيات أودعامات خالل تقنيات تموين ،
شكل الخزف الزجاجي، وُاستخدم أيضًا في تصنيع الدعامات الممونة لعينات الدراسة 

 .(34)رقم

  ممونTetric Color ذو تصمب ضوئي إلظيار عمق التحضير من شركة Ivoclar 
. (35)شكل رقم

  خيوط مبعدةGINGI-PAK من شركة 1 و0 و00 ثخانات Camarillo األمريكية 
 .(36)شكل رقم

  سائل كاشف لنقاط اإلعاقةSpray من شركة Inter Dent (37) شكل رقم األلمانية. 
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  ىالم حمض الفمور:  مخرش لمخزف IPS Ceramic Etching من شركة   Ivoclar 
 .(38)شكل رقم

  جبس حجري محسن Stoes Resin Gipsلشركة   Protechno  االسبانية استخدم 
 .أمثمة التوأم    Master Diesفي صب النماذج اإلفرادية لمحصول عمى  

  ميكرون 250 ميكرون و50مسحوق أوكسيد األلمنيوم عمى شكل حبيبات بحجم  
(Korox )  من شركةBego استخدم في ترميل العينات بعد حقنيا. 

  المادة الرابطةExcite DSC(41) شكل رقم. 

  المادة الرابطةExcite*F (42) شكل رقم .
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 األجهزة

 

    

 Vita  Easyshade Compact (جهاز تحديد اللون7لشكل )ا    Bego ( لشركة  Topstarمرملة )( 6الشكل )    

                             
   Programat EP 3000لحقن الخزف  فرن( 9الشكل )             موتور وقبضة صناعيةميكرو ( 8الشكل)         

    
  V-mix( جهاز المزج بالتخلية 11شكل رقم)                     كهربائية منحتة شمع( 10الشكل )                
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 ( ORTHOFLEX( المخطط ) 13الشكل )                        Programat P95فرن خزف ( 12الشكل )    

 T dentalشركة  من                                             Ivoclarمن شركة               

 

 

 ESPE( جهاز التصليب الضوئي من شركة 14الشكل )
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 المستخدمة في الدراسة األدوات

 

                         
  الثخانةمقياس ( 16الشكل )          سويسرية الصنع  BienAir( قبضة توربين نوع 15شكل رقم)

        
 841وسنبلة تحضير الكتف المدور االسطوانية  ( سنابل التحضير18الشكل )   ( السنابل المحددة للعمق17الشكل )    

                                 
 Natural Die Materialesدليل تحديد لون الدعامات( 20الشكل ) خاصة بتشذيب الخزف ورؤوسسنابل ( 19الشكل )

                      
 طوابع معدنية( 22الشكل )                      Aloxمع محاور  Pressخاصة  وبواتق كس( 21الشكل )
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 المستخدمة في الدراسة المواد

 

    

 e-maxCeram( Shade)خارجية للخزف ملونات(24لشكل )ا IPe-maxنظام  pressable( مضغوطات خزف 23الشكل )

          

                                                                   Variolink II(  مجموعة اسمنت راتنجي الصق 26الشكل )               (  Pمادة كاسية ) ( 25الشكل )               
 Ivoclarمن شركة                                       االسبانية Protechnoمن شركة             

         

 ( مادة ناسخة مخصصة لألعمال السريرية 28الشكل )         Monopaque (  معدل لون الدعامة  27الشكل )     
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 اوتاد شمعية للتوتيد(  30الشكل )                        ( مادة ناسخة مخصصة لألعمال المخبرية 29الشكل ) 

                      

   Renfertمن شركة شموع  (  32الشكل )                    Pico-Fitنوع  Diespacerمادة (  31الشكل ) 

 الترميمات الخزفيةخاصة بتصميم                                       Renfertمن شركة              

                  

 ذات تصلب ضوئي صناعية لتصنيع الخلفيات ( مواد راتنجية 34الشكل )         BEGOشمع حواف (  33الشكل )        
 

                 

 GINGI-PAKخيوط مبعدة (  36الشكل )                      Tetric Color(  ملون  35الشكل )          

 األمريكية Camarilloمن شركة                                                          
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 رلو هالم حمض الف(   38الشكل )  Spray                          سائل كاشف لنقاط اإلعاقة (  37الشكل ) 
 

    
 Try-In  (Variolink II )إسمنت تجريبي  (40شكل )     أساس ومسرع Variolink II راتنجي الصق إسمنت( 39شكل )

                           
 ExciTE*Fالمادة الرابطة  (42شكل )                                Excite DSCالمادة الرابطة   (41شكل )          
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: Methods الطرائق  -2
:  تحضير العينة المخبرية 3-1

    : مراحل العمل المخبري 
سميمة من النخر  (ألسباب مرضية حول سنية)تم اختيار  ثنية عموية مقموعة حديثًا -1ً

وخالية من أي نوع من الترميمات، وتم االحتفاظ بيذا السن بعد تنظيفو من بقايا الرباط 
 بدرجة حرارة الغرفة لحين االستخدام% T 0,5والدم ضمن وعاء يحتوي عمى كمورامين 

 .(43)شكل 
ثبتت الثنية عمى قاعدة اسطوانية من الجبس الحجري بشكل عمودي عمى الممتقى - 2ً

المالطي، وُغمست بحيث يكون عنقيا التشريحي بعيدًا عن سطح اإلسطوانة -المينائي
 .(44) شكل رقم مم، كي نستطيع قراءة  لون السطح الدىميزي بسيولة2العموي بحدود 

:  تم تحضير ىذه السن الستقبال تاج خزفي وفق أصول التحضير- 3ً
ُرسمت موقع خط اإلنياء المثوي عمى السن قبل تحضيره بواسطة قمم تعميم رفيع  ليكون 

 ميازيب خططت مواقع  ممم، 0.5مسايرًا لمممتقى المينائي المالطي مع االبتعاد عنو مسافة 
، بعد ذلك تم التحضير عمى السطح (45) شكل  عمى السطح الدىميزي قبل التحضيرالعمق

محددة لعمق التحضير، في ألمانية الصنع Meisinger ألماسية نوع سنابل الدىميزي ب
 ممم بشكل يساير ويوازي حدود خط اإلنياء ويبتعد 1المرحمة األولى تم تحضير ميزاب عمق 

في الثمث  )(FG XL/806 316 072 524/036/908بواسطة سنبمة ) ممم 0.5عنو حوالي 
 في الثمث المتوسط أيضًا بشكل يوازي  1.2، بعد ذلك تم تحضير ميزابين عمق(العنقي

كما ىو  (834A/ FG/ 806 314 242 524/031بواسطة سنبمة )ويساير الميزاب العنقي
، بعد ذلك تم تعميم قعر الميازيب الثالثة بممون ذو تصمب ضوئي ( 46)موضح في شكل 

 كما ىو (لموقوف عن التحضير عند الوصول إلى العمق المحدد ) Ivoclar من شركة 
تم تحضير النسج السنية المحيطة بالميازيب بشكل مبدئي بواسطة ، (47)موضح شكل 
شكل  FG / 806 314 157 524/016-014/ 841 اسطوانية مدورة الرأسسنبمة ألماسية 

 ممم متوازيين بشكل طولي في الثمث القاطعي لمسطح 0.3،  تم إجراء ميزابين عمق  (48)
( FG/ 806 314 001 524/ 023  /801،) ممم 0.3الدىميزي بسنبمة كروية محددة لعمق

حضر السطح . (49) شكل رقم  ممم في ىذا الثمث1.5وبالتالي تحقيق سماكة تحضير
 FG / 806 314/ 841 اسطوانية ذات رأس مقطوع بحواف مدورة بسنبمة ألماسية الدىميزي

 مم عمى كامل 1 بعمق Round Shoulder عمى شكل كتف مدور،524/016-014 157
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 عام Shillinburg )  بحسب ما توصي بو األصول العممية،(18)شكل محيط السن 
وتم التركيز أثناء التحضير عمى أن يكون محور السنبمة دائمًا  .*وتعميمات الشركة ( 1997

حتى نحصل عمى سطوح محورية متقاربة نحو الحد القاطع  مائل عن المحور الطولي لمسن
 بعد ذلك .بوجود االرذاذ المائي، مم1 درجة وخط إنياء  كتف مدور بعرض º 2±10بحدود 

، وثبتت السنبمة (º 2±10)وضع السن بقاعدتو الجبسية عمى قاعدة مخطط بدرجة ميالن 
 ( دورة30000)اإلسطوانية عمى قبضة المخطط المحورية، تم تحضير بسرعة منخفضة 

 حضر السطح الحنكي بالخاصةكما . (50) شكل لضبط درجة ميالن السطوح المحورية
( 833H/FG/806 314 272 544/016)بواسطة سنبمة ماسية عمى شكل ليب شمعة 

 ممم، مع المحافظة عمى التضاريس 1– 0.8بحيث تتراوح كمية التحضير لمسطح بين 
ُحضر الحد القاطع بواسطة نفس السنبمة السابقة عمى  .الموجودة عمى ىذا السطح نوعًا ما

 درجة مع المحور الطولي لمسن، º 45شكل ليب شمعة بعد تحديد الثخانة المطموبة وبزاوية 
تم تحديد كمية التحضير بواسطة سنبمتي تحديد  ) ممم 1.5وكمية التحضير لمحد القاطع 

  /834A/ FG/ 806 314 242 524/031-801 ممم عمى مرحمتين 0.3 ممم و1.2العمق 

FG/ 806 314 001 524/ 023 .) تم تدوير الزوايا الدىميزية األنسية والوحشية وكذلك
الزوايا الحنكية األنسية والوحشية باستعمال السنبمة اإلسطوانية ذات حبيبات ناعمة مخصصة 

 (.51)شكل رقم  (FG / 806 314 157 524/016-014/ 841 ذات رأس  مدور)لالنياء 

: نسخ السن المحضر مع قاعدتو - 4ً
( Zhermackشركة  )استخدم قالب بالستيكي شفاف واستخدمت مادة بولي فينيل سميوكسان

لزج )   Double mixe one Impression طبعة واحدة من مادتينألخذ طبعة بتقنية
 .(52)شكل رقملنسخ السن المحضر مع قاعدتو الجبسية  (وسيال

ُصبت الطبعة السابقة بجبس حجري محسن حسب تعميمات الشركة من حيث المعايرة والمزج 
لمحصول عمى أفضل الخصائص الميكانيكية لألمثمة، والذي يتمتع بقساوة سطحية عالية 

لنحصل بعد التصمب النيائي عمى . تجعمو مقاومًا لمخدش واالنكسار خالل عممية التصنيع
 .(53) لمسن المحضر شكل رقمMaster Dieالنموذج  الجبسي االفرادي التوأم  

 
 
 

(  IPS e.max press.Instructions for use 2009*) 
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: تصنيع القالب الخزفي-5ً
طبق عازل لمشمع عمى السطوح المعدة لمتشميع من النموذج الجبسي التوأم بطريقة الطالء 
بواسطة الفرشاة ثم طبق ىواء تحت الضغط عميو لينساب عمى شكل طبقة رقيقة متجانسة، 

 ممم وذلك 0.5بعد جفاف العازل شمع النموذج الشمعي عمى شكل قمنسوة تقريبًا بثخانة 
.    في حوض الشمع الكيربائيGEO – Dipبطريقة تغطيس التوأم في شمع 

  الى منطقة الحواف لتأمين ختم حفافي ولمنع  Cervical Waxثم أضيف شمع الحواف 
.  تشوه الحواف خالل نزع القمنسوة الشمعية عن النموذج

وتم انياء تشميع القمنسوة باستعمال منحتة كيربائية وشمع  خاص لمتيجان،  وشمع عمى 
، ويتم تشكيميا من وتد شمعي بثخانة ( ممم 2وتد صب قطر  )الحد القاطع  استطالة شمعية

 .(54) ممم لتسييل نزع القمنسوة شكل رقم2
، تمييا عممية التشذيب IPS e-max نظام pressableبتقنية ُتحقن ىذه القمنسوة الشمعية 

 .(55) شكل رقمواالنياء، لتكون كقالب لتصنيع الدعامات الراتنجية ضمنيا
:  تصنيع الدعامات الممونة- 6ً

 Natural Dieدعامة راتنجية ممونة، من مواد راتنجية ذات تصمب ضوئي (60)تم تصنيع 

Materiales من شركة  Ivoclar Vivadent ( وىي مواد راتنجية ممونة تستخدم كخمفيات
. (أودعامات خالل تقنيات تموين الخزف الزجاجي

ألغراض ىذا البحث، المون األول  (حسب الدليل المرفق )وتم اختيار لونين من ىذه المواد 
ND5 ،ىو آخر لون في القسم االول من الدليل، وىو مثال الدعامات ذات التمون المعتدل 

 ىو المون األكثر تمونًا في الدليل المذكور، حيث ُاعتبر نموذجًا ND9والمون الثاني 
. لمدعامات ذات التمون الشديد

: وقد صنعت الدعامات الراتنجية حسب المراحل التالية
 Natural Die تم طالء باطن القالب بالعازل الخاص الموجود ضمن مجموعة  -

Materiales (57-56) شكل. 

ثم ُطبقت المواد الراتنجية من األلوان المذكورة عمى دفعات في باطن القالب  -
، وبعد امتالء باطن القالب بالمادة الراتنجية يدك وتد بالستيكي ضمن المادة (58)الخزفي

الراتنجية كحامل لتسييل النزع، ويتم تسميط الضوء الجراء التصميب الضوئي بعد كل 
، فنحصل عمى نسخ راتنجية إيجابية لمسن الطبيعية المحضرة تمثل  (59) شكل رقممرحمة
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 IPS Natural Die حسب دليل ألوانND9  وND5دعامات ممونة مواد بألوان 

Materiales(60) شكل رقم. 

 معًا عمى قاعدة شمعية ND9  أوND5تم تثبيت كل خمس دعامات متمونة بمون واحد  -
واحدة، لتسييل قراءات لون العينات، وذلك بصب شمع صف أحمر محقون في قاعدة 

سيميكونية، وقبل مرحمة التصمب النيائي لمشمع يتم وضع الدعامات عمودية  عمى سطح 
الشمع وبشكل متوازي ، وذلك بغمر الوتد  الحامل لمدعامة، بحيث تبقى خطوط االنياء 

 مم، وُتصف الدعامات بشكل قوسي لتسييل 1-0.5بعيدة عن سطح الشمع بحدود 
 (. 63)( 62)( 61)القراءات الالحقة شكل رقم 

 15)قسم أول : ُقسمت كل من مجموعتي التمون المعتدل والشديد إلى قسمين بالتساوي  -
ُمعّدل لون  ( دعامة15)تركت كما ىي، بينما طّبق عمى دعامات القسم الثاني   (دعامة

 (.5) مخطط Ivoclar Vivadent  من شركة A1  لون Monopaqueالدعامات 

 
يوضح توزع الدعامات الصناعي الممونة  (5)مخطط رقم 

 30عمى  الدعامات الراتنجية ال  A1لون  تم تطبيق الُمعّدل  الموني الراتنجي الظميل  -
 :بالطريقة التالية (تمون معتدل وشديد)

 ثانية ثم يغسل 15لمدة % 37ُيييئ سطح الدعامة بتطبيق حمض الفوسفور بتركيز
. (64)شكل  (حسب تعميمات الشركة المصنعة) بالماء ويجفف

 20 وتصمب مدة ExciTE Fثم ُطبق عمى الدعامة الراتنجية الصناعية مادة رابطة  -
. ثانية بعد التخريش السابق

ُيطبق ُمعّدل لون الدعامة الظميل بواسطة فرشاة صغيرة مسطحة قميمة االشعار  -
بطريقة الطالء بطبقة واحدة عمى  ( مخبرياً opaqueمخصصة لتطبيق الخزف الظميل )

(. 69-68-67) ثانية شكل 20سطح الدعامة المييأة ثم يتم تصميبيا بالضوء لمدة 
: (تصنيع التيجان الخزفية )الحصول عمى عينات الخزف - 7ً

خزف زجاجي مدعم  ) IPS e-max نظام pressableتاج خزفي بتقنية   (60)تم تصنع 
 بطريقة حقن مضغوطات  (.Vita Classical) دليل  (A1)لون  (بثنائي سيميكات الميثيوم
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، (تقنية الشمع الضائع ) بشكميا التشريحي الكامل A1لون  (L.T)ذات شفوفية منخفضة 
. (Glaze Technique)وتم تمميعيم بتقنية التزجيج 

 لمدعامات الصناعية الممونة المطبق والغير المطبق عمييا الُمعّدل  صنعت التيجان الخزفية
 : الموني الظميل في كل مجموعة حسب المراحل التالية

 (بولي فنيل السيموكسان ) مادة النسخ مزجحيث تم : نسخ الدعامات الراتنجية الممونة -
ووضعت مادة النسخ ضمن طابع عموي معدني  (لزج وسيال بآن واحد)بمرحمة واحدة 

جزئي مثقب، ويتم بعد ذلك وضع الطابع الحامل لممادة الناسخة بسرعة فوق الدعامات 
الخمس المثبتة عمى القاعدة الشمعية، فنحصل بعد ذلك طبعة لخمس دعامات 

 دعامة 30)، وُتكرر عممية النسخ لمقواعد  في كل مجموعة (70)صناعية شكل 
طبعة  (12)، فنحصل بذلك عمى ست طبعات ناسخة في كل مجموعة، أي (صناعية

 .لجميع الدعامات

تصب الطبعة  بجبس حجري محسن حسب تعميمات الشركة من حيث المعايرة والمزج  -
لمحصول عمى أفضل الخصائص الميكانيكية لألمثمة، نحصل بعد التصمب النيائي 

 (. 70)عمى مثال جبسي لمدعامات شكل 

، حيث تم الحصول عمى (71)قطعت جميع األمثمة حسب األصول العممية شكل  -
 (.72) شكل Master Diesالنماذج  الجبسية االفرادية 

 لتقسية Sealerُطميت السطوح الجبسية لكل نموذج جبسي افرادي باستخدام مادة ال -
 .وحماية الجبس الحجري

عمى طبقتين لتعطي سماكة   Pico-Fit  من نوع  Die spacerبعد ذلك ُطبقت مادة  -
 ميكرون، وقد ُطبقت عمى كامل سطوح  مع االبتعاد عن خط االنياء   25-15بحدود 

 (.73) ممم شكل رقم1الكتف المدور بحدود 

 ممم وذلك عن 0.5ُشمع مثال شمعي لنموذج افرادي عمى شكل قمنسوة تقريبًا بثخانة  -
  الموجود في حوض GEO – Dipفي شمع التغطيس  (التوأم )طريق غمر النموذج 

  الى منطقة  Cervical Waxثم أضيف شمع الحواف . (74)الشمع الكيربائي شكل 
الحواف لتأمين ختم حفافي ولمنع تشوه الحواف خالل نزع القمنسوة الشمعية عن 

 (.75)النموذج شكل 

وتم  تشميع القمنسوة عمى شكل قاطعة بالشكل التشريحي الكامل باستعمال منحتة  -
استخدم شمع عضوي ) IPS e-max نظام pressableبتقنية كيربائية وشمع  خاص 



 المواد والطرائق الدراسة المخبرية
 

90 

 

 مع مراعاة ثخانات الشمع في ثالث مناطق من (لسيولة احتراقو دون ترك أي مخمفات
 مم في 1.0السطح الدىميزي لمقاطعة خالل القياسات المتكررة بمقياس ثخانة الشمع، 

 في الثمث القاطعي شكل 1.5 مم في الثمث المتوسط، 1.2منطقة الثمث العنقي، 
 (.77) ممم شكل رقم1، بعد ذلك تم تقصير حواف التاج الشمعي بحدود (76)رقم

  التاج الشمعي المنييالشمعية، قمنا بنسخ  (التيجان)ولمراعاة التماثل التقريبي لمعينات  -
 باستخدام قالب بالستيكي مؤلف من قاعدتين عمى ، والمممع(ذو الحواف الناقصة)

 elite double 16 مرحمتين واستخدمت مادة ناسخة مخصصة لألعمال المخبرية 
 (.81-80-79-78 )شكل رقم

وتم الحصول عمى التيجان الشمعية المتماثمة عن طريق حقن شمع الصب  المذاب 
في باطن القاعدة السفمية من القالب السيميكوني بعد عزلو  (في المشمعة الكيربائية)

المعزولة في مكانيا المخصص عمى القاعدة القاعدة العموية بعازل شمعي، وتم وضع 
، وبتكرار تمك الطريقة  (83-82) شكل رقمالسفمية حسب محددات اإلكريل الجانبية

ثم . تيجان شمعية بحواف ناقصة متماثمة في الشكل والحجم (30)نحصل عمى 
تطبيق عازل لمشمع وضعت التيجان الشمعية عمى نماذجيا الجبسية االفرادية، بعد 

عمى السطوح الجسية في المنطقة الحفافية، وتم تشميع المنطقة الحفافية بشمع حواف 
وباستخدام مشمعة كيربائية مع الحرص عمى اذابة الشمع بشكل كافي لتأمين االنطباق 

، بعد تصمب الشمع تم نزع التيجان الشمعية (84)الحفافي الصميمي لكل تاج شكل رقم
 وتم التحقق من ثخانة الشمع في المنطقة العنقية، وتم اضافة أو نماذجيا جبسيةعن 

وبذلك نحصل  (85) ممم شكل رقم1نحت لمشمع في تمك المنطقة لموصول إلى ثخانة 
(. 86)تاج شمعي شكل (30)عمى

بعد تطبيق ) صنع قالب سيميكوني ناسخ آخر لمتاج الشمعي في القسم الثاني:مالحظة
. لمجموعتي الدراسة لمراعاة التماثل التقريبي لعينات ىذا القسم (الُمعّدل الموني

طول الوتد وممم  3-2 بقطرد الصب اوتأ  تم توتيد التيجان الشمعية باستخدام:التوتيد -
 .ممم 6-8

 (في منتصف الحد القاطع أقرب لمحنكي)وتم إلصاق األوتاد بالقسم األثخن من الشمع 
وباتجاه جريان المادة المحقونة إلتاحة المجال لتدفق انسيابي لمخزف السيال المحقون 

 .)87)شكل  (حسب ماتوصي بو تعميمات الشركة المصنعة)
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( 88) شكل رقم( غ200)بعد عممية توتيد التيجان المراد كسوىا، تم اختيار بواتق -
، وتم وزن قاعدة البوتقة قبل عممية التوتيد، ووزنيا بعد التوتيد، فحصمنا عمى (89)و

. وزن القطع الشمعية
 Protechnoمن شركة  (Pنموذج  )تمت عممية الكسي باستخدام مادة كاسية  -

. وذلك حسب تعميمات استخدام الكاسي. االسبانية
ومحاور الحقن  (LT A1) شفافية منخفضة Ingotsتمت اختيار المضغوطات  -

Alox. 

رفع درجة حرارة  فرن الحقن حتى الوصول لمدرجة المطموبة، واختير برنامج الحقن  -
. الموافق لحجم البوتقة

ذابة الشمع -  .تم إحماء البوتقة وا 

 ثانية اخراج البوتقة من فرن االحماء ووضعيا داخل فرن 30وتمت بسرعة خالل  -
 .الحقن

 . فوق المضغوطةAlo ثم وضعت المضغوطة في فوىة البوتقة الساخنة ووضع محور -

 . ليبدأ برنامج الحقنStartتم الضعط عمى زر  -

 .ُازيمت البوتقة من الفرن مباشرة بعد االنتياء من عممية الحقن -

بواسطة قرص فاصل وسكين جبس في : تم اخراج التيجان المحقونة من داخل البوتقة -
 .المرحمة األولى

 بار برمل أوكسيد األلمنيوم حجم ذراتو 2بعد ذلك تنظف العينات بترميميا تحت ضغط 
 (. Bigo-ZiroDent )ميكرون شركة 100

بسرعة عالية محمولة عمى  (400) وُانييت العينات برؤوس سحل كاربايد ذات حبيبات  -
قبضة توربين تحت التبريد حتى الوصول لمثخانات المطموبة، ويتم التحقق بمقياس 

وتم التأكد من استقرار كل تاج عمى دعامتة باستخدام سائل كاشف لنقاط . السماكة
اإلعاقة لمتحقق من االنطباق، وُسحمت نقاط االعاقة باستخدام سنابل ماسية محمولة 

. عمى قبضة ميكرو تور وبسرعة منخفضة
 دقائق، وجربت التيجان عمى دعاماتيا 5ثم ُنظفت العينات بجياز فوق صوتي لمدة 

 ، وُجففت قبل أخذ قياسات المون بجياز(91-90)لمتحقق من انطباقيا التام شكل رقم

Vita  Easyshade Compact. 
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دعامة من مادة راتنجية ذات تصمب  (30)تم تصنيع : الحصول عمى العينات الشاىدة- 8ً
ىو المون الذي تنصح بو الشركة ND1(.  ND1 لون Natural Die Materialضوئي 

 لموصول لمون النموذجي LT A1 المصنعة العطاء خمفية مرجعية لتيجان محقونة بكبسوالت
(A1)  لتوضع عمييا العينات،  وتعتبر ىذه التيجان عمى دعاماتND1كعينة شاىدة . 

 Natural بالعازل الخاص الموجود مع مجموعة  (تاج)تم طالء باطن كل عينة حيث  -

Die Materiales. 

ثم ُطبقت المواد الراتنجية من المون المذكور عمى دفعات في باطن كل تاج، وبعد امتالء  -
باطن التاج بالمادة الراتنجية يدك وتد بالستيكي شفاف في ضمن المادة الراتنجية لتسييل 
النزع، ويتم تسميط الضوء الجراء التصميب الضوئي بعد كل مرحمة، فنحصل عمى نسخ 

 حسب دليل ألوان ND1إيجابية لمسن المحضر تمثل  دعامات من مواد راتنجية بمون
IPS Natural Die Materiales(92) شكل رقم. 

 معًا عمى قاعدة شمعية واحدة، لتسييل االختبارات ND1 يتم تثبيت كل خمس دعامات -
. والقراءات

 :إلصاق العينات -9ً
 من  IPS Ceramic Etching ُتخرش باطن التيجان الخزفية بواسطة  جيل حمض الفمور

 ثانية، ثم ُتغسل بكمية كافية من الماء الجاري والتجفيف بواسطة 20 ولمدة Ivoclar شركة 
 60لمدة    عمى الخزف المخرشMonobond-S  المييئة وضع المادةاليواء المضغوط، ت

ثانية ثم يطبق ىواء مضغوط، ُتخرش وُتييئ سطوح الدعامة بتطبيق حمض الفوسفور 
 Excite DSC ُتطبق المادة الرابطة.  ثانية ثم يغسل بالماء وُيجفف15لمدة % 37بتركيز

ذات التصمب الثنائي وتُفرش عمى السطوح بواسط اليواء المضغوط، ُتصمب بواسطة جياز 
. ثانية (10)التصميب الضوئي لمدة 

 Ivoclar  شركةثنائي التصمب من Variolink II استخدم اإلسمنت الراتنجي الالصق 
 . من أجل إلصاق العيناتWhit Opaqe، آخر ظميل أبيض A1لون : بمونين ىما 

 مسرع عمى صفيحة المزج ، وتمت عممية المزج حسب 1 أساس إلى 1تم وضع نسبة 
تعميمات الشركة، ووضع المزيج في باطن التاج، وًأزيمت مباشرًة الزوائد بواسطة كريات 

 . ثانية لتأمين االرتباط لإلسمنت20قطنية، وُطبق ضغط إصبعي لمدة 
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يتم تسميط الضوء عمى العينات في عدة مناطق، وذلك بتطبيق رأس جياز التصميب في 
 ثانية لضمان التسريد والتصمب الكامل لإلسمنت حسب تعميمات 40ثالث مناطق لمدة 

 .الشركة
 حسب (93) عممية اإللصاق في كمتا مجموعتي التمون المعتدل والشديد شكل رقموتمت

 (.8-7-6)المخططات 
ُخضعت المجموعات جميعًا لقياسات لونية قبل اإللصاق وبعده، وتم تسجيل قيم التغير 

. المونية
 

 
 إلصاق عينات الدراسة المخبرية (:6)مخطط رقم 

 

 
 إلصاق عينات القسم األول من كل مجموعة من مجموعات الدراسة المخبرية (:7)مخطط رقم 
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 إلصاق عينات القسم الثاني من كل مجموعة من مجموعات الدراسة المخبرية (:8)مخطط رقم 

 
: Vita  Easyshade Compactتحديد التغير الموني لمعينات المخبرية بوساطة جياز-10ً
 يتم وصل الجياز الرقمي بالتيار الكيربائي  .
  تغطية رأس الجياز بوضع قطعة من النايمون الشفاف خاصة لكل مريض حفاظًا

.  عمى التطيير ومنعًا النتقال العدوى بين المرضى
 معايرة الجياز  . 

 والثمث – Cالثمث العنقي)في ثالث مناطق  (عينة)تم تحديد لون كل تاج خزفي 
، وفي كل منطقة تم تحديد نقطة مرجعية وأجريت ثالث (Iوالثمث القاطع- Mالمتوسط

. (104) شكل قراءات لكل نقطة مرجعية
 (: 94)شكل بأربع ميام VITA Easyshade Compact يقوم جياز 

 .(جسم السن)تحديد لون االسنان الطبيعة في منطقة واحدة  -

الثمث العنقي،الثمث المتوسط، الثمث )تحديد لون االسنان الطبيعة في ثالث مناطق  -
 .(القاطع

 .تحديد لون الترميم -

( VIII)يوضح الممحق  (.96-95)تحديد تجريبي أللوان األدلة التجارية التقميدية شكل
. VITA Easyshade Compactوظائف وميام جياز تحديد المون 
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  : (97) شكل والتحقق من اختياره (التاج  )طريقة تحديد لون الترميم 
الممارسين  السنيين لمتحقق من المون    VITA Easyshade Compactيساعد جياز

خارج الفم، وبأن لون الترميم موافق لمون السن  المختار داخل الفم، ويمكن التحقق من  
 التقميدي VITAPAN لون لدليل 16  و3D-Master لون لدليل 52: االلوان بكال الدليمين

A1-D4. 
لتحقق من لون الترميم يتم نقل المؤشر عمى قائمة القياس الرئيسية إلى أيقونة تحديد لون 

(. 97) شكل Enterالترميم وضغط زر 
 (.99) قبل قياس واختبار الترميم شكل targetيتم تحديد لون 

 التقميدي في أعمى VITAPAN  أو3D-Masterُتستعمل أزرار األسيم لالختيار نظام 
.  الشاشة

 ُتستخدم أزرار األسيم لمتنقل بين حيز المون من درجة الظمم والكثافة والدرجة المونية 
 لمدخول في تفاصيل درجة الظمم Enter   يستخدم زر االدخال 3D-Masterفي نظام 

 (.100)والكثافة والدرجة المونية شكل 
مم في الترميمات الخزفية عالية 1.5 - 0.8يجب أن تكون ثخانة المادة الخزفية  من 

يجب تصنيع مادة تشبو لون ولضمان دقة القياس،  (مثل ترميمات األوجو الخزفية )الشفوفية 
 Natural Die Materiales و     VITA Sinmulateالسن كخمفية لمون الترميم مثل

. لموصول لنتائج قياس دقيقة
في الثمث )ُيختبر لون الترميم في منطقة مرجعية  (target)حالما نختار المون النموذجي 

  (.97)شكل  (المتوسط لمترميم مثالً 
 الى  1تشير الدرجة التي يحددىا الجياز لمتحقق من لون الترميم عن المون النموذجي  من 

 ( :102-101-100) نجمة كما ىو ظاىر في األشكال 3
 يعني بأن المون األساسي لمترميم يبدي تغيرًا طفيفًا أو ال يوجد تغير *(*good)جيد *** 

 . عن المون النموذجي الذي تم اختياره وتحديده
 يعني بأن المون األساسي لمترميم يبدي تغيرًا لونيًا مع اختالف بسيط *(*Fair)مقبول ** 

.  وىو غير مقبول في األسنان األمامية. عن المون النموذجي المحدد مسبقاً 
  يعني بأن المون األساسي لمترميم يممك اختالفًا ممحوظًا عن *(*Adjust)غير مقبول * 

. المون النموذجي المحدد مسبقًا، وأن الترميم يجب أن ُيعدل ليوافق المون المطموب
 

 *VITA-Easyshade-Compact-Instructions-for-Use 2008 
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عمى حقل  (المؤشر )المون، يتم تحريك اشارة الوميض (أبعاد)لمعرفة معمومات عن تفاصيل 
، والضغط عمى OK( Enter)النجم في شاشة الجياز بواسطة أزرار األسيم، ويتم اختيار 

. (لمتحقق من لون الترميم )  لمعودة الى شاشة الرئيسية Enter))زر 
  :(اليدف)تشير الشرائط التخطيطية ألبعاد لون الترميم عن المون النموذجي المطموب 

L+/-  Valueأخفض من المون النموذجي المطموب/ درجة الظمم لمترميم تكون أعمى . 
C+/- Chromaأخفض من المون النموذجي المطموب/ الكثافة المونية لمترميم تكون أعمى . 
h+/- Hue ًاحمرارًا من المون النموذجي المطموب/ الدرجة المونية لمترميم تكون أكثر اصفرارا .

 ( 103)كما ىو واضح في شكل 
 :مالحظة ىامة

 VITA  المقاسة بجيازCIEL *a* b في حيز المون L* C* h* *a* bقيم المون  

Easyshade Compact    ىي قياسات احترافية ودقيقة فقط في األسنان الطبيعية، اذا
 L* C* h* *a* bأنجزت قياس لون الترميمات السنية في سن مفرد أو منطقة سنية بقيم  

 (مثل الترميمات الخزفية).  ستؤدي الى نتائج غير دقيقةCIEL *a* bفي حيز المون 
 .  عند قياس واختبار أدلة المون التقميديةCIEL *a* bوسوف لن تظير قيم  

لذلك فإن الطريقة المثمى إلجراء قياسات دقيقة لمترميمات نقل المؤشر في الجياز عمى أيقونة 
التي تشير ألبعاد لون الترميم عن المون النموذجي . تحديد لون الترميم والتحقق من لونو

  .المطموب المخزن في الجياز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*VITA-Easyshade-Compact-Instructions-for-Use© Copyright 2008, 

 Vita Zahnfabrik. All Rights Reserved. Software in part © Copyright 2008, JJL 

Technologies LLC. 
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: قراءات لون العينات المخبرية 
: ُأجريت القراءات المونية حسب التسمسل التالي

: التحقق من التغير الموني في القسم األول لكمتا مجموعتي التمون المعتدل والشديد -1
.  تأثير لون الدعامة عمى التغير الموني لمتاج الخزفي: المجموعة الفرعية األولى - 
.  تأثير لون اإلسمنت عمى التغير الموني لمتاج الخزفي: المجموعة الفرعية الثانية - 
. تأثير ظاللية اإلسمنت عمى التغير الموني لمتاج الخزفي: المجموعة الفرعية الثالثة - 
: التحقق من التغير الموني في القسم الثاني لكمتا مجموعتي التمون المعتدل والشديد -2
تأثير تطبيق الُمعّدل الموني لمدعامة عمى التغير الموني لمتاج : المجموعة الفرعية األولى -

.  الخزفي
تأثير تطبيق الُمعّدل الموني لمدعامة ولون اإلسمنت عمى : المجموعة الفرعية الثانية - 

.  التغير الموني لمتاج الخزفي
تأثير تطبيق الُمعّدل الموني لمدعامة وظاللية اإلسمنت عمى : المجموعة الفرعية الثالثة - 

( 5 )مخطط . التغير الموني لمتاج الخزفي
 – Cالثمث العنقي) في المناطق الثالث ΔEوتم تدوبن ثالث قراءات لقيم التغير الموني 

، وتم  لجميع عينات المجموعات الفرعية المذكورة سابقاً (Iوالثمث القاطع- Mوالثمث المتوسط
لمقراءات الثالث، كما ىو موضح في جدول   ΔE لقيم التغير الموني أخذ الُمعّدل الوسطي

(. 1)رقم 

 
تدوين بيانات العينة يوضح : (1)جدول رقم 
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 Cالثمث العنقي)  في المناطق الثالث ΔEوتم أيضًا تدوين ثالث قراءات لقيم التغير الموني 
 لجميع عينات المجموعات الشاىدة الموافقة لكل (Iوالثمث القاطع- M والثمث المتوسط–

لمقراءات الثالث، وجميع   ΔE لقيم التغير الموني ، وأخذ الُمعّدل الوسطيمجموعة فرعية
الذي يظير البيانات التفصيمية  (I)البيانات نظمت في جداول، كما ىو موضح في الممحق

. لعينة الدراسة المخبرية
ان  لتحديد فيما إذا كThree - way (ANOVA) االتجاه ثالثيتحميل التباين  تم تنفيذ

 التغير الموني في مجموعتي الدعامات الصناعية ذات التمون المعتدل  في متوسطاً ىناك فرق
 Multipleالمقارنات المتعددة  والشديد مقارنة مع المجموعة الشاىدة، وتم اجراء اختبارات

Comparisonاسُتخدم اختبار ، وBonferroni  لتحديد مصدر االختالف .
 .مراحل العمل المخبري التي سبق شرحيا (9)ويمخص المخطط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المواد والطرائق الدراسة المخبرية
 

99 

 

 
 مراحل العمل المخبري (:9)مخطط رقم 
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 مراحل العمل المخبري

                            

 ( السن الطبيعي بعد تثبيته على قاعدة جبيسية 44الشكل )           ( ثنية علوية مقلوعة حديثا  43الشكل )              

                                 

 ( تحضير ميازيب العمق على السطح الدهليزي46) الشكل    على السطح الدهليزي ( تخطيط ميازيب العمق45الشكل )

                             

 ( البدء بمرحلة التحضير48الشكل )     Tetric Colorملون  ( ميازيب العمق بقعر47الشكل )

 
 ( تحضير ميازيب عمق 49الشكل ) 
 ملم في الثلث القاطعي 0.3
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             ( تثبيت قاعدة السن على المخطط 50 )الشكل
 السن المحضر ) 51الشكل  )                                        وتحقيق درجة الميالن للسطح

                            

  Master Die( النموذج  الجبسي االفرادي التوأم  53الشكل )     كونية الناسخة للسن المحضري( الطبعة السيل52الشكل )

         

 ( القالب الخزفي55الشكل )                         ( النموذج الشمعي للقالب الخزفي54الشكل )      

              

   ND5-ND9ذات تصلب ضوئي ( مواد راتنجية57الشكل )               ( طالء العازل في باطن القالب الخزفي56الشكل )
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 ( تصليب المواد الراتنجية 59الشكل )                 ( تطبيق المواد الراتنجية ذات تصلب ضوئي 58الشكل )    

                            

 ND5شمعبة مثبت عليه دعامات راتنجية صناعية ( قاعدة 61الشكل )      ( دعامة راتنجية صناعية60الشكل )          

              

 القواعد الشمعية المثبثة للدعامات (63الشكل )               ( القواعد الشمعية المثبثة للدعامات 62الشكل )          
 ND9الصناعية  الراتنجية                                  ND5الراتنجية الصناعية                    

                         

 على الدعامة المخرشة ( تطبيق المادةالسادةالالصقة65الشكل )   ( التخريش الحمضي للدعامة الصناعية64الشكل )
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 ( فرشاة مبسطة لتطبيق المعدل اللوني 67الشكل )         ( التصليب الضوئي للمادة السادة الالصقة66الشكل )
 Opaqeمخصصة لتطبيق الخزف الظليل                                                          

                      

 ية مطبق عليها المعدل اللوني عراتنجية صنا( دعامات 69الشكل )      Monopaque( طالء المعدل اللوني 68الشكل )
 

                  

 األمثلة الجبسية( توتيد 71الشكل )          ( طبعة ناسخة لخمس دعامات راتنجية صناعية70الشكل )    

                            

 Die spacer  ـالنموذج الجبسيي  بعد طالئه ب( 73الشكل )          ( النماذج الجبسية االفرادية72الشكل )              
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 شمعية القبعة ختم حواف ال (75الشكل )                           ( قبعة شمعية74الشكل )                      

                                           

 ( تاج شمعي بحواف ناقصة 77الشكل )                       شمعي منهي ( تاج 76الشكل )                   

                                    

 ( وضع االقاعدة العلوية للقالب الناسخ  وثقبه من79الشكل )قالب    ناقصة بالحواف ذو الشمعي ال تاجال( نسخ 78الشكل )
 األعلى لسكب السيليكون ونسخ باطن التاج الشمعي                بالستيكي يحتوي على مادة ناسخة مخبرية      
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 ( نزع التاج الشمعي المنسوخ 81الشكل )                    ( فصل قاعدتي القالب والحصول 80الشكل )       
                             على القالب الناسخ للتاج الشمعي             

                             

 ( نزع التاج الشمعي بعد تصلب الشمع83الشكل )                 ( حقن الشمع في القالب 82الشكل )            

                       

 في المناطق العنقي التيجان الشمعية ثخاناتن ( التحقق م85الشكل )   التيجان الشمعية وختم حوافها( انهاء 84الشكل )   

    

 لتيجان الشمعية( وصل اوتاد الصب ل87الشكل)                   تاج شمعي  03( 86الشكل )                 
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 ( تثبت بوتقة الحقن89الشكل )                             الشمعية( توتيد التيجان 88الشكل )           

             

 تاج ( تمثل عينة البحث المخيرية 60( تيجان خزفية ) 91الشكل )  ( تاج خزفي منهي ومستقر على دعامته90الشكل )  

 

     ND1( تصنيع الدعامات 92الشكل )            

 

 عينة البحث المخبريةالرئيسية والفرعية لالمجموعات ( 93الشكل )
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 Vita  Easyshade Compact ( يظهر شاشة وظائف الجهاز(94الشكل 
 

                                            

 ثالث مناطق ب( ايقونة تحديد لون االسنان الطبيعة (96الشكل  ( تحديد لون االسنان الطبيعة في منطقة واحدة(95الشكل   
 ()الثلث العنقي،الثلث المتوسط، الثلث القاطع                              ) الثلث المتوسط(                     

                                                    

 اللونية التقليدية األدلة تجريبي أللوان ( ايقونة تجريبية لتحديد98الشكل )  والتحقق منه( ايقونة تحديد لون الترميم 97الشكل )  

         

 ( يظهر نتيجة التحقق من لون الترميم100الشكل )        ( ايقونة تحديد اللون المطلوب للتحقق منه99الشكل )     
 تطابق جيد-اليوجد تغير لوني للترميم                                                    
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 ( يظهر نتيجة التحقق من لون الترميم102الشكل )             ( يظهر نتيجة التحقق من لون الترميم101الشكل )      
 مقبولتطابق غير -يوجد تغير لوني واضح للترميم                 تطابق مقبول-يوجد تغير لوني للترميم          

 

 

                  

  من مناطق التاج ( ثالث قراءات في كل منطقة104الشكل )     ( يظهر تفاصيل التغير اللوني وأبعاده103الشكل )      
 (targetعن اللون النموذجي المطلوب )         
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:  تحضير العينة السريرية3-2
  Subjectsأفراد العينة 3-2-1

 في كمية التعويضات السنية الثابتةقسم تم اختيار العينة السريرية من المرضى المراجعين ل
خضع ىؤالء المرضى إلى فحص سريري دقيق، وتم  .جامعة دمشق والبعث- طب األسنان

 معمومات الدراسة ونموذج الموافقة X وIXتظير مالحق )أخذ موافقة أخالقية لكل مريض 
شامل  فحص وتم أخذ القصة المرضية الكاممة والتاريخ الطبي والسني، و(المعممة لممريض

موثقة باستمارة أعدت خصيصًا لمبحث، كما ىو : وفق المعايير التالية ويفمالداخل وخارج 
 (.III)موضح في ممحق

   :معايير اإلدخال 3-2-2

 :جميع األفراد المشاركين في الدراسة يتمتعون بالمواصفات التالية
 . سنة18 أكبر منالمريض عمر  -
 .إبداء المريض الرغبة في التعاون -

 :ستبعاد معايير اال 3-2-3
 :تم استبعاد جميع المرضى الذين لدييم واحدة أو أكثر من الصفات التالية

 .(كالرباعيات الوتدية أو الرباعيات صغيرة الحجم)سنية التشوىات والرضوض ال -1
 .المتالزمات القحفية الوجيية أو األمراض الجيازية والرضوض الوجيية السابقة -2
 .إصابات النسج الداعمة -3
 .(انفتال شديد, ميالن حنكي, بروز دىميزي ): السن الداعمةشذوذات في وضعية  -4
 . (ND2 ،ND3تمون خفيف  )الدعامة  متمونة بشدة خفيف بعد تحضيرىا  -5
 .الدعامة محضرة  سابقاً  -6
 : تتعمق باألسنان المجاورةمشاكل  -7

كسوء تصنع الوراثي لمميناء ونقص التكمس، وجود تاج خزفي معدني، قمب ووتد معدني وتاج  
خزفي معدني، عيوب لونية وشقوق مينائية وتصدعات، تباين لوني كبير بين األثالث الثالثة 

 .التي تحتاج لتموين داخمي
أخذت ليم   سن أمامية متمونة،20 مرضى لدييم 11 بنتيجة الفحص السريري تم انتقاء 

الجبس الحجري ب ت ثم  صب، (Cavex)األلجينات ماركة طبعات دراسة أولية باستخدام 
 وتم تسجيل اسم المريض وعمره عمى المثال الموافق وأخذت لو صور األصفر المحسن

 8 اختيار  مرضى المشاركة في ىذه الدراسة، ىذا قاد3في حين رفض . شعاعية وفوتوغرافية
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 دعامات متمونة بشكل شديد لونيا 8 و(ND4, ND5)دعامات متمونة بشكل معتدل لونيا 
(ND8, ND9)  ويظير . (10)ضميم لمدراسة، كما ىو موضح بالمخطط  مرضى تم 8عند

.   تصنيف العينات السريرية حسب مجموعتي التمونVممحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

مخطط تدفقي الختيار وتوزيع األفراد المشاركين في الدراسة السريرية : ( 10)مخطط 
 
 

زيع
لتو

ا
 

ينة
 الع

فراد
ء أ

نتقا
ا

 

تم اختيار . ر اإلدخاليانطبقت عميهم بدقة معاي 11 مرضى المشاركة في الدراسة من أصل 3رفض 

 : مرضى8دعامة متمونة من  16

دعامة متمونة بشكل شديد  8
  مرضى4عند 

دعامة متمونة بشكل معتدل  8
  مرضى6عند 

الفحص الشعاعي واألمثمة 
 الجبسية

 يالفحص السرير
 

 لديهم واحدة أو أكثر مما  مريضاًا 22تم رفض 
 :يمي

 3 خارج المجال العمري المطموب 
 2لديهم رباعيات وتدية   
 4  التهاب نسج داعمة لديهم 
 7  شديد انفتال/حنكي ميالن/دهميزي بروز لديهم       
     في السن الداعمة 
 3  السن الداعمة محضرة من سابق 
 3  المجاورة لمسن المون أخذ تعيق مشاكل 

 

 

 العموية  مريضاًا بحاجة لتتويج سن أو أكثر في المنطقة األمامية41تم استدعاء 

  :مرضى 8تم رفض 
 4  معالجات لبية ناقصة 
 3 تجاوز مادة حاشية 
 1 كسر في جذر السن الداعمة 

 
 

 

 التعويضات الثابتة بجامعة دمشق وجامعة البعث بحاجة لتتويج سن أو أكثر مريضاًا من مراجعي قسم 200 مراجعة سجالتتم 
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   : مراحل العمل السريري3-2-4
 VITA Easyshade  ويتم تحديد لون األسنان المجاورة ولون القاطعة المتمونة بجياز

Compact إذا  ) ألجزاء السطح الدىميزي الثالث وتم أيضًا توثيق المون بالدليل التقميدي
 التقميدي، وىذا اإلجراء  VITA  كان لون القاطعة المتمونة مصنف ضمن الدليل الموني

 .(غير ضروري إذا كان المون غير مصنف

 :   مراحل العمل السريري3-2-4
 VITA Easyshade ويتم تحديد لون األسنان المجاورة ولون القاطعة المتمونة بجياز

Compact إذا كان ) ألجزاء السطح الدىميزي الثالث وتم أيضًا توثيق المون بالدليل التقميدي
التقميدي، وىذا اإلجراء غير  VITA لون القاطعة المتمونة مصنف ضمن الدليل الموني

. ضروري إذا كان المون غير مصنف
بعد ذلك ُحضرت القاطعة المتمونة الستقبال تاج خزفي حسب األصول العممية المشروحة في 
مراحل العمل المخبري، ثم ُحدد لون السن المحضر بواسطة دليل مرفق مع مجموعة المواد 

، إما أن تكون من مجموعة التمون (شديد - معتدل- خفيف )الراتنجية لتحديد درجة التمون 
. المعتدل أو الشديد 

-00) أقطار GINGI-PAKتم أخذ طبعة السن المحضر، حيث ُبعدت المثة بخيوط مبعدة 

  Zhermack االضافي شركة وتم إجراء طبعة نيائية بمطاط بولي فنيل السيموكسان، (0-1
.  اإليطالية، تتألف من لزوجتين وبمرحمتين

بشكمو   (IPS e-max نظام pressableبتقنية )ُيصنع لكل قاطعة تاج خزفي محقون 
 (  Stain Technique )، وتستخدم تقنية التموين (تقنية الشمع الضائع)التشريحي الكامل 

 .لتحقيق التطابق مع  لون األسنان المجاورة
وُصنع لو  Die Material Separiting وبعد تصنيع العينات، ُعزل كل تاج بمادة عازلة 

لون موافق لمون المضغوطة  Natural Die Material دعامة  راتنجية ذات تصمب ضوئي
(Ingot)  الخزفية التي صنع منيا ىذا التاج حسب تعميمات الشركة، وبالتالي أصبح لكل

  .عينة عينة شاىدة
حيث وضع عمييا التاج وتم اجراء قراءات لمون التاج من ايقونة تحديد لون الترميم في ثالث 

 Vita   بجياز(Iوالثمث القاطع- M والثمث المتوسط– Cالثمث العنقي)مناطق 

Easyshade Compact وقد تم اجراء ثالث قراءات لكل منطقة لتحديد مقدار التغير المون 
ΔE  وُأخذ الُمعدل الوسطي لمقراءات الثالث، وتم اعادة ذلك االختبار عدة مرات في المختبر 
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 النموذجية  E عن قيم ΔE لمتحقق من المون والوصول إلى أدنى قيم لمقدار التغير الموني
المخزنة لمون المطموب، وُاعتبرت قيم معيارية، وىي ُتمثل العينة الشاىدة، وُسميت ىذه 

.  المرحمة بالتجربة المخبرية لمتحقق من المون
بألوان موافقة أللوان العينة Natural Die Material دعامة راتنجية  (16)وبيذا تم تصنيع 

وتم تدوين . السريرية، وُاعتبرت ىذه التيجان عمى تمك الدعامات كعينات شاىدة مرجعية
 لتمك العينات الشاىدة ضمن جداول إلجراء  ΔE الُمعدالت الوسيطية لمقدار التغير الموني

. التحاليل االحصائية
  1تجربة سريرية: الحالة األولى 

بعد ذلك تم إجراء التجربة السريرية لكل تاج . ُيزال التاج المؤقت، وتُنظف النسج المحضرة
والتحقق من استقراره بواسطة مطاط  (سريريًا في فم المريض)بوضعو عمى دعامتو المتمونة 

رخو، وبعد التأكد من استقراره التام فحص االنطباق الحفافي ونقاط التماس واالطباق، تم 
- M والثمث المتوسط– Cالثمث العنقي)إجراء ثالث قراءات لمون التاج في ثالث مناطق 

 وبذلك قمنا بتحري  ΔE بدون إلصاق  لتحديد متوسط مقدار التغير الموني (Iوالثمث القاطع
.  أثر لون الدعامة المتمونة عمى لون التاج بدون الصاق

 2تجربة سريرية : الحالة الثانية 
موافق لمون التاج الخزفي، وتم أيضًا إجراء Try in  التاج بإسمنت الصق تجريبي تم اختبار

، وبذلك  ΔE ثالث قراءات لمون التاج في ثالث مناطق  لتحديد متوسط مقدار التغير الموني
قمنا بتحري تأثير لون اإلسمنت الراتنجي الالصق عمى لون النيائي لمتاج الخزفي وتم تدوين 

تمك المتوسطات في جداول لتقارن ىذه القيم مع تمك القيم لمعينة الشاىدة وقيم التجربة 
.  1السريرية

 3تجربة سريرية : الحالة الثالثة 
، وتم (White Opaque (أبيض ظميلTry in  التاج بإسمنت الصق تجريبي تم إختبار

وبذلك قمنا بتحري  ،ΔE إجراء ثالث قراءات لمون التاج لتحديد متوسط مقدار التغير الموني
تأثير ظاللية  اإلسمنت الراتنجي الالصق عمى لون النيائي لمتاج وتم ايضًا تدوين تمك 

(.  2و1 )المتوسطات في جداول لتقارن ىذه القيم مع تمك القيم لمعينة الشاىدة وقيم التجربة 
مقسمة بالتساوي ( لعدة مرضى) قاطعة متمونة  (16)تاج خزفي ل  (16)بذلك تم تصنيع 

. (تمون شديد ومعتدل )حسب المجموعتين 
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 (في الحاالت الثالث لمقسم األول من كل مجموعة)بعد إجراء التجارب السريرية لكل تاج 
والتأكيد عمى موافقة المريض المسبقة .عمى دعامتو المتمونة وتدوين النتائج في جداول 

. لتصنيع تاج آخر لضرورة البحث
ُطبق ُمعدل لوني راتنجي عمى الدعامة المحضرة موافق لمون التاج حسب األصول المشروحة 
في القسم المخبري مع الحرص الشديد عمى طريقة التطبيق بطريق الطالء بُطبقة واحدة وعدم 

 عمى السطح الدىميزي، ولم يطرأ أي تعديل لمتحضير Monopaqueحدوث أي تجمع لمادة 
 .لمدعامة قبل تطبيق ُمعدل لون الدعامة ثم ُتؤخذ طبعة جديدة كما في المرة األولى

ُصنع تاج خزفي ثاني ليذه القاطعة، واستخدمت أيضًا تقنية التموين في تحقيق التماثل مع 
تصنيع ذلك التاج بطريقة مع التأكيد عمى بنفس التقنية المخبرية السابقة، . لون السن المجاور

 مخصصة نسخ التاج السابق في مرحمة التشميع، بقالب بالستيكي حاوي عمى مادة ناسخة
 اإليطالية، بنفس طريقة  Zhermackمن شركة  elite double 16 لألعمال المخبرية 

 لتحقيق التماثل في الشكل والحجم والثخانات قدر االمكان ،النسخ في مرحمة العمل المخبري
لوحظ وجود اختالفات طفيفة في الثخانة الخزفية لمتاج الثاني عن األول ناتج عن تطبيق )

 ممم، 0.05الُمعدل الموني الظميل عمى الدعامة، ولم تتجاوز ىذه االختالفات لألثالث الثالثة 
حيث ُأجريت قياسات متعددة ومتكررة لكل ثمث وأخذت الُمعدالت الوسطية ليذه االختالفات 

إلجراء اختبارات احصائية إلظيار وجود أثر ذو داللة احصائية أو عدم تأثير ليذه بين 
لم يكن ليا تأثير عممًا أن زيادة أو نقص طفيف في الثخانة الخزفية . (االختالفات التاجين

  Barath) بدراستو  Barathواضح عمى المون النيائي لمترميمات الخزفية، كما استنتج 
. ( 2003وزمالؤه عام 

وبعد تصنيع التاج الثاني تم ايضًا تصنيع دعامة راتنجية ذات تصمب ضوئي لون موافق 
لمون المضغوطة الخزفية التي ُصنع منيا ىذا التاج حيث وضع عمييا التاج وتم اجراء ثالث 

  وُأخذ الُمعدل الوسطي لمقراءات الثالث،  ΔEقراءات لكل منطقة لتحديد مقدار التغير المون
وتم اعادة ذلك االختبار عدة مرات في المختبر لمتحقق من المون والوصول إلى أدنى قيم 

النموذجية المخزنة لمون المطموب، وُاعتبرت قيم  E  عن قيم ΔE لمقدار التغير الموني
.  معيارية، وىي ُتمثل العينة الشاىدة لكل تاج في ىذا القسم لكل مجموعة

دعامات لكل مجموعة لونية بألوان موافقة أللوان  (8)دعامة راتنجية  (16)وبيذا تم تصنيع 
القسم الثاني لكل مجموعة من العينة السريرية، واعتبرت ىذه التيجان عمى تمك الدعامات 
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لمعينات  ΔE وتم تدوين الُمعدالت الوسيطية لمقدار التغير الموني. كعينات شاىدة مرجعية
. الشاىدة ضمن جداول

بعد ذلك تم إجراء التجربة السريرية لمتاج بوضعو عمى دعامتو المتمونة المُطبق عمييا ُمعدل 
لون الدعامة والتحقق من استقراره بواسطة مطاط رخو وتم اجراء ثالث قراءات لمون التاج في 

 وبذلك قمنا بتحري أثر  ΔE ثالث مناطق بدون الصاق  لتحديد متوسط مقدار التغير الموني
لون الدعامة المتمونة المُطبق عمييا ُمعدل لون الدعامة الظميل الموافق لمون التاج عمى المون 

  .النيائي لمتاج تم تدوين تمك المتوسطات في جداول
موافق لمون التاج الخزفي، وتم إجراء ثالث  تم إختبار التاج بإسمنت الصق تجريبي  ذلك بعد

، تم تحري  ΔE قراءات لمون التاج في ثالث مناطق  لتحديد متوسط مقدار التغير الموني
تأثير لون اإلسمنت الراتنجي الالصق عمى المون النيائي لمتاج الخزفي المتوضع عمى  

.  دعامة متمونة ومُطبق عمييا ُمعدل لون الدعامة الظميل
أبيض ظميل، وأخذت قراءات لمون التاج في ثالث  ثم اختبر التاج باسمنت الصق تجريبي 

، من أجل تحري تأثير ظاللية اإلسمنت  ΔE مناطق  لتحديد متوسط مقدار التغير الموني
الراتنجي الالصق عمى المون النيائي لمتاج الخزفي المتوضع عمى  دعامة متمونة ومُطبق 

.  عمييا ُمعدل لون الدعامة الظميل
بعد ذلك تم تحديد أفضل طريقة لتحقيق التطابق الموني مع األسنان المجاورة من ناحية 

اإلسمنت الراتنجي الالصق وتطبيق معل لون الدعامة، وذلك  بإختيار التقنية  التي حققت 
واألقرب لمعينة الشاىدة ومقارنة القيم مع الحد المقبول ΔE أدنى قيم لمقدار التغير الموني 

إذا كان االختيار لمتاج األول يتم . كي يتم اختيار إما التاج الخزفي األول أو الثاني. سريرياً 
مرر  ي12إزالة ُمعدل لون الدعامة المتصمب عمى السطح الدىميزي بواسطة شفرة مشرط رقم 

عمى السطح  بمطف وانياء اإلزالة التامة لبقايا الُمعدل بواسطة سنبمة انياء كمبوزيت رقم 
(806 314 141 504/FG/881C 014/) شركة   Meisingerألمانية. 

. البيانات التفصيمية لعينة الدراسة السريرية( VI)يظير ممحق
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توزع عينة البحث السريري : ( 11)مخطط 

: اإللصاق النهائي 
ُتخرش وُتييئ باطن التيجان الخزفية وكذلك سطوح الدعامات كما ىو موضح في مراحل 

  ثنائي التصمب Variolink IIالعمل المخبري، بعد ذلك ُيمزج اإلسمنت الراتنجي الالصق 

dual-cure ذو لزوجة منخفضة low viscosity والمون الموافق لإلسمنت التجريبي 
 حسب ما توصي بو الشركة  (1:1 )وبنسبة مزج  (الذي يحقق التطابق الموني)المختار 

المصنعة، ويدك المعجون في باطن التيجان الخزفية المختارة، وبسرعة توضع فوق 
لإلسمنت، بعد ذلك تزال  تصميب مبدئي نية إلجراء ثا4-2دعاماتيا، ويتم تسميط الضوء 

مرر عمى الحواف بمطف ويعاد تسميط الضوء لموصول لتصميب  ي12الزوائد بمشرط رقم 
.    ثانية لكل سطح40نيائي وكامل لإلسمنت لمدة 

(, C.M.I)وتم اجراء ثالث قراءات لمون التاج مباشرة بعد تصمب االسمنت بثالث مناطق 
ودونت تمك الُمعدالت في جداول لتقارن ىذه  ، ΔE وتم تحديد متوسط مقدار التغير الموني

القيم مع قيم العينة الشاىدة والتجربة األمثل لمتاج باإلسمنت التجريبي، بذلك تم تحري 
التطابق الموني بين اإلسمنت التجريبي والراتنجي الالصق من نفس المون عمى لون التاج 

. وتحقيق التطابق الموني مع األسنان المجاورة
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 Two-Way ANOVA  اختبار تحميل التباين ثنائي االتجاه لمقياسات المتكررة تم تنفيذ

with   Repeated Measures التغير الموني  في متوسطاً ىناك فرقان  لتحديد فيما إذا ك 
في مجموعتي الدعامات الصناعية ذات التمون المعتدل والشديد مقارنة مع المجموعة 

اسُتخدم ، وMultiple Comparisonالمقارنات المتعددة  الشاىدة، وتم اجراء اختبارات
. لتحديد مصدر االختالف  Bonferroniاختبار 

وشرح مفصل لخطوات العمل .  (11) وقد تم تمخيص جميع المراحل السريرية بالمخطط 
. XII وXIالسريري لحالتين سريريتين في الممحقين 
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 مراحل العمل السريري: ( 12)مخطط 
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 :نتائج الدراسة المخبرية-1
 : وصف العينة المخبرية1-1

تاجًا خزفيًا، ُوضعت عمى دعامات صناعية ممونة  (60)   تألفت عينة البحث المخبرية من 
 :وموزعة إلى مجموعتين وفقًا لمون الدعامات كما يمي

 .ND5دعامة صناعية ذات تمون معتدل  (30)احتوت عمى : المجموعة األولى- 
 .ND9دعامة صناعية ذات تمون شديد  (30)احتوت عمى : المجموعة الثانية- 

دعامة مع تطبيق معدل لون الدعامة  (15)   قسمت كل مجموعة إلى قسمين متساويين 
 . دعامة بدون تطبيقو (15)و

 :    وتم توزيع كل قسم إلى ثبلث مجموعات فرعية وفقًا لئلسمنت المستخدم
 .تيجان دون إلصاق (5):المجموعة الفرعية األولى- 
. A1تيجان ُالصقت بإسمنت ممون عادي (5):المجموعة الفرعية الثانية- 
. White Opaque (WO)تيجان ُالصقت بإسمنت أبيض ظميل  (5):المجموعة الفرعية الثالثة- 

، ُوضعت عمى دعاماتيا غير A1تاجًا خزفيًا بمون (30)   وتألفت العينة الشاىدة من 
وتمت مقارنة ألوانيا مع . (2) بدون إلصاق كما ىو موضح في جدول (ND1)المتمونة 

.  المجموعتين األساسيتين كل عمى حدة، بحيث يكون لكل عنصر من العينة عنصر شاىد
 

يوضح توزع عينة البحث المخبرية ضمن المجموعات وفقاً لمون الدعامات والمعدل الموني : (2)جدول رقم 
واإلسمنت الالصق المستخدم لكل تاج خزفي عمى دعامته الصناعية 
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 : الدراسة االحصائية التحميمية لقيم التغير الموني لمعينة المخبرية1-2
 مباشرة من الجياز لكل تاج في عينة البحث في ثبلث مواقع E   تم قياس التغير الموني 

حيث ُأخذت  (E(I) الثمث القاطع –E(m) الثمث المتوسط – E(c)الثمث العنقي )
. ثبلث قراءات لكل منطقة ثم أخذ المعدل الوسطي لمقراءات الثبلث

 :A1تّمت دراسة تأثير المتغيرات التالية عمى المون النيائي 
 . مقارنة بالعينة الشاىدة(ND9) أو (ND5) لون الدعامة الصناعية الممونة – 1
.  مع تطبيق الُمعّدل الموني أو عدمو– 2
 (.WO، ظميلA1بدون ، ممون ) اإلسمنت البلصق – 3

 :وجاءت النتائج كما يمي
 :ND5دراسة الدعامات الصناعية ذات التمون المعتدل :  المجموعة األولى1-2-1

ان  لتحديد فيما إذا كThree - way (ANOVA) االتجاه ثبلثيتحميل التباين  تم تنفيذ    
 التغير الموني في مجموعة الدعامات الصناعية ذات التمون المعتدل  في متوسطاً ىناك فرق

ND5 التي تظير المتوسطات الحسابية  (13، 9، 5الجداول ) مقارنة مع المجموعة الشاىدة
.  في ثبلث مناطقEل 
 : E(c)دراسة التغير الموني في الثمث العنقي  -

 لآلثار الرئيسية لمعوامل الثبلث، وآثار E(c)عند مقارنة قيم   (5)   وُيظير جدول رقم 
 أي أنو عند مستوى P<0.05التفاعبلت الثنائية والتفاعل الثبلثي أن قيمة مستوى الداللة 

 E(c)يوجد تفاعل مشترك ذو داللة إحصائية لقيم التغير الموني لمثمث العنقي % 95الثقة 
.   والشاىدة عند تطبيق الُمعّدل الموني مع نوع اإلسمنت البلصقND5بين مجموعة 

   لتحميل ىذا التفاعل ينبغي دراسة تفاعل عاممين عند كل مستوى من مستويات العامل 
في المجموعة الشاىدة  ( اإلسمنت االصقXالُمعّدل الموني )الثالث، ولذا تمت دراسة التفاعل 

في مجموعة عدم  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة )، ومن ثم التفاعل ND5ومجموعة 
 .تطبيق الُمعّدل الموني ومجموعة تطبيقو

  :  اإلسمنت االصقمعالُمعّدل الموني تحميل تفاعل  - أ
   أظيرت نتائج التفاعل أن قيمة مستوى الداللة عند حّد العينة الشاىدة أكبر من القيمة 

ال يوجد أثر ذو داللة % 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)الُمعّدلة لـ 
 Eعمى متوسط التغير الموني  ( اإلسمنت البلصقXالُمعّدل الموني )لتفاعل العاممين 
في العينة الشاىدة وىذا يتوافق مع تصميم  (العنقي والمتوسط والقاطع)لؤلثبلث الثبلثة 
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 ND5الدراسة بتوزيع بيانات العينة الشاىدة عشوائيًا لترافق بيانات المجموعتين المدروستين 
(. 17، 13) كّل عمى حدة، موضحًا أسفل المخططات رقم ND9و

 أصغر بكثير من القيمة الُمعّدلة ND5  وأن قيمة مستوى الداللة عند حّد العينة المدروسة 
يوجد أثر ذو داللة لتفاعل % 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)لـ 

نظرًا . E(c)الُمعّدل الموني مع اإلسمنت البلصق عمى متوسط التغير الموني لمثمث العنقي
 Simple effectلوجود ثبلث متغيرات لئلسمنت البلصق قمنا بإجراء تحميل اآلثار البسيطة 

analysis لتفسير تطبيق الُمعّدل الموني عند كل مستوى من المستويات الثبلثة لئلسمنت 
 , البلصق

   وأظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين الُمعّدل 
، لكن يوجد فرق ذو داللة إحصائية في حال A1الموني في حال دون إلصاق واإلسمنت 

 (. 14)اإللصاق باإلسمنت الظميل موضحًا في المخطط البياني رقم 
أجريت  ND5 بين مجموعات اإلسمنت البلصق في المجموعة  مصدر االختبلفولتحديد- 

 في حالتي تطبيق الُمعّدل الموني كّل عمى Multiple Comparisonالمقارنات المتعددة 
: حدة

:  في حالة عدم تطبيق الُمعّدل الموني–
: E(c)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroniُاستخدم اختبار 

 وبدون A1 فروقًا ثنائية دالة إحصائيًا بين اإلسمنت أن ىناك( 6)جدول رقم يتضح من    
، ولم يكن ىناك P<0.05  واإلسمنت الظميل حيث كانت قيم A1إلصاق، وبين اإلسمنت 

الخط األزرق ) P>0.05فروقًا ذات داللة إحصائية بين حالة بدون إلصاق واإلسمنت الظميل
(.  14 السفمي في المخطط رقم –
:  في حالة تطبيق الُمعّدل الموني–
 :E(c)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroni اختبار  أيضاً ُاستخدمو

فروقًا ثنائية ذات داللة إحصائية بين المجموعات  أن ىناك( 7)جدول رقم يتضح من    
 في جميع المقارنات الثنائية، يختمف دون إلصاق عن P<0.05الثبلث بشكل ثنائيات 

اإلسمنت العادي واإلسمنت الظميل وكل منيما يختمف عنو بفروق ذات داللة إحصائية 
(.  14 العموي في المخطط رقم –الخط األخضر )
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  : المجموعة المدروسة مع اإلسمنت االصقتحميل تفاعل  - ب
  (تطبيق الُمعّدل الموني)   أظيرت نتائج التفاعل أن قيمة مستوى الداللة عند حّدي العامل 

% 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)أصغر بكثير من القيمة الُمعّدلة لـ 
عمى متوسط التغير  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة)يوجد أثر ذو داللة لتفاعل العاممين 

وباعتبار وجود ثبلث مستويات لئلسمنت البلصق قمنا بإجراء . E(c)الموني لمثمث العنقي 
 لتفسير تأثير المجموعة المدروسة مع Simple effect analysisتحميل اآلثار البسيطة 

. متغيرات اإللصاق الثبلثة
في حالة عدم  ( اإلسمنت االصقXالمجموعة )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين - 

  : تطبيق الُمعّدل الموني
عدم وجود فرق -    أظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة عند عدم تطبيق الُمعّدل الموني 
، أي أن متوسطات A1جوىري بين المجموعة الشاىدة واإلسمنت في حالة اإللصاق بإسمنت 

 عن المجموعة ND5التغير الموني في الثمث العنقي ال تختمف في المجموعة المدروسة 
الشاىدة ووجود فرق جوىري حالة دون إلصاق أو إسمنت ظميل، أي أن دون إلصاق أو 

 أكبر من المجموعة E(c)اإللصاق بإسمنت ظميل في مجموعة الدراسة يؤدي إلى قيم
(.    15)الشاىدة بفروق ذات داللة إحصائية، موضحًا في المخطط 

في حالة تطبيق  ( اإلسمنت االصقXالمجموعة )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين - 
  : الُمعّدل الموني

   أظيرت نتائج التحميل في حالة تطبيق الُمعّدل الموني وجود فرق ذو داللة بين المجموعة 
 أكبر من قيم المجموعة ND5 في مجموعة الدراسة E(c)الشاىدة واإلسمنت، حيث أن قيم

الشاىدة في مستويات اإلسمنت البلصق الثبلث بفروق ذات داللة إحصائية، موضحًا في 
(.    16)المخطط 

 : E(m)دراسة التغير الموني في الثمث المتوسط  -
 لآلثار الرئيسية لمعوامل الثبلث، وآثار E(m)عند مقارنة قيم  (9)   وُيظير جدول رقم 

 أي أنو عند مستوى P<0.05التفاعبلت الثنائية والتفاعل الثبلثي أن قيمة مستوى الداللة 
يوجد تفاعل مشترك ذو داللة إحصائية لقيم التغير الموني لمثمث المتوسط % 95الثقة 

E(m)  بين مجموعة ND5 والشاىدة عند تطبيق الُمعّدل الموني مع نوع اإلسمنت  
. البلصق
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   لتحميل ىذا التفاعل ينبغي دراسة تفاعل عاممين عند كل مستوى من مستويات العامل 
في المجموعة الشاىدة  ( اإلسمنت االصقXالُمعّدل الموني )الثالث، ولذا تمت دراسة التفاعل 

في مجموعة عدم  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة )، ومن ثم التفاعل ND5ومجموعة 
. تطبيق الُمعّدل الموني ومجموعة تطبيقو

  :  اإلسمنت االصقمعالُمعّدل الموني تحميل تفاعل -أ
 أصغر بكثير من القيمة الُمعّدلة ND5   وأن قيمة مستوى الداللة عند حّد العينة المدروسة 

يوجد أثر ذو داللة لتفاعل % 97أي أنو عند مستوى الثقة P( 0.05/2 = 0.025)لـ 
. E(m)الُمعّدل الموني مع اإلسمنت البلصق عمى متوسط التغير الموني لمثمث المتوسط 
 Simpleنظرًا لوجود ثبلث متغيرات لئلسمنت البلصق قمنا بإجراء تحميل اآلثار البسيطة 

effect analysis لتفسير تطبيق الُمعّدل الموني عند كل مستوى من المستويات الثبلثة 
 , لئلسمنت البلصق

   وأظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين الُمعّدل 
 واإلسمنت الظميل، أي ال يوجد فرق بين تطبيق A1الموني في حال دون إلصاق واإلسمنت 

الُمعّدل الموني أو عدم تطبيقو مع أي مستوى من مستويات اإلسمنت البلصق عمى قيم 
E(m) (. 18)، كما ىو مبين في المخطط البياني رقم 

أجريت  ND5 بين مجموعات اإلسمنت البلصق في المجموعة  مصدر االختبلفولتحديد- 
 في حالتي تطبيق الُمعّدل الموني كّل عمى Multiple Comparisonالمقارنات المتعددة 

: حدة
:  في حالة عدم تطبيق الُمعّدل الموني–

: E(m)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroniُاستخدم اختبار 
 وبدون A1 فروقًا ثنائية دالة إحصائيًا بين اإلسمنت أن ىناك( 10)جدول رقم يتضح من   

، ولم يكن ىناك فروقًا ذات داللة P<0.05  واإلسمنت الظميل A1إلصاق، وبين اإلسمنت 
 السفمي في –الخط األزرق ) P>0.05إحصائية بين حالة بدون إلصاق واإلسمنت الظميل 

(.  18المخطط رقم 
:  في حالة تطبيق الُمعّدل الموني–
 :E(m)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroni اختبار  أيضاً ُاستخدمو

فروقًا ثنائية ذات داللة إحصائية بين المجموعات  أن ىناك( 11)جدول رقم يتضح من    
 في جميع المقارنات الثنائية، يختمف دون إلصاق عن P<0.05الثبلث بشكل ثنائيات 
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الخط ) واإلسمنت الظميل وكل منيما يختمف عنو بفروق ذات داللة إحصائية A1اإلسمنت 
 (. 18 العموي في المخطط رقم –األخضر 

  : المجموعة المدروسة مع اإلسمنت االصقتحميل تفاعل - ب
  (تطبيق الُمعّدل الموني)   أظيرت نتائج التفاعل أن قيمة مستوى الداللة عند حّدي العامل 

% 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)أصغر بكثير من القيمة الُمعّدلة لـ 
عمى متوسط التغير  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة )يوجد أثر ذو داللة لتفاعل العاممين 

وباعتبار وجود ثبلث مستويات لئلسمنت البلصق قمنا . E(m)الموني لمثمث المتوسط 
 لتفسير تأثير المجموعة المدروسة Simple effect analysisبإجراء تحميل اآلثار البسيطة 
. مع متغيرات اإللصاق الثبلثة

في حالة عدم  ( اإلسمنت االصقXالمجموعة )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين - 
  : تطبيق الُمعّدل الموني

وجود فرق جوىري -    أظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة عند عدم تطبيق الُمعّدل الموني 
بين المجموعة الشاىدة واإلسمنت في حاالت الثبلث، أي أن متوسطات التغير الموني في 

  أكبر من قيم المجموعة الشاىدة بفروق داللة ND5 في مجموعة E(m)الثمث المتوسط
 (.   19)إحصائيًا، موضحًا في المخطط 

في حالة تطبيق  ( اإلسمنت االصقXالمجموعة )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين - 
  : الُمعّدل الموني

   أظيرت نتائج التحميل في حالة تطبيق الُمعّدل الموني عدم وجود فرق ذو داللة بين 
 ND5 ال تختمف في مجموعة E(m)، حيث أن قيم A1المجموعة الشاىدة واإلسمنت 

بينما لوحظت فروق دالة ، A1عن قيم المجموعة الشاىدة في حالة اإللصاق بإسمنت 
احصائيًا في حالة دون إلصاق واإلسمنت الظميل، أي أن دون إلصاق أو اإللصاق 

 أكبر E(m)يؤدي إلى قيم في حالة تطبيق المعدل  ND5باإلسمنت الظميل في مجموعة 
     (.   20) موضحًا في المخطط من المجموعة الشاىدة

 : E(I) دراسة التغير الموني في الثمث القاطع  -
ال توجد % 95 أنو عند مستوى الثقة E(I)عند مقارنة قيم ( 13)   وُيظير جدول رقم 

 أما بالنسبة لمتفاعبلت الثنائية P>0.05داللة إحصائية لمتفاعل بين العوامل الثبلث حيث أن
 فعند P<0.05 واإلسمنت البلصق حيث أن ND5فيوجد فرق ذو داللة بين المجموعة 

 .E(I)يوجد داللة إحصائية لقيم % 95مستوى الثقة 
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،  ( الُمعّدل المونيXالمجموعة المدروسة )وال يوجد داللة إحصائية لكل من التفاعمين الثنائيين 
 .عند كل منيماP>0.05حيث أن قيمة  ( اإلسمنتXالُمعّدل الموني )

 أيضًا نتيجة اآلثار الرئيسية لكل عامل من العوامل الثبلثة ونجد (13)جدول رقم    يوضح 
، (المجموعة المدروسة)يوجد أثر ذو داللة إحصائية لكل من % 95أنو عند مستوى الثقة 

 أي E(I)عمى قيم التغير الموني لمثمث القاطع  (اإلسمنت البلصق)، و(الُمعّدل الموني)و
P<0.05 . 

 :تفسير اآلثار الرئيسية- 
 أنو عند مستوى ANOVAتحميل التباين  (13)يوضح جدول رقم : المجموعة المدروسة –أ 

يوجد أثر ذو داللة لممجموعة المدروسة عمى متوسط التغير في قيمة التغير % 95الثقة 
تطبيق الُمعّدل الموني ) فعند  إىمال العاممين اآلخرين E(I)الموني لمثمث القاطع 
 أكبر من قيم المجموعة الشاىدة ND5 لممجموعة E(I)تكون قيم  (واإلسمنت البلصق

(. 22)بفرق ذي داللة إحصائية، المخطط رقم 
 أي أنو عند مستوى الثقة P=0.013<0.05أن  (13)يبين الجدول : الُمعّدل الموني- ب 
يوجد أثر ذو داللة لتطبيق الُمعّدل الموني عمى متوسط التغير الموني لمثمث القاطع % 95

E(I) نجد أن قيم (23) وبالنظر إلى المخطط ،E(I) عند تطبيق الُمعّدل الموني أكبر 
أو اإلسمنت  ( أو الشاىدةND5)منيا في حال عدم تطبيقو وذلك بغض النظر عن العينة 

. البلصق
 أي يوجد P=0.003<0.05أن  (13) يبلحظ من الجدول :سمنت البلصقاإل- جـ 

الموني مجموعتان عمى األقل من مجموعات اإلسمنت البلصق تكون فييا متوسطات المتغير 
E(I)متساوية غير     .

: Multiple Comparisonتحديد مصدر االختبلف باختبارات المقارنات المتعددة - 
 :E(I)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroniُاستخدم اختبار 

لمجموعتي  E(I) قيم وجود فروق دالة إحصائيًا بين (14)جدول رقم     يبين
( 24) المخطط رقم وبالنظر إلى،  P=0.003 واإلسمنت الظميل فقط حيث أن A1اإلسمنت

نجد أن قيم التغير الموني لمثمث القاطع في حالة اإلسمنت الظميل أكبر منيا في حالة 
أما المقارنات الثنائية األخرى فمم تكن ذات داللة . (0.242) بفرق جوىري A1اإلسمنت 
 .إحصائية
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 :( اإلسمنت البلصقXالمجموعة المدروسة )تفسير أثر التفاعل الثنائي - 
 مستوى الداللة عند التفاعل المشترك لمعاممين أّن قيمة   وأظيرت نتائج المقارانات الثنائية 

يوجد أثر ذو % 95 أي أنو عند مستوى الثقة  P<0.05 ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة )
 .E(I)داللة عمى قيمة التغير الموني 

في حالة تطبيق  ( اإلسمنت االصقXالمجموعة )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين 
  : الُمعّدل الموني

وبينت نتائج تحميل االثار البسيطة وجود فرق دال احصائيًا بين المجموعة المدروسة 
 ND5واإلسمنت في الحاالت الثبلث أي يوجد اختبلف جوىري بين المجموعة المدروسة

 ND5نجد أن قيم المجموعة  (25)والمجموعة الشاىدة في كل منيا، وبالنظر إلى المخطط 
E(I)الثبلث أكبر من قيم المجموعة الشاىدة بفروق ذات داللة إحصائية   . 

 :ND9دراسة الدعامات الصناعية ذات التمون الشديد :  المجموعة الثانية2 -2 – 1
لتحديد فيما أيضًا  Three - way (ANOVA) االتجاه ثبلثيتحميل التباين اجراء تم    

 والمجموعة الشاىدة نسبة ND9 لمجموعة E التغير الموني  في متوسطاً ىناك فرقان إذا ك
 .لمتغيرات المعدل الموني واإلسمنت البلصق

 : E(c)دراسة التغير الموني في الثمث العنقي  - 
 آلثار التفاعل الثبلثي لمعوامل الثبلث أن E(c)عند مقارنة قيم  (16)   يبين جدول رقم 

P<0.05 يوجد تفاعل مشترك ذو داللة إحصائية لقيم % 95، أي أنو عند مستوى الثقة
 والشاىدة وتطبيق الُمعّدل الموني ND9 بين المجموعة E(c)التغير الموني لمثمث العنقي 

 .ونوع اإلسمنت البلصق
   لتحميل ىذا التفاعل ينبغي دراسة تفاعل عاممين عند كل مستوى من مستويات العامل 

في المجموعة الشاىدة  ( اإلسمنت االصقXالُمعّدل الموني )الثالث، ولذلك سندرس التفاعل 
في مجموعة  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة )، ومن ثم التفاعل ND9ومجموعة الدراسة 

 .عدم تطبيق الُمعّدل الموني ومجموعة تطبيقو
  اإلسمنت االصقمعالُمعّدل الموني تحميل تفاعل العاممين  :  

   أظيرت نتائج التفاعل أن أن قيمة مستوى الداللة عند حّد العينة الشاىدة أكبر من القيمة 
ال يوجد أثر ذو داللة % 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)الُمعّدلة لـ 

عمى متوسط التغير الموني لؤلثبلث  ( اإلسمنت البلصقXالُمعّدل الموني )لتفاعل العاممين 
الثبلثة في العينة الشاىدة وىذا يتوافق مع تصميم الدراسة بتوزيع بيانات العينة الشاىدة 
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 كّل عمى حدة، وىذا واضح ND9 وND5عشوائيًا لترافق بيانات المجموعتين المدروستين 
 .القسم السفمي (34، 30، 26)في المخططات رقم 

 أصغر عند حّد العينة المدروسة ND9   وأن قيمة مستوى الداللة عند حّد العينة المدروسة 
ND9 أصغر بكثير من القيمة الُمعّدلة لـ P( 0.05/2 = 0.025)  أي أنو عند مستوى الثقة
يوجد أثر ذو داللة لتفاعل العاممين الُمعّدل الموني مع اإلسمنت البلصق عمى متوسط % 97

وباعتبار يوجد ثبلث مستويات . ND9 في العينة E(c)التغير الموني لمثمث العنقي 
 لتفسير Simple effect analysisلئلسمنت البلصق قمنا بإجراء تحميل اآلثار البسيطة 

 :تطبيق الُمعّدل الموني عند كل مستوى من المستويات الثبلثة لئلسمنت البلصق
   وأظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة يوجد فرق ذو داللة إحصائية في حال دون إلصاق 

، لكن عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية في حال اإللصاق باإلسمنت A1و اإلسمنت 
 A1الظميل أي أن تطبيق الُمعّدل الموني في حالة دون إلصاق أو تطبيقو في حالة اإلسمنت 

 أصغر من حالة عدم تطبيق الُمعّدل الموني بفرق ذي داللة E(c)يؤدي إلى قيم 
إحصائية، أما في حالة اإلسمنت الظميل فتطبيق المعدل الموني غير مختمف عن عدم 

 (.27)تطبيقو موضحًا في المخطط البياني رقم 
 باختبارات ND9 بين مجموعات اإلسمنت البلصق في المجموعةتحديد مصدر االختبلف- 

 في حالتي تطبيق الُمعّدل الموني كّل عمى Multiple Comparisonالمقارنات المتعددة 
: حدة

:  في حالة عدم تطبيق الُمعّدل الموني–
 :E(c)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroni اختبار  أيضاً ُاستخدم

 بين دون إلصاق فروقًا ثنائية دالة إحصائياً  أن ىناك (17)جدول رقم يتضح من    
 ولم يكن ىناك ،P<0.05 حيث أن  واإلسمنت الظميلA1واإلسمنت الظميل، وبين اإلسمنت 

 العموي –الخط األزرق )واإلسمنت   بين دون إلصاقP>0.05 فروقًا ذات داللة إحصائية 
 (. 27في المخطط 

:  في حالة تطبيق الُمعّدل الموني– 
 :E(c)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroniُاستخدم اختبار 

 فروقًا ثنائية ذات داللة إحصائية بين المجموعات أن ىناك (18)جدول رقم يتضح من    
 في المقارنات الثنائية ، فيختمف دون إلصاق عن P<0.05حيث أن الثبلث بشكل ثنائيات 
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الخط ) واإلسمنت الظميل وكل منيما يختمف عنو بفروق ذات داللة إحصائية A1اإلسمنت 
(.  27 السفمي في المخطط رقم –األخضر 

  اإلسمنت االصقمعالمجموعة تحميل تفاعل  :  
 (تطبيق الُمعّدل الموني)   أظيرت نتائج التفاعل أن قيمة مستوى الداللة عند حّدي العامل 

أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)أصغر بكثير من القيمة الُمعّدلة لـ 
عمى متوسط  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة )يوجد أثر ذو داللة لتفاعل العاممين % 97

وباعتبار يوجد ثبلث مستويات لئلسمنت البلصق قمنا . E(c) التغير الموني لمثمث العنقي
 لتفسير تأثير المجموعة Simple effect analysisبإجراء تحميل اآلثار البسيطة 

 .المدروسة مع متغيرات اإللصاق الثبلثة
في حالة عدم تطبيق  (المجموعة مع اإلسمنت االصق)تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل - 

  : الُمعّدل الموني
   أظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة عند عدم تطبيق الُمعّدل الموني وجود فرق ذو داللة 

 في مجموعة E(c)بين المجموعة المدروسة واإلسمنت في الحاالت الثبلث، أي أن قيم 
ND9 كانت أكبر من قيم المجموعة الشاىدة في مستويات اإلسمنت البلصق الثبلث بفروق 

 (.28)ذات داللة إحصائية، موضحًا في المخطط رقم 

في حالة تطبيق الُمعّدل  (المجموعة مع اإلسمنت االصق)تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل - 
  : الموني

   أظيرت نتائج التحميل في حالة تطبيق الُمعّدل الموني وجود فرق ذو داللة بين المجموعة 
 كانت ND9 في مجموعة E(c)المدروسة واإلسمنت في الحاالت الثبلث، أي أن قيم 

أكبر من قيم المجموعة الشاىدة في مستويات اإلسمنت البلصق الثبلث بفروق ذات داللة 
(. 29)إحصائية، موضحًا في المخطط 

  :E(m)دراسة التغير الموني في الثمث المتوسط - 
 لآلثار الرئيسية لمعوامل الثبلث، وآثار E(m)عند مقارنة قيم  (20)   يبين جدول رقم 

يوجد % 95، أي أنو عند مستوى الثقة P<0.05التفاعبلت الثنائية والتفاعل الثبلثي أن 
 بين E(m)تفاعل مشترك ذو داللة إحصائية لقيم التغير الموني لمثمث المتوسط 

 .  والشاىدة  عند تطبيق الُمعّدل الموني مع نوع اإلسمنت البلصقND9المجموعة 
لتحميل ىذا التفاعل ينبغي دراسة تفاعل عاممين عند كل مستوى من مستويات العامل الثالث، 

في المجموعة الشاىدة ومجموعة  ( اإلسمنت االصقXالُمعّدل الموني)ولذلك سندرس التفاعل 
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في مجموعة عدم تطبيق  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة )، ومن ثم التفاعل ND9الدراسة 
 .الُمعّدل الموني ومجموعة تطبيقو

  (الُمعّدل الموني مع اإلسمنت االصق)تحميل تفاعل :  
 أصغر بكثير من القيمة الُمعّدلة ND9    وأن قيمة مستوى الداللة عند حّد العينة المدروسة 

يوجد أثر ذو داللة لتفاعل % 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)لـ 
عمى متوسط التغير الموني لمثمث المتوسط  ( اإلسمنت البلصقXالُمعّدل الموني )العاممين 
E(m) في العينة ND9 . نظرًا لوجود ثبلث متغيرات لئلسمنت البلصق قمنا بإجراء

 لتفسير تطبيق الُمعّدل الموني عند كل Simple effect analysisتحميل اآلثار البسيطة 
 :مستوى من المستويات الثبلثة لئلسمنت البلصق

في  ( اإلسمنت االصقXالُمعّدل الموني )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين - 
  : ND9المجموعة 

   وأظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة وجود فرق ذو داللة احصائية بين تطبيق المعدل او 
، لكن ال يوجد فرق ذو داللة في A1عدم تطبيقو الُمعّدل الموني بين دون إلصاق واإلسمنت 

عند اإللصاق باإلسمنت الظميل أي أن تطبيق الُمعّدل الموني في حالة دون اإللصاق أو 
 أصغر من حالة عدم تطبيق الُمعّدل E(c) يؤدي إلى قيم A1تطبيقو في حالة اإلسمنت 

الموني، أما في حالة اإلسمنت الظميل فتطبيق المعدل الموني غير مختمف عن عدم تطبيقو 
(.  31)كما ىو مبين في المخطط البياني رقم 

 ND9 بين مجموعات اإلسمنت البلصق في المجموعة تحديد مصدر االختبلف- 
 في حالتي تطبيق الُمعّدل الموني Multiple Comparisonباختبارات المقارنات المتعددة 

 :كّل عمى حدة
 : في حالة عدم تطبيق الُمعّدل الموني–

 :E(m)لتحديد مصدر االختبلف في  Bonferroniُاستخدم اختبار 
دون إلصاق  بين فروقًا ثنائية دالة إحصائياً  أن ىناك (21)جدول رقم يتضح من    

أما بين دون ، P<0.05 حيث أن  واإلسمنت الظميلA1واإلسمنت الظميل، وبين اإلسمنت 
 العموي في –الخط األزرق ) فبل يوجد فروق ذات داللة إحصائية A1إلصاق واإلسمنت 

 (. 31المخطط رقم 
:  في حالة تطبيق الُمعّدل الموني– 

 :E(m)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroniُاستخدم اختبار 
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 فروقًا ثنائية ذات داللة إحصائية بين المجموعات أن ىناك (22)جدول رقم يتضح من    
 في المقارنات الثنائية جميعيا، فيختمف دون P<0.05حيث أن الثبلث بشكل ثنائيات 
 واإلسمنت الظميل وكل منيما يختمف عنو بفروق ذات داللة A1إلصاق عن اإلسمنت

 (. 31 السفمي في المخطط رقم –الخط األخضر )إحصائية 
  تحميل تفاعل العاممين( المجموعةXاإلسمنت االصق ) :  

 (تطبيق الُمعّدل الموني)   أظيرت نتائج التفاعل أن قيمة مستوى الداللة عند حّدي العامل 
% 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)أصغر بكثير من القيمة الُمعّدلة لـ 

عمى متوسط التغير  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة)يوجد أثر ذو داللة لتفاعل العاممين 
وباعتبار يوجد ثبلث مستويات لئلسمنت البلصق قمنا . E(m)الموني لمثمث المتوسط 

 لتفسير تأثير المجموعة المدروسة Simple effect analysisبإجراء تحميل اآلثار البسيطة 
 .مع متغيرات اإللصاق الثبلثة

في حالة عدم  ( اإلسمنت االصقXالمجموعة )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين - 
  : تطبيق الُمعّدل الموني

 وجود فرق ذو داللة    أظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة عند عدم تطبيق الُمعّدل الموني 
 في مجموعة E(m)بين المجموعة المدروسة واإلسمنت في الحاالت الثبلث، أي أن قيم 

 أكبر من قيم المجموعة الشاىدة في مستويات اإلسمنت البلصق الثبلث ND9الدراسة 
 (.   32)موضحًا في المخطط بفروق ذات داللة إحصائية، 

في حالة تطبيق  ( اإلسمنت االصقXالمجموعة )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين - 
 :الُمعّدل الموني

 وجود فرق ذو داللة بين المجموعة    أظيرت نتائج التحميل في حالة تطبيق الُمعّدل المون
 ND9 في مجموعة الدراسة E(m)المدروسة واإلسمنت في الحاالت الثبلث، أي أن قيم 

أكبر من قيم المجموعة الشاىدة في مستويات اإلسمنت البلصق الثبلث في حال تطبيق 
 (.33)موضحًا في المخطط المعدل بفروق ذات داللة إحصائية، 

  :E(I)دراسة التغير الموني في الثمث القاطع - 
 آلثار التفاعل الثبلثي لمعوامل الثبلث أن E(I) عند مقارنة قيم (24)جدول رقم    يبين 

P<0.05 يوجد تفاعل مشترك ذو داللة إحصائية لقيم % 95، أي أنو عند مستوى الثقة
 وتطبيق الُمعّدل الموني الشاىدة وND9 بين المجموعة E(I)التغير الموني لمثمث القاطع 

 .ونوع اإلسمنت البلصق
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   لتحميل ىذا التفاعل ينبغي دراسة تفاعل عاممين عند كل مستوى من مستويات العامل 
في المجموعة الشاىدة  ( اإلسمنت االصقXالُمعّدل الموني )الثالث، ولذلك سندرس التفاعل 

في مجموعة  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة )، ومن ثم التفاعل ND9ومجموعة الدراسة 
 .عدم تطبيق الُمعّدل الموني ومجموعة تطبيقو

  تحميل تفاعل العاممين( الُمعّدل المونيXاإلسمنت الالصق ) :  
 أصغر بكثير من القيمة الُمعّدلة ND9   وأن قيمة مستوى الداللة عند حّد العينة المدروسة 

يوجد أثر ذو داللة لتفاعل % 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)لـ 
 في E(I) اإلسمنت البلصق عمى متوسط التغير الموني لمثمث القاطع  معالُمعّدل الموني

لئلسمنت البلصق قمنا بإجراء تحميل اآلثار نظرًا لوجود ثبلث متغيرات . ND9العينة 
 لتفسير تطبيق الُمعّدل الموني عند كل مستوى من Simple effect analysisالبسيطة 

 .المستويات الثبلثة لئلسمنت البلصق
في  ( اإلسمنت الالصقXالُمعّدل الموني )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين - 

  : ND9المجموعة 
وجود فرق ذو داللة بين تطبيق الُمعّدل الموني    وأظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة 

، لكن ال يوجد فرق ذو داللة عند اإللصاق A1واإلسمنت في حال دون إلصاق واإلسمنت 
 يؤدي إلى A1بإسمنت ظميل، أي أن تطبيق الُمعّدل الموني في حالة دون إلصاق واإلسمنت 

 أصغر من حالة عدم تطبيق الُمعّدل الموني بفرق ذي داللة إحصائية، أما في E(I)قيم 
كما ىو مبين في حالة اإلسمنت الظميل فتطبيق المعدل الموني غير مختمف عن عدم تطبيقو 

 (. 35)المخطط البياني رقم 
 باختبارات ND9 بين مجموعات اإلسمنت البلصق في المجموعة تحديد مصدر االختبلف- 

 في حالتي تطبيق الُمعّدل الموني كّل عمى Multiple Comparisonالمقارنات المتعددة 
: حدة

:  في حالة عدم تطبيق الُمعّدل الموني–أ
 :E(I)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroniُاستخدم اختبار 

 فروقًا ثنائية دالة إحصائيًا بين دون إلصاق أن ىناك (25)جدول رقم يتضح من    
أما بين دون ، P<0.05 حيث أن  واإلسمنت الظميلA1واإلسمنت الظميل، وبين اإلسمنت 

 العموي في –الخط األزرق) فبل يوجد فروق ذات داللة إحصائية A1واإلسمنت  إلصاق
 (. 35المخطط رقم 
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 : في حالة تطبيق الُمعّدل الموني–ب 
 :E(I)لتحديد مصدر االختبلف في   Bonferroniُاستخدم اختبار 

فروق ثنائية ذات داللة إحصائية بين أي من   عدم وجود(26)جدول رقم يتضح من    
 في المقارنات الثنائية جميعيا، اليختمف دون إلصاق P>0.05حيث أن المجموعات الثبلث 

 وال عن اإلسمنت الظميل في حالة تطبيق المعدل الموني لقيم التغير الموني A1عن اإلسمنت
 (. 35 السفمي في المخطط رقم –الخط األخضر )لمثمث القاطع 

  اإلسمنت الالصق مع المجموعة المدوسة تحميل تفاعل :  
في حالة عدم تطبيق الُمعّدل الموني أصغر   أظيرت نتائج التفاعل أن قيمة مستوى الداللة 

يوجد % 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)بكثير من القيمة الُمعّدلة لـ 
عمى متوسط التغير الموني  ( اإلسمنت البلصقXالمجموعة )أثر ذو داللة لتفاعل العاممين 

وباعتبار يوجد ثبلث مستويات لئلسمنت البلصق قمنا بإجراء تحميل . E(I)لمثمث القاطع 
مع متغيرات   لتفسير تأثير المجموعة المدروسة Simple effect analysisاآلثار البسيطة 
 .اإللصاق الثبلثة

في حالة عدم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين - 
  : تطبيق الُمعّدل الموني

وجود فرق ذو داللة    أظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة عند عدم تطبيق الُمعّدل المون ي
 في مجموعة E(I)بين المجموعة المدروسة واإلسمنت في الحاالت الثبلث، أي أن قيم 

 أكبر من قيم المجموعة الشاىدة في مستويات اإلسمنت البلصق الثبلث ND9الدراسة 
    (.36)موضحًا في المخطط بفروق ذات داللة إحصائية، 

في حالة تطبيق  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة )تحميل اآلثار البسيطة لتفاعل العاممين 
 الُمعّدل الموني

 أن قيمة مستوى الداللة في حالة تطبيق الُمعّدل    أظيرت نتائج تحميل اآلثار البسيطة
% 97أي أنو عند مستوى الثقة  P( 0.05/2 = 0.025)الموني أكبر من القيمة الُمعّدلة لـ 

 اإلسمنت البلصق عمى متوسط التغير معال يوجد أثر ذو داللة لتفاعل المجموعة المدروسة 
 أي أن المجموعة المدروسة تتأثر وفقًا لئلسمنت البلصق بشكل E(I)الموني لمثمث القاطع 

حيث نبلحظ أن الخطين المعبرين  (37)مشابو لممجموعة الشاىدة، وىذا واضح في المخطط 
. عن كل مجموعة متوازيان
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:  القبول السريري لمعينة المخبرية 1-3
الثمث العنقي )في المواقع الثبلث المدروسة تم تحديد درجة القبول السريري لمتغير الموني    

E(c) –  الثمث المتوسطE(m) –  الثمث القاطعE(I)) لكل تاج من التيجان 
 :، كما يمي المخبريةالمدروسة في عينة البحث

   ΔE  ≤ 3.3ذا كانت قيمة إ  الموني مقبواًل سريرياً التطابقيعتبر  ●
  ΔE  > 3.3 الموني غير مقبوٍل سريريًا إذا كانت قيمة التطابق  يعتبر ●
  :ND5 دراسة التطابق الموني لمدعامات الصناعية ذات التمون المعتدل 1-3-1

  :E(c)درجة القبول السريري لقيم  -

أعمى منو  (بدون إلصاق) في حالة عدم وجود اإلسمنت E(c) العنقي  المونيالتغيرن    إ
 أفضل منو وذلك في حالتي A1أي أن القبول السريري لئلسمنت, A1في حالة اإلسمنت

وأيضًا نبلحظ أنو في حالة تطبيق المعدل الموني . تطبيق المعدل الموني أو عدم تطبيقو
.    من اإلسمنت الظميلA1يكون القبول السريري لمتغير الموني العنقي أفضل في اإلسمنت

  :E(m)درجة القبول السريري لقيم  -

 في حالة بدون اإللصاق واإلسمنت الظميل أعمى E(m) المتوسط  المونيالتغيرن إ    
  أفضل منو وذلكA1، أي أن القبول السريري لئلسمنتA1منيا في حالة اإلسمنت العادي

في حالتي تطبيق المعدل الموني أو عدم تطبيقو مقارنة مع حالتي بدون اإللصاق واإلسمنت 
 .الظميل

  :E(I)درجة القبول السريري لقيم  -

سريريًا في  مجموعات اإلسمنت البلصق الثبلث سواء مع أو  قبواًل E(I) قيم   أبدت 
 .  بدون تطبيق الُمعّدل الموني

  :ND9التطابق الموني لمدعامات الصناعية ذات التمون الشديد    دراسة1-3-2
 في حالة عدم تطبيق المعدل الموني عدم قبول E(m) وE(c)أبدت قيم : مبلحظة

 في حالة تطبيق E(I)سريري في كل مجموعات اإلسمنت البلصق، وكذلك األمر لقيم 
 . المعدل الموني حيث أنيا أبدت نسبة قبول سريري في مجموعات اإلسمنت البلصق الثبلث

 

  :E(c)درجة القبول السريري لقيم  -
 عند تطبيق المعدل الموني عمى الدعامات في حالة E(c) العنقي  المونيالتغيرن إ   

 وكان القبول A1بدون اإللصاق واإلسمنت الظميل أعمى منيا في حالة اإلسمنت العادي
 أفضل منو في حالة بدون اإللصاق واإلسمنت الظميل وذلك عند A1السريري لئلسمنت

. تطبيق المعدل الموني
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  :E(m)درجة القبول السريري لقيم  -
 عند تطبيق المعدل الموني عمى الدعامات في حالة E(m) المتوسط  المونيالتغيرن    إ

 أي أن A1اإلسمنت الظميل أعمى منيا في حالة بدون اإللصاق وفي حالة اإلسمنت العادي 
القبول السريري لئلسمنت العادي أفضل منو في حالة بدون اإللصاق وحالة اإلسمنت الظميل 

 .عند تطبيق المعدل الموني
:  E(I)درجة القبول السريري لقيم  -

 دون تطبيق المعدل الموني في حالة بدون اإللصاق E(I) القاطع  المونيالتغير    إن
 وكان القبول السريري لئلسمنت A1أعمى منيا في حالة اإلسمنت الظميل وحالة اإلسمنت

 . عند عدم تطبيق المعدل المونيA1الظميل أفضل منو في حالتي بدون اإللصاق واإلسمنت
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 :نتائج الدراسة السريرية - 2
 : وصف العينة السريرية 2-1

، ( إناث5 ذكور و3) مرضى 8دعامة متمونة لـ  (16)   تألفت عينة البحث السريرية من 
 :ُقسمت إلى مجموعتين متساويتين

 .دعامات ذات تمون شديد (8)دعامات ذات تمون معتدل و (8 )
   ُصنع لكل دعامة من دعامات المجموعتين تاجين، أحدىما بدون تطبيق المعّدل الموني، 

. واآلخر بعد تطبيقو عمى الدعامة نفسيا
   ُدرست التغيرات المونية لكل منيا في ثالث حاالت وفقًا لإلسمنت التجريبي المستخدم 

 (. WOأبيض ظميل , موافق لمون التاج)وبدونو 
بمون موافق لمتاج وفقًا  32   تم في المخبر تصنيع دعامة صناعية لمتيجان السريرية الـ

لتعميمات الشركة المصنعة ثم أجريت ليا القراءات المونية المخصصة لمبحث وذلك لمتحقق 
 .(تجربة مخبرية)من المون المطموب 

   تمت دراسة التيجان عمى الدعامات المخبرية عمى مرحمة واحدة فقط وىي مرحمة دون 
إلصاق ألنو بذلك نحصل عمى المون المضبوط وفقًا لتعميمات الشركة المصنعة، ثم درسنا 

كمجموعة شاىدة مع  (التمون المعتدل والتمون الشديد كل عمى حدة)بيانات ىذه المجموعة 
. كل مجموعة من المجموعات الثالث لمعينة المدروسة

يوضح توزع تيجان عينة البحث السريرية ضمن المجموعات وفقاً للون الدعامات والمعدل اللوني واإلسمنت : (3)جدول رقم 
 الالصق المستخدم
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:  الدراسة اإلحصائية التحليلية لقيم التغير اللوني للعينة السريرية2-2
 المتكررة لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل اختبار إجراء  تم–
  Two-Way ANOVA with  Repeated Measures الرئيسة الفروق داللة لدراسة 

قيم التغير الموني في مجموعة الدعامات السريرية ذات التمون المعتدل  متوسط في والثنائية
دون )أو التمون الشديد كل عمى حدة بين المراحل التجريبية الثالث لإلسمنت الالصق 

.  وذلك وفقًا لتطبيق المعّدل الموني أو عدمو (إلصاق، موافق، ظميل
 من أجل Independent-Samples  t – Test  لعينتين مستقمتينt تم إجراء اختبار –

في المجموعة الشاىدة لمتمون المعتدل  متوسط قيم التغير الموني دراسة داللة الفروق في
    . وذلك وفقًا لتطبيق المعّدل الموني أو عدمووالتمون الشديد كل عمى حدة 

 المتكررة لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل اختبار إجراء    تم
  Two-Way ANOVA with  Repeated Measures  الرئيسة الفروق داللة لدراسة 

قيم التغير الموني بين المجموعة المدروسة لمتمون المعتدل أو التمون  متوسط في والثنائية
 (دون إلصاق، موافق، ظميل)الشديد في المراحل التجريبية الثالث لإلسمنت الالصق 

.  والمجموعة الشاىدة الموافقة وذلك وفقًا لتطبيق المعّدل الموني أو عدمو
: وكانت النتائج كما يمي

 :Moderateدراسة الدعامات السريرية ذات التلون المعتدل :  المجموعة األولى2-2-1
  :E(c)دراسة التغير اللوني في الثلث العنقي  -

  اختبارالمتكررة ومن ثم لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل    تم إجراء اختبار
(Bonferroni-Test) لممقارنات الثنائية لدراسة داللة الفروق في مجموعة الدعامات 

المعتدل )وفي مجموعتي الدراسة  (العنقي والمتوسط والقاطع)السريرية، في األثالث الثالثة 
 .(والشديد

 :أثر اإلسمنت الالصق 
أن قيمة المتكررة  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل نتائج اختبار (28)جدول رقم يبين    

 لمؤثر االسمنت الالصق بمراحمو E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05مستوى الداللة 
يوجد أثر رئيسي ذو داللة % 95، أي أنو عند مستوى الثقة (دون، موافق، ظميل)الثالث 

  .لإلسمنت الالصق عمى قيم التغير الموني العنقي
 مختمفة بين مراحل تطبيق E(c)   ويشير ذلك أنو إذا أىممنا أثر المعّدل الموني فإن قيم 

 .اإلسمنت الالصق لثالث
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يتضح من االختالف بين المجموعات الثالث، لتحديد مصدر  Bonferroniاستخدم اختبار 
 ألثر نوع اإلسمنت الالصق المستخدم P<0.05 فروق دالة احصائياً أن ىناك  (29 )الجدول

أي أنو  .استثناء دون بعضيا مع الثالث المجموعات من مجموعتين كل في كل مرحمة بين
بغض النظر عن تطبيق المعّدل الموني فإن قيم التغير الموني العنقي في حال اإلسمنت 

الظميل تكون أكبر من النوعين الباقيين من اإلسمنت، وكذلك بالنسبة لإلسمنت الموافق فإن 
موضحًا في المخطط البياني رقم . قيم التغير الموني العنقي عند استخدامو تكون األصغر

(39.) 
:  المعّدل الموني

 E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (28 )يبين الجدول   
يوجد فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل % 95، أي أنو عند مستوى الثقة لمؤثر المعّدل الموني

.  E(c)الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 
يتضح أن قيم التغير الموني العنقي  (40)   وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط 

(E(c عند تطبيق المعّدل الموني كانت أكبر منيا عند عدم تطبيقو وذلك بغض النظر 
 .  عن مرحمة اإلسمنت الالصق

:   المعّدل المونيX اإلسمنت الالصق 
 E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (28)يبين الجدول    

، أي المعّدل المونيوتطبيق  (دون إلصاق، موافق، ظميل)اإلسمنت الالصق بمراحمو الثالث 
يوجد فرق ذو داللة احصائية بين العاممين عمى قيم التغير % 95أنو عند مستوى الثقة 

 تختمف بين تطبيق المعّدل E(c)الموني العنقي، ويشير ذلك أن قيم التغير الموني العنقي 
الموني وعدم تطبيقو في فرق واحد عمى األقل بين مرحمتين من مراحل تطبيق اإلسمنت 

.  الثالث
 وجود فرق ذو داللة Simple Contrast   وأظيرت نتائج المقارنة القياسية البسيطة 

 (دون إلصاق واإلسمنت الموافق)ألثر تطبيق المعّدل الموني بين المرحمتين  احصائية
 (. 30)جدول  (دون إلصاق واإلسمنت الظميل)والمرحمتين 

   وأظيرت  أن الفرق بين تطبيق المعدل الموني أو عدم تطبيقو في حال دون إلصاق كان 
صغيرًا مقارنة مع الفرق بين الحالتين إذا طبقنا اإلسمنت الموافق أو اإلسمنت الظميل حيث 

عند  E(c)أنو عند تطبيق المعدل الموني  يؤدي إلى زيادة قيم التغير الموني العنقي
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اإللصاق باإلسمنت الموافق أو الظميل مقارنة مع عدم تطبيق المعدل الموني موضح مخطط 
(41 .) 

 من Independent-Samples  t – Test لعينتين مستقمتين t   وأظيرت نتائج اختبار 
أجل قيم المجموعة الشاىد، أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين تطبيق المعدل الموني أو 

وفي  (العنقي والمتوسط والقاطع)عدم تطبيقو في العينة الشاىدة، في األثالث الثالثة 
 .(المعتدل والشديد)مجموعتي الدراسة 
المتكررة لدراسة داللة الفروق في  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل وكانت نتائج اختبار

: مجموعة الدعامات السريرية مع العينة الشاىدة لكل مرحمة لإلسمنت الالصق 
:  أثر المجموعة المدروسة

 E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05أن قيمة مستوى الداللة ( 31)الجدول رقم يبين    
، أي أنو (دون إلصاق أو إسمنت موافق أو ظميل مع الشاىدة)لمؤثر المجموعة المدروسة 

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة الشاىدة وكل مجموعة % 95عند مستوى الثقة 
  .من مجموعات العينة السريرية لمتمون المعتدل كّل عمى حدة عمى قيم التغير الموني العنقي

 E(c)   ويشير ذلك أنو إذا أىممنا تطبيق المعّدل الموني فإن قيمة التغير الموني العنقي 
وبمالحظة قيم . في كل مجموعة لإلسمنت الالصق مختمفة عن قيمتيا في المجموعة الشاىدة

يتضح أن قيم التغير الموني العنقي في كل  (42)المتوسط الحسابي في المخطط التالي 
 .مجموعة مدروسة من المجموعات الثالث كان أكبر من المجموعة الشاىدة

:  أثر المعّدل الموني
 E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (31 )يبين الجدول   

لمؤثر المعّدل الموني في كل مجموعة من المجموعات المدروسة الثالث عند مقارنتيا مع 
يوجد فرق ذو داللة احصائبًا لتطبيق % 95، أي أنو عند مستوى الثقة المجموعة الشاىدة

 لكل مرحمة من مراحل اإلسمنت الالصق E(c)المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 
: عمى حدة 

:   حالة دون إلصاق . 1ً
أن قيم التغير الموني العنقي عند تطبيق المعّدل الموني كانت  (43)   يتضح من المخطط 

السريرية دون )أصغر منيا عند عدم تطبيقو وذلك بغض النظر عن المجموعة المدروسة 
 . (إلصاق
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   يتضح أن تطبيقو في ىذه المجموعة المدروسة أدى إلى انخفاض قيم التغير الموني 
 .العنقي أي أنو مؤثر إيجابي ليذه المجموعة

:  حالتي وجود إسمنت موافق أو ظميل . 2ً
أن قيم   (45)و (44)   حيث يتضح من مالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخططين 

التغير الموني العنقي عند تطبيق المعّدل الموني كانت أكبر منيا عند عدم تطبيقو وذلك 
 . (إسمنت موافق أو ظميل)بغض النظر عن المجموعة المدروسة 

   وىذا يعني أن تطبيق المعدل الموني في المجموعتين المدروستين أدى إلى ازدياد قيم 
ن كانت قيم    مجموعة اإلسمنت E(c)التغير الموني العنقي أي أنو مؤثر سمبي فييما، وا 

الموافق أصغر بشكل دال إحصائيًا من مجموعة دون إلصاق، وقيم مجموعة اإلسمنت 
 .الظميل أكبر بشكل دال إحصائيًا من مجموعة دون إلصاق ومجموعة اإلسمنت الموافق

:   المعّدل المونيXأثر المجموعة الدروسة 
  بين المجموعة المدروسة والمعّدل P>0.05   أن قيمة مستوى الداللة(31)يبين الجدول    

ال يوجد أثر ذو داللة احصائية % 95الموني في حالة دون إلصاق أي أنو عند مستوى الثقة 
 . في ىذه المجموعةE(c) قيمبين العاممين عمى 

   ويدل ذلك عمى أن مجموعة دون إلصاق والمجموعة الشاىدة تؤثر كل منيما بشكل 
 بين مجموعتي تطبيق المعّدل الموني أو عدم E(c)متشابو عمى قيم التغير الموني العنقي 

 . تطبيقو
الذي يبين أن الفرق بين مجموعتي دون إلصاق  (46)   وىذا واضح في المخطط رقم 

والشاىدة في حالة تطبيق المعّدل الموني غير مختمف عنو إحصائيًا في حالة عدم تطبيق 
 .(العمودين األزرق والبنفسجي)المعّدل الموني 

  أي أنو P<0.05 في حالتي وجود إسمنت موافق أو ظميل فيي قيمة مستوى الداللة   أما 
 . E(c) قيميوجد أثر ذو داللة لمتفاعل بين العاممين عمى % 95عند مستوى الثقة 

تؤثر كل منيما  (اإلسمنت الموافق أو الظميل)   ويدل ذلك عمى أن المجموعة المدروسة 
 بين مجموعتي E(c)بشكل مختمف عن المجموعة الشاىدة عمى قيم التغير الموني العنقي 

 .تطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو
الذي يبين أن المجموعتين المدروستين تتأثران في  (46)   وىذا واضح في المخطط رقم 

حالة تطبيق المعّدل الموني بشكل أكبر من المجموعة الشاىدة وتزداد فييما قيم التغير الموني 
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األخضر )العنقي عن المجموعة الشاىدة بشكل أكبر من حالة عدم تطبيق المعّدل الموني 
 .(والزىر مع البنفسجي

   أي أن المجموعة الشاىدة تبدي ثباتًا لتطبيق المعدل الموني مقارنة مع مجموعتي 
 .   E(c)اإلسمنت الموافق و الظميل المتين تزداد فييما قيم 

  :E(m)دراسة التغير اللوني في الثلث المتوسط - 
:  أثر اإلسمنت الالصق

 E(m )عند المقارنة في قيم P<0.05أن قيمة مستوى الداللة ( 33)جدول رقم يبين    
، أي أنو عند مستوى الثقة (دون، موافق، ظميل)لمؤثر االسمنت الالصق بمراحمو الثالث 

  .يوجد فرق ذو داللة احصائية لإلسمنت الالصق عمى قيم التغير الموني المتوسط% 95
 مختمفة بين مراحل تطبيق E(m)  ويشير ذلك أنو إذا أىممنا أثر المعّدل الموني فإن قيم 

. اإلسمنت الالصق الثالث
االختالف بين المجموعات الثالث، لتحديد مصدر  Bonferroniاستخدم اختبار 

: أثر اإلسمنت الالصق
 ألثر نوع اإلسمنت P<0.05 فروق دالة احصائياً أن ىناك  (34 )الجدوليتضح من    

 بعضيا مع الثالث المجموعات من مجموعتين كل الالصق المستخدم في كل مرحمة بين
  .استثناء دون

   نالحظ أن األثر الرئيسي لإلسمنت الالصق عمى التغير الموني المتوسط مشابو لألثر 
الرئيسي عمى التغير الموني العنقي في الدعامات ذات التمون المعتدل، موضحًا في المخطط 

 (.48)البياني رقم 
:  المعّدل الموني

  عند المقارنة في قيم=0.05P القيمة تساوي أن قيمة مستوى الداللة (33 )يبين الجدول   
E(m)يمكن أن يوجد فرق ذو % 95، أي أنو عند مستوى الثقة  لمؤثر المعّدل الموني

 . E(m)داللة لتطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 
أن قيم التغير الموني في الثمث المتوسط عند تطبيق المعّدل  (49)   يتضح من المخطط 

الموني كانت أكبر قمياًل منيا عند عدم تطبيقو وذلك بغض النظر عن مرحمة اإلسمنت 
 .  الالصق التي ُسجمت فييا قيم التغيرات المونية في عينة البحث
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:   المعّدل المونيX اإلسمنت الالصق 
 E(m) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (33)يبين الجدول    

، أي وتطبيق المعّدل الموني (دون إلصاق، موافق، ظميل)اإلسمنت الالصق بمراحمو الثالث 
يوجد فرق ذو داللة احصائية بين العاممين عمى قيم التغير % 95أنو عند مستوى الثقة 

. الموني المتوسط
وجود فروق  ( 35) جدول Simple Contrast   وأظيرت نتائج المقارنة القياسية البسيطة 

دالة احصائيًا بين تطبيق المعدل الموني أو عدم تطبيقو في حال اإلسمنت الظميل كان كبيرًا 
مقارنة مع الفرق بين الحالتين في حالة دون إلصاق أو اإلسمنت الموافق حيث أنو عند 

تطبيق المعدل الموني يؤدي إلى زيادة قيم التغير الموني المتوسط إذا طبقنا اسمنتًا ظمياًل فقط 
مقارنة مع عدم تطبيق المعّدل الموني، أما في حالة اإلسمنت الموافق أو دون إلصاق فإن 
الفرق بين نطبيق المعدل أو عدم تطبيقو غير دال إحصائيًا، موضحًا في المخطط البياني 

(. 50)رقم 
المتكررة لدراسة داللة الفروق  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل    وأظيرت نتائج اختبار

 :في مجموعة الدعامات السريرية مع العينة الشاىدة لكل مرحمة لإلسمنت الالصق
:  أثر المجموعة المدروسة

 E(m) عند المقارنة في قيم P<0.05أن قيمة مستوى الداللة ( 36)الجدول رقم يبين    
، أي أنو (دون إلصاق أو إسمنت موافق أو ظميل مع الشاىدة)لمؤثر المجموعة المدروسة 

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة الشاىدة وكل مجموعة % 95عند مستوى الثقة 
  .من مجموعات العينة السريرية لمتمون المعتدل كّل عمى حدة عمى قيم التغير الموني المتوسط

يتضح أن التغير الموني المتوسط في  (51)وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط 
كل مجموعة مدروسة من المجموعات الثالث كان أكبر من المجموعة الشاىدة، كما في 

 .نتائج التغير الموني العنقي
: يأثر المعّدل المون

 E(m) عند المقارنة في قيم P>0.05  أن قيمة مستوى الداللة(36 )يبين الجدول   
، أي أنو عند مستوى الثقة لمؤثر المعّدل الموني في حالتي دون إلصاق واإلسمنت الموافق

.  E(m)ال يوجد فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم % 95
و  (52)فتطبيق المعّدل الموني غير مؤثر ضمن ىاتين المجموعتين، المخططين التاليين 

 . يوضحان اآلثار الرئيسية لممعدل الموني (53)
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عند  P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (36)   أما في حالة اإلسمنت الظميل فيبين الجدول 
يوجد فرق % 95أي أنو عند مستوى الثقة  لمؤثر المعّدل الموني، E(m) المقارنة في قيم

 . E(m)ذو داللة لتطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 
يتضح أن قيم التغير الموني المتوسط  (54)وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط 

عند تطبيق المعّدل الموني كانت أكبر منيا عند عدم تطبيقو وذلك بغض النظر عن 
 . (إسمنت ظميل أو شاىدة)المجموعة المدروسة 

:   المعّدل المونيXأثر المجموعة المدروسة 
 بين المجموعة المدروسة والمعّدل P>0.05  أن قيمة مستوى الداللة(36)يبين الجدول   

ال يوجد فرق % 95الموني في حاالت اإلسمنت الالصق الثالث أي أنو عند مستوى الثقة 
 .E(m) قيمذو داللة لمتفاعل بين العاممين عمى 

  ويدل ذلك عمى أن كل مجموعة من مجموعات العينة السريرية والمجموعة الشاىدة تؤثر 
 بين مجموعتي تطبيق المعّدل E(m)بشكل متشابو عمى قيم التغير الموني المتوسط 

 . الموني أو عدم تطبيقو
الذي يبين أن الفرق بين كل مجموعة من المجموعات  (55)   وىذا واضح في المخطط رقم 

مع المجموعة الشاىدة في حالة تطبيق المعّدل الموني غير مختمف عنو إحصائيًا في حالة 
. عدم تطبيق المعّدل الموني

  :E(I)دراسة التغير اللوني في الثلث القاطع  - 
:  أثر اإلسمنت الالصق

 E(I) عند المقارنة في قيم P<0.05أن قيمة مستوى الداللة ( 38)رقم يبين الجدول    
، أي أنو عند مستوى الثقة (ال يوجد، موافق، ظميل)لمؤثر اإلسمنت الالصق بمراحمو الثالث 

  .يوجد فرق ذو داللة لإلسمنت الالصق عمى قيم التغير الموني القاطع% 95
 :االختالف بين المجموعات الثالثلتحديد مصدر  Bonferroniاستخدم اختبار 

ألثر نوع اإلسمنت الالصق المستخدم  فرق ذو داللةأن ىناك  (39) يتضح من الجدول   
حيث أن استثناء،  دون بعضيا مع الثالث المجموعات من مجموعتين كل في كل مرحمة بين

P<0.05. أي أنو بغض النظر عن تطبيق المعّدل الموني فإن قيم التغير الموني القاطع في 
حال اإلسمنت الظميل تكون أكبر من النوعين الباقيين من اإلسمنت، وكذلك بالنسبة 

وىذا واضح . لإلسمنت الموافق فإن قيم التغير الموني القاطع عند استخدامو تكون األصغر
 (.  57)في المخطط  رقم 
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نالحظ أن الفروق الدالة احصائيًا لإلسمنت الالصق عمى التغير الموني القاطع مشابو لتمك 
 .الفروق عمى التغير الموني العنقي والمتوسط في الدعامات ذات التمون المعتدل

:   المعّدل الموني
، أي  لمؤثر المعّدل المونيE(I) عند المقارنة في قيم P>0.05 أن (38 )يبين الجدول   

ال يوجد فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل الموني  أو عدم تطبيقو % 95أنو عند مستوى الثقة 
 (55)، موضحًا في المخطط البياني رقم E(I)عمى قيم 

:   المعّدل المونيXاإلسمنت الالصق 
 لمؤثر التفاعل بين اإلسمنت E(I) المقارنة في قيم  P>0.05 أن (38)يبين الجدول    

، أي أنو عند وتطبيق المعّدل الموني (دون إلصاق، موافق، ظميل)الالصق بمراحمو الثالث 
 .  ال يوجد أثر ذو داللة بين العاممين عمى قيم التغير الموني القاطع%95مستوى الثقة 

 أن الفرق بين تطبيق المعدل الموني أو عدم تطبيقو غير مختمف (59 )نالحظ من المخطط 
، (0.15)بين الحاالت الثالث لإلسمنت الالصق وىو يبمغ في حالة عدم وجود اإلسمنت 

وال فرق بين  (0.004)، وفي حالة اإلسمنت الظميل (0.11)وفي حالة اإلسمنت الموافق 
 . الحاالت الثالث إحصائياً 
المتكررة لدراسة داللة الفروق  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل    وكانت نتائج اختبار

: في مجموعة الدعامات السريرية مع العينة الشاىدة لكل مرحمة لإلسمنت الالصق 
:  أثر المجموعة المدروسة

 E(I) عند المقارنة في قيم P<0.05أن قيمة مستوى الداللة ( 40)الجدول رقم يبين    
، أي أنو (دون إلصاق أو إسمنت موافق أو ظميل مع الشاىدة)لمؤثر المجموعة المدروسة 

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة الشاىدة وكل مجموعة % 95عند مستوى الثقة 
 . من مجموعات العينة السريرية لمتمون المعتدل كّل عمى حدة عمى قيم التغير الموني القاطعي

يتضح أن قيم التغير الموني  (60)وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط التالي . 
 .القاطع في كل مجموعة مدروسة من المجموعات الثالث كان أكبر من المجموعة الشاىدة

:  أثر المعّدل الموني 
 لمؤثر المعّدل الموني في E(I) عند المقارنة في قيم P>0.05 أن (40 )يبين الجدول   

ال يوجد أثر ذو داللة % 95، أي أنو عند مستوى الثقة حاالت اإلسمنت الالصق الثالث
فتطبيق المعّدل الموني في جميع .  E(I)لتطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 

 (.63)و (62)و (61)الحاالت غير مؤثر، موضحًا في المخططات البيانية رقم 
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:   المعّدل الموني Xأثر المجموعة المدروسة 
  بين المجموعة المدروسة والمعّدل P>0.05   أن قيمة مستوى الداللة(40)يبين الجدول    

ال % 95الموني في حالة في حاالت اإلسمنت الالصق الثالث أي أنو عند مستوى الثقة 
 .E(I) قيميوجد فرق ذو داللة بين العاممين عمى 

ويدل ذلك عمى أن كل مجموعة من مجموعات العينة السريرية والمجموعة الشاىدة تؤثر 
 بين مجموعتي تطبيق المعّدل الموني E(I)بشكل متشابو عمى قيم التغير الموني القاطع 

 . وعدم تطبيقو 
الذي يبين أن الفرق بين كل مجموعة من المجموعات  (30)  وىذا واضح في المخطط رقم 

مع المجموعة الشاىدة في حالة تطبيق المعّدل الموني غير مختمف عنو إحصائيًا في حالة 
 .عدم تطبيق المعّدل الموني

 :Severeدراسة الدعامات السريرية ذات التلون الشديد :  المجموعة الثانية2-2-2
  :E(c)دراسة التغير اللوني في الثلث العنقي - 

:  أثر اإلسمنت الالصق
أن قيمة المتكررة  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل نتائج اختبار (42)جدول رقم يبين    

 لمؤثر االسمنت الالصق بمراحمو E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05مستوى الداللة 
يوجد أثر رئيسي ذو داللة % 95، أي أنو عند مستوى الثقة (دون، موافق، ظميل)الثالث 

  .لإلسمنت الالصق عمى قيم التغير الموني العنقي
يتضح االختالف بين المجموعات الثالث، لتحديد مصدر  Bonferroniاستخدم اختبار    
 ألثر نوع اإلسمنت الالصق P<0.05 فروق دالة احصائياً أن ىناك  (43 )الجدولمن 

 أي أنو .عند مقارنة كل من المرحمة األولى والثانية والمرحمة الثانية والثالثة فقطالمستخدم 
بغض النظر عن تطبيق المعّدل الموني فإن قيم التغير الموني العنقي في حال اإلسمنت 

الموافق تكون أصغر من النوعين الباقيين من اإلسمنت، وال يوجد فرق ذي داللة إحصائية 
(.  66)وىذا واضح في المخطط رقم . بين اإلسمنت الظميل أو عدم وجود إسمنت الصق

:   المعّدل الموني
 E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (42 )يبين الجدول   

يوجد فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل % 95، أي أنو عند مستوى الثقة لمؤثر المعّدل الموني
  .E(c)الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 
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يتضح أن قيم التغير الموني العنقي عند  (67)وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط 
تطبيق المعّدل الموني كانت أصغر منيا عند عدم تطبيقو وذلك بغض النظر عن مرحمة 

 .اإلسمنت الالصق التي ُسجمت فييا قيم التغيرات المونية في عينة البحث
أي أن تطبيق المعّدل الموني ُيعتبر مؤثر إيجابي لقيم التغير الموني العنقي لمدعامات ذات 

 التمون الشديد ميما كان نوع اإلسمنت
:   المعّدل المونيXاإلسمنت الالصق 

 E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (42)يبين الجدول    
، أي المعّدل المونيوتطبيق  (دون إلصاق، موافق، ظميل)اإلسمنت الالصق بمراحمو الثالث 

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين العاممين عمى قيم التغير % 95أنو عند مستوى الثقة 
 تختمف بين تطبيق المعّدل E(c)الموني العنقي، ويشير ذلك أن قيم التغير الموني العنقي 

الموني وعدم تطبيقو في فرق واحد عمى األقل بين مرحمتين من مراحل تطبيق اإلسمنت 
.  الثالث

: Simple Contrast باالعتماد عمى المقارنة القياسية البسيطة تحديد مصدر االختالف- 
 وجود فرق ذو داللة Simple Contrast   وأظيرت نتائج المقارنة القياسية البسيطة 

 (دون إلصاق واإلسمنت الظميل) ألثر تطبيق المعّدل الموني بين المرحمتين احصائية
 (. 44)جدول  (اإلسمنت الموافق والـظميل)والمرحمتين 

   وأظيرت  أن الفرق بين تطبيق المعدل الموني أو عدم تطبيقو في حال اإلسمنت الظميل 
. كان صغيرًا مقارنة مع الفرق بين الحالتين إذا طبقنا اإلسمنت الموافق أو بحالة دون إلصاق

أي أنو إذا لم يكن لدينا اسمنتًا الصقًا أو طبقنا اسمنتًا الصقًا موافقًا فإن تطبيق المعدل 
، E(c)الموني  يؤدي إلى تخفيض قيم التغير الموني العنقي أي أنو يؤثر إيجابيًا عمى الـ 

أما إذا كان اإلسمنت المستخدم ظمياًل فال يوجد فرق بين تطبيق المعدل الموني أو عدم 
(.  68)تطبيقو وذلك في حالة الدعامات ذات التمون الشديد موضحًا في المخطط البياني رقم 

المتكررة لدراسة داللة الفروق  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل    وكانت نتائج اختبار
 :في مجموعة الدعامات السريرية مع العينة الشاىدة لكل مرحمة لإلسمنت الالصق

:  أثر المجموعة المدروسة
 E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05أن قيمة مستوى الداللة ( 45)الجدول رقم يبين    

، أي أنو (دون إلصاق أو إسمنت موافق أو ظميل مع الشاىدة)لمؤثر المجموعة المدروسة 
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يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة الشاىدة وكل مجموعة % 95عند مستوى الثقة 
  .من مجموعات العينة السريرية لمتمون الشديد كّل عمى حدة عمى قيم التغير الموني العنقي

يتضح أن التغير الموني العنقي في كل  (69)وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط 
 .مجموعة مدروسة من المجموعات الثالث كان أكبر من المجموعة الشاىدة

:  أثر المعّدل الموني
 E(c) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (45 )يبين الجدول   

لمؤثر المعّدل الموني في مجموعتي دون إلصاق والموافق عند مقارنتيا مع المجموعة 
يوجد فرق ذو داللة احصائية لتطبيق المعّدل % 95، أي أنو عند مستوى الثقة الشاىدة

 .E(c)الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 
يتضح أن قيم التغير  (71)و  (70)   وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخططين 

الموني العنقي عند تطبيق المعّدل الموني كانت أصغر منيا عند عدم تطبيقو وذلك بغض 
. (دون إلصاق أو اإلسمنت الموافق مع المجموعة الشاىدة)النظر عن المجموعة المدروسة 

 .يتضح أن أدى إلى انخفاض قيم التغير الموني العنقي أي أنو مؤثر إيجابي
ال % 95أي أنو عند مستوى الثقة   P>0.05قيمة    أما في حالة اإلسمنت الظميل فكانت 

، حيث يتضح E(c)يوجد فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 
أن قيم التغير الموني العنقي عند تطبيق المعّدل الموني كانت مساوية  (72)من المخطط 

. أو شاىدة (ظميل )تقريبًا لحالة عدم تطبيقو وذلك بغض النظر عن المجموعة المدروسة 
فتطبيق المعدل الموني في مجموعة اإلسمنت الظميل لم يؤِد أي نتيجة تذكر ولم يكن لو أي 

 .تأثير
:   المعّدل المونيXأثر المجموعة المدروسة 

 في حالتي دون إلصاق أو إسمنت P<0.05  أن قيمة مستوى الداللة(45)يبين الجدول    
 قيميوجد فرق ذو داللة احصائية بين العاممين عمى % 95موافق أي أنو عند مستوى الثقة 

E(c) . 
تؤثر كل منيما بشكل  (دون إلصاق أو موافق)ويدل ذلك عمى أن المجموعة المدروسة 

 بين مجموعتي تطبيق E(cمختمف عن المجموعة الشاىدة عمى قيم التغير الموني العنقي 
 .  المعّدل الموني أو عدم تطبيقو

الذي يبين أن المجموعتين المدروستين تتأثران في  (73)   وىذا واضح في المخطط رقم 
حالة تطبيق المعّدل الموني بشكل أكبر من المجموعة الشاىدة وتتناقص فييما قيم التغير 
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الموني العنقي عن المجموعة الشاىدة بشكل أكبر من حالة عدم تطبيق المعّدل الموني 
 .(األزرق واألخضر مع البنفسجي)

   أي أن المجموعة الشاىدة تبدي ثباتًا لتطبيق المعدل الموني مقارنة مع مجموعتي دون 
 .   E(c)إلصاق والموافق المتين تتناقص فييما قيم 

 بين المجموعة المدروسة والمعّدل الموني في حالة P>0.05 قيمة مستوى الداللةأما 
ال يوجد أثر ذو داللة لمتفاعل بين العاممين % 95اإلسمنت الظميل أي أنو عند مستوى الثقة 

 . في ىذه المجموعةE(c) قيمعمى 
الذي يبين أن الفرق بين مجموعتي اإلسمنت الظميل   (73)   وىذا واضح في المخطط رقم 

والشاىدة في حالة تطبيق المعّدل الموني غير مختمف عنو في حالة عدم تطبيق المعّدل 
. ، االثنان ثابتان لعامل المعدل الموني(العمودين الزىر والبنفسجي)الموني 

  :E(m)دراسة التغير اللوني في الثلث المتوسط - 
:  أثر اإلسمنت الالصق

أن قيمة المتكررة  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل نتائج اختبار (47)جدول رقم يبين    
 لمؤثر االسمنت الالصق بمراحمو E(m)  عند المقارنة في قيم P<0.05مستوى الداللة 

يوجد فرق ذو داللة احصائية % 95، أي أنو عند مستوى الثقة (دون، موافق، ظميل)الثالث 
  .لإلسمنت الالصق عمى قيم التغير الموني المتوسط

 .االختالف بين المجموعات الثالثلتحديد مصدر  Bonferroniاستخدم اختبار 
 ألثر نوع اإلسمنت P<0.05 فروق دالة احصائياً  أن ىناك (48)يتضح من الجدول    

  .الالصق المستخدم
نالحظ أن األثر الرئيسي لإلسمنت الالصق عمى التغير الموني المتوسط مشابو لألثر 
الرئيسي عمى التغير الموني العنقي في الدعامات ذات التمون الشديد، وىذا واضح في 

 (.75)المخطط التالي رقم 
:  المعّدل الموني

 E(m) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (47 )يبين الجدول   
يمكن أن يوجد فرق ذو داللة لتطبيق % 95، أي أنو عند مستوى الثقة لمؤثر المعّدل الموني

.  E(m)المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 
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 ُيعتبر تطبيق المعّدل الموني مؤثر 76)   وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط 
إيجابي لقيم التغير الموني المتوسط لمدعامات ذات التمون الشديد ميما كان نوع اإلسمنت كما 

 .في التغير الموني العنقي
:   المعّدل المونيX اإلسمنت الالصق 

 بين E(m) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (47)يبين الجدول    
. االسمنت الالصق بمراحمو الثالث بمراحمو الثالث

 وجود فرق ذو داللة Simple Contrast   وأظيرت نتائج المقارنة القياسية البسيطة 
 (دون إلصاق واإلسمنت الظميل)ألثر تطبيق المعّدل الموني بين المرحمتين  احصائية

  (.49)جدول  (اإلسمنت الموافق والـظميل)والمرحمتين 
   كانت ىذه النتيجة مشابية لقيم التغير الموني العنقي لمدعامات ذات التمون الشديد، 

 (77)موضحًا في المخطط البياني رقم 
المتكررة لدراسة داللة الفروق  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل    وأظيرت نتائج اختبار

 :في مجموعة الدعامات السريرية مع العينة الشاىدة لكل مرحمة لإلسمنت الالصق
:  أثر المجموعة المدروسة

 E(m) عند المقارنة في قيم P<0.05أن قيمة مستوى الداللة ( 50)الجدول رقم يبين    
، أي أنو (دون إلصاق أو إسمنت موافق أو ظميل مع الشاىدة)لمؤثر المجموعة المدروسة 

يوجد فرق ذو داللة احصائية بين المجموعة الشاىدة وكل مجموعة % 95عند مستوى الثقة 
  .من مجموعات العينة السريرية لمتمون الشديد كّل عمى حدة عمى قيم التغير الموني المتوسط

يتضح أن التغير الموني المتوسط في  (78)وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط ا 
كل مجموعة مدروسة من المجموعات الثالث كان أكبر من المجموعة الشاىدة، كانت ىذه 

 .النتيجة مشابية لقيم التغير الموني العنقي
:  أثر المعّدل الموني

 لمؤثر المعّدل الموني E(m) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن (50 )يبين الجدول   
، أي أنو عند مستوى في مجموعتي دون إلصاق والموافق عند مقارنتيا مع المجموعة الشاىدة

 .E(m)يوجد فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم % 95الثقة 
يتضح أن قيم التغير الموني  (80)و  (79)وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخططين 

المتوسط عند تطبيق المعّدل الموني كانت أصغر منيا عند عدم تطبيقو وذلك بغض النظر 
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مع المجموعة  (السريرية دون إلصاق أو اإلسمنت الموافق)عن المجموعة المدروسة 
 . الشاىدة

   يتضح أن تطبيقو في ىاتين المجموعتين أدى إلى انخفاض قيم التغير الموني المتوسط أي 
 .أنو مؤثر إيجابي

ال يوجد % 95أي أنو عند مستوى الثقة  P>0.05   أما في حالة اإلسمنت الظميل فكانت 
، حيث يتضح من E(m)فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 

أن تطبيق المعدل الموني في مجموعة اإلسمنت الظميل لم يؤِد أي نتيجة  (81)المخطط 
 .تذكر ولم يكن لو أي تأثير

 (كما في نتيجة التغير الموني العنقي)
:   المعّدل المونيXأثر المجموعة المدروسة 

  في حالتي دوت إلصاق أو P<0.05   أن قيمة مستوى الداللة(50)يبين الجدول    
يوجد فرق ذو داللة لمتفاعل بين العاممين % 95إسمنت موافق  أي أنو عند مستوى الثقة 

 . E(m) قيمعمى 
تؤثر كل منيما بشكل  (دون إلصاق أو موافق)   ويدل ذلك عمى أن المجموعة المدروسة 

 بين مجموعتي E(m)مختمف عن المجموعة الشاىدة عمى قيم التغير الموني المتوسط 
 . تطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو

الذي يبين أن المجموعتين المدروستين تتأثران في  (82)   وىذا واضح في المخطط رقم 
حالة تطبيق المعّدل الموني بشكل أكبر من المجموعة الشاىدة وتتناقص فييما قيم التغير 
الموني المتوسط عن المجموعة الشاىدة بشكل أكبر من حالة عدم تطبيق المعّدل الموني 

 .(األزرق واألخضر مع البنفسجي)
 بين المجموعة المدروسة والمعّدل الموني في حالة P>0.05  قيمة مستوى الداللة   أما 

ال يوجد فرق  ذو داللة لمتفاعل بين % 95اإلسمنت الظميل، أي أنو عند مستوى الثقة 
 . في ىذه المجموعةE(m) قيمالعاممين عمى 

   ويدل ذلك عمى أن مجموعة اإلسمنت الظميل والمجموعة الشاىدة تؤثر كل منيما بشكل 
 بين مجموعتي تطبيق المعّدل الموني أو E(m)متشابو عمى قيم التغير الموني المتوسط 

. عدم تطبيقو
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الذي يبين أن الفرق بين مجموعتي اإلسمنت الظميل   (82)   وىذا واضح في المخطط رقم 
والشاىدة في حالة تطبيق المعّدل الموني غير مختمف عنو في حالة عدم تطبيق المعّدل 

 .، االثنان ثابتان لعامل المعدل الموني(العمودين الزىر والبنفسجي)الموني 
. (وىذا مشابو لنتيجة التغير الموني لمثمث العنقي)

  :E(I) دراسة التغير اللوني في الثلث القاطع  -
:  أثر اإلسمنت الالصق

أن قيمة المتكررة  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل نتائج اختبار (52)جدول رقم يبين    
 لمؤثر اإلسمنت الالصق بمراحمو E(I) عند المقارنة في قيم P<0.05مستوى الداللة 

يوجد فرق ذو داللة % 95، أي أنو عند مستوى الثقة (دون إلصاق، موافق، ظميل)الثالث 
 . كما في نتائج الثمثين العنقي والمتوسط.لإلسمنت الالصق عمى قيم التغير الموني القاطع

 :االختالف بين المجموعات الثالثلتحديد مصدر  Bonferroniاستخدم اختبار 
ألثر نوع اإلسمنت الالصق  فرق ذو داللة احصائية أن ىناك (53)يتضح من الجدول    

، أي أنو بغض النظر عن تطبيق المعّدل الموني فإن قيم P<0.05 حيث أن المستخدم
التغير الموني القاطع في حال اإلسمنت الموافق تكون أصغر من النوعين الباقيين من 

اإلسمنت، وال يوجد فرق ذي داللة إحصائية بين اإلسمنت الظميل أو عدم وجود إسمنت 
 (. 84)وىذا واضح في المخطط . الصق

   نالحظ أن األثر الرئيسي لإلسمنت الالصق عمى التغير الموني القاطع مشابو لألثر 
الرئيسي عمى التغير الموني العنقي والمتوسط في الدعامات ذات التمون الشديد 

  :المعّدل الموني
 E(I) عند المقارنة في قيم P<0.05  قيمة مستوى الداللة أن(52 )يبين الجدول   

يوجد فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل % 95، أي أنو عند مستوى الثقة لمؤثر المعّدل الموني
 .E(I)الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 

أن تطبيق المعّدل الموني ُيعتبر  (85)   وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط 
مؤثر إيجابي لقيم التغير الموني القاطع لمدعامات ذات التمون الشديد ميما كان نوع اإلسمنت 

. كما في التغير الموني العنقي والمتوسط
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:   المعّدل المونيXاإلسمنت الالصق 
 E(I) عند المقارنة في قيم P<0.05  قيمة مستوى الداللة أن(52)يبين الجدول    

وتطبيق  (دون إلصاق، موافق، ظميل)لمؤثر التفاعل بين االسمنت الالصق بمراحمو الثالث 
 . المعّدل الموني

: Simple Contrast باالعتماد عمى المقارنة القياسية البسيطة تحديد مصدر االختالف- 
احصائيًا ألثر تطبيق المعّدل الموني  فروق ذات داللة أن ىناك (54)يتضح من الجدول    

اإلسمنت الموافق )والمرحمتين  (دون إلصاق واإلسمنت الظميل)في الفرق بين المرحمتين 
 . (والـظميل

   وكانت ىذه النتيجة مشابية لنتائج الثمثين العنقي والمتوسط لمدعامات ذات التمون الشديد، 
(. 86)موضحًا في المخطط البياني رقم 

المتكررة لدراسة داللة الفروق  لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل    وكانت نتائج اختبار
: في مجموعة الدعامات السريرية مع العينة الشاىدة لكل مرحمة لإلسمنت الالصق 

:  أثر المجموعة المدروسة
 دون E(I)  عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (55)يبين الجدول    

يوجد فرق % 95، أي أنو عند مستوى الثقة (إلصاق أو إسمنت موافق أو ظميل مع الشاىدة
ذي داللة بين المجموعة الشاىدة وكل مجموعة من مجموعات العينة السريرية لمتمون الشديد 

  .كّل عمى حدة عمى قيم التغير الموني القاطع
يتضح أن التغير الموني القاطع في  (87)   وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخطط 

كما في . كل مجموعة مدروسة من المجموعات الثالث كان أكبر من المجموعة الشاىدة
 .نتائج الثمثين العنقي والمتوسط

:  أثر المعّدل الموني
 E(I) عند المقارنة في قيم P<0.05 أن قيمة مستوى الداللة (55 )يبين الجدول   

، أي أنو المعّدل الموني في حالتي دون إلصاق والموافق عند مقارنتيا مع المجموعة الشاىدة
يوجد فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم % 95عند مستوى الثقة 

E(I). 
يتضح أن قيم التغير  (89)و  (88)   وبمالحظة قيم المتوسط الحسابي في المخططين 

الموني القاطع عند تطبيق المعّدل الموني كانت أصغر منيا عند عدم تطبيقو وذلك بغض 
 . مع المجموعة الشاىدة (دون إلصاق أو اإلسمنت الموافق)النظر عن المجموعة المدروسة 
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يتضح أن تطبيقو في ىاتين المجموعتين أدى إلى انخفاض قيم التغير الموني القاطع أي أنو 
 .مؤثر إيجابي

ال % 95أي أنو عند مستوى الثقة   P>0.05أما في حالة اإلسمنت الظميل فكانت     
، حيث يتضح E(I)يوجد فرق ذو داللة لتطبيق المعّدل الموني أو عدم تطبيقو عمى قيم 

أن قيم التغير الموني القاطع عند تطبيق المعّدل الموني كانت مساوية  (90)من المخطط 
. أو شاىدة (ظميل )تقريبًا لحالة عدم تطبيقو وذلك بغض النظر عن المجموعة المدروسة 

فتطبيق المعدل الموني في مجموعة اإلسمنت الظميل لم يؤِد أي نتيجة تذكر ولم يكن لو أي 
. (كما في نتيجة التغير الموني العنقي والمتوسط). تأثير

:   المعّدل المونيXأثر المجموعة المدروسة 
  بين المجموعة المدروسة والمعّدل P>0.05   أن قيمة مستوى الداللة(55)يبين الجدول    

ال % 95الموني في حالة في حاالت اإلسمنت الالصق الثالث أي أنو عند مستوى الثقة 
 .E(I) قيميوجد فرق ذو داللة لمتفاعل بين العاممين عمى 

   ويدل ذلك عمى أن كل مجموعة من مجموعات العينة السريرية والمجموعة الشاىدة تؤثر 
 بين مجموعتي تطبيق المعّدل الموني E(I)بشكل متشابو عمى قيم التغير الموني القاطع 

 .وعدم تطبيقو
الذي يبين أن الفرق بين كل مجموعة من المجموعات مع  (91)وىذا واضح في المخطط 

المجموعة الشاىدة في حالة تطبيق المعّدل الموني غير مختمف عنو إحصائيًا في حالة عدم 
. تطبيق المعّدل الموني

:  القبول السريري للعينة السريرية 2-3
 :دراسة التغير اللوني للدعامات السريرية ذات التلون المعتدل : المجموعة األولى 2-3-1

سريريًا في  مجموعات اإلسمنت الالصق الثالث سواء مع قبواًل  E(I) قيمأبدت  :مالحظة
 .أو بدون تطبيق المعدل الموني

  : E(c)درجة القبول السريري لقيم  -
عند عدم تطبيق المعدل الموني في حالة بدون إلصاق  E(c) العنقي غير المونيتلا    كان

لإلسمنت   أي أن القبول السريري واإلسمنت الظميل أعمى منيا في حالة اإلسمنت الموافق
 . الموافق أفضل منو في اإلسمنت الظميل أو بدون إلصاق
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 العنقي في حالة اإلسمنت الظميل غير المونيتلا    أما في حالة تطبيق المعدل الموني كان
 وكان القبول السريري لإلسمنت الموافق أفضل من أعمى منيا في حالة اإلسمنت الموافق

  . اإلسمنت الظميل
  : E(m)درجة القبول السريري لقيم  -

 في حالة E(m) المتوسط غير المونيتل   في حالتي تطبيق المعدل الموني أو عدمو كان ا
اإلسمنت الظميل أعمى منيا في حالة اإلسمنت الموافق وكان القبول السريري لإلسمنت 

 .الموافق أفضل منو في حالة اإلسمنت الظميل
 :دراسة التغير اللوني للدعامات السريرية ذات التلون الشديد : المجموعة الثانية 2-3-2

سريريًا في  مجموعات اإلسمنت الالصق الثالث سواء قبواًل  E(I) قيمأبدت  :1مالحظة
 .مع أو بدون تطبيق المعدل الموني

 عدم قبول في حالة عدم تطبيق المعدل الموني E(m) و E(c) قيمأبدت  :2مالحظة
.  سريري في كل مجموعات اإلسمنت الالصق الثالث

  :E(c)درجة القبول السريري لقيم  -
دون  في حالة E(c) العنقي غير المونيتلا كان    في حالة تطبيق المعدل الموني

 وكان القبول السريري  وحالة اإلسمنت الظميل أعمى منيا في حالة اإلسمنت الموافقاإللصاق
 . لإلسمنت الموافق أفضل منو في اإلسمنت الظميل ومن حالة بدون اإللصاق

  :E(m)درجة القبول السريري لقيم  -
 في حالة اإلسمنت E(m) المتوسط غير المونيتلا كان    في حالة تطبيق المعدل الموني

الظميل أعمى منيا في حالة اإلسمنت الموافق وكان القبول السريري لإلسمنت الموافق أفضل 
 .منو في حالة اإلسمنت الظميل

: دراسة اختالفات الثخانة الخزفية بين القسمين من مجموعتي العينة السريرية
   باعتبار أن التاج الثاني في الدراسة السريرية صنع عمى الدعامة بعد تطبيق 

Monopaqueالذي لم )فإن ذلك أدى لكون ىذا التاج أقل ثخانة من التاج األول ,  عمييا
، ولمعرفة إن كان ىذا الفرق في الثخانة جوىريًا ( عمى دعامتوMonopaqueتطبق مادة 

 عمى القسمين من مجموعتي العينة السريرية، Two-Sample t-Testفقد طبقنا اختبار 
 ما يعني أن الفروق في ثخانة القسمين لم تكن جوىرية وليس ليا P>0.05فوجدنا أن قيمة 
وكانت الفروق في الثمث المتوسط أكبر من الثمثين العنقي والقاطع إال أنيا لم )داللة سريرية 

 . ( ميكرون50مم أي 0.05تتعدى 
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جداول ومخططات الدراسة المخبرية 
 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (4)جدول رقم 

 والعينة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني و اإلسمنت الالصق  ND5  في عينة E(c)لمثمث العنقي 

 

 
 

 
 والمجموعة ND5  في المجموعة E(c)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث العنقي ي: (13) رقم مخطط

الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني واإلسمنت الالصق 
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لدراسة اآلثار الرئيسية والتفاعالت  لمعوامل ( بين المجموعات)يبين نتائج اختبار تحميل التباين ثالثي االتجاه : (5)جدول رقم 

 ND5 لممجموعة E(c)المدروسة الثالث عمى متوسط قيم التغير الموني لمثمث العنقي 

 
 
 

 

 
 ND5 في المجموعة E(c)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمعّدل الموني )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:14) رقم مخطط

 
 

 في حالة عدم تطبيق المعّدل  لكل من المجموعاتE(c) بين متوسط  Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (6)جدول رقم 
تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق الموني
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 في حالة تطبيق المعّدل  لكل من المجموعاتE(c) بين متوسط  Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (7)جدول رقم 

تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق الموني
 

 
 

 
 في حالة عدم E(c)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:15) رقم مخطط

 تطبيق المعّدل الموني

 

 
 في حالة E(c)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:16) رقم مخطط

تطبيق المعّدل الموني 
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 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (8)جدول رقم 

 والعينة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني و اإلسمنت الالصق ND5  في عينة E(m)لمثمث المتوسط 

 
 
 
 

 
 والمجموعة ND5  في المجموعة E(m)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث المتوسط ي: (17) رقم مخطط

الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني واإلسمنت الالصق 
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لدراسة اآلثار الرئيسية والتفاعالت  لمعوامل ( بين المجموعات)يبين نتائج اختبار تحميل التباين ثالثي االتجاه : (9)جدول رقم 

  ND5 لممجموعة E(m)المدروسة الثالث عمى متوسط قيم التغير الموني لمثمث المتوسط 

 
 

 

 
 في المجموعة E(m)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمعّدل الموني )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:18) رقم مخطط

ND5 
 
 

 في حالة عدم تطبيق  لكل من المجموعاتE(m) بين متوسط  Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (10)جدول رقم 
تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق المعّدل الموني
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 في حالة تطبيق المعّدل  لكل من المجموعاتE(m) بين متوسط  Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (11)جدول رقم 
تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق الموني

 
 

 

  
 في حالة عدم E(m)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:19) رقم مخطط

 تطبيق المعّدل الموني

 

    
 في حالة E(m)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:20) رقم  مخطط

تطبيق المعّدل الموني 
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 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (12)جدول رقم 

 والعينة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني و اإلسمنت الالصق  ND5  في عينة E(I)لمثمث القاطع 

 

 
 
 

 
 والمجموعة ND5  في المجموعة E(I)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث القاطع ي: (21) رقم مخطط

الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني واإلسمنت الالصق 
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لدراسة اآلثار الرئيسية والتفاعالت  ( بين المجموعات)يبين نتائج اختبار تحميل التباين ثالثي االتجاه : (13)جدول رقم 
  ND5 لممجموعة E(I)لمعوامل المدروسة الثالث عمى متوسط قيم التغير الموني لمثمث القاطع 

 
 

 

 
 والمجموعة ND5  في المجموعة E(I)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث القاطع ي: (22) رقم مخطط

 (أثر رئيسي)الشاهدة 

 
أثر ) وفقاً لتطبيق المعّدل الموني  E(I)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث القاطع ي: (23) رقم مخطط

 (رئيسي
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تطبيق اإلسمنت الالصق  لكل من المجموعات وفق E(I)بين متوسط   Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (14)جدول رقم 

 
 

 
 وفقاً لتطبيق اإلسمنت الالصق E(I)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث القاطع ي: (24) رقم مخطط

 (أثر رئيسي)  
 
 

 

 
  E(I)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالعينة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي: (25) رقم مخطط
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 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (15)جدول رقم 

 والعينة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني و اإلسمنت الالصق  ND9  في عينة E(c)لمثمث العنقي 

 
 
 

 

 
 والمجموعة ND9  في المجموعة E(c)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث العنقي ي: (26) رقم مخطط

الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني واإلسمنت الالصق 
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لدراسة اآلثار الرئيسية والتفاعالت  ( بين المجموعات)يبين نتائج اختبار تحميل التباين ثالثي االتجاه : (16)جدول رقم 
  ND9 لممجموعة E(c)لمعوامل المدروسة الثالث عمى متوسط قيم التغير الموني لمثمث العنقي 

 
 

 

 
 ND9 في المجموعة E(c)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمعّدل الموني )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:27) رقم مخطط

 
 
 

 في حالة عدم تطبيق المعّدل  لكل من المجموعاتE(c)بين متوسط   Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (17)جدول رقم 
تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق الموني
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 في حالة تطبيق المعّدل  لكل من المجموعاتE(c)بين متوسط   Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (18)جدول رقم 
تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق الموني

 
 

 
 في حالة عدم E(c)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:28) رقم مخطط

تطبيق المعّدل الموني 
 

 
 في حالة E(c)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:29) رقم مخطط

 تطبيق المعّدل الموني
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 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (19)جدول رقم 

 والعينة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني و اإلسمنت الالصق  ND9  في عينة E(m)لمثمث المتوسط 

 
 

 

 

 
 والمجموعة ND9  في المجموعة E(m)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث المتوسط ي: (30) رقم مخطط

الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني واإلسمنت الالصق 
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لدراسة اآلثار الرئيسية والتفاعالت  ( بين المجموعات)يبين نتائج اختبار تحميل التباين ثالثي االتجاه : (20)جدول رقم 
  ND9 لممجموعة E(m)لمعوامل المدروسة الثالث عمى متوسط قيم التغير الموني لمثمث المتوسط 

 
 
 

 
 ND9 في المجموعة E(m)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمعّدل الموني )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:31) رقم مخطط

 
 
 

 في حالة عدم تطبيق المعّدل  لكل من المجموعاتE(m)بين متوسط   Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (21)جدول رقم 
تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق الموني
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 في حالة تطبيق المعّدل  لكل من المجموعاتE(m)بين متوسط   Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (22)جدول رقم 
تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق الموني

 
 

 
 

 في حالة عدم E(m)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:32) رقم مخطط
 تطبيق المعّدل الموني

 

 
 E(m)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:33) رقم مخطط

 في حالة تطبيق المعّدل الموني
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 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (23)جدول رقم 

 والعينة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني و اإلسمنت الالصق  ND9  في عينة E(I)لمثمث القاطع 

 
 
 

 
 والمجموعة ND9  في المجموعة E(I)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث القاطع ي: (34) رقم مخطط

الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني واإلسمنت الالصق 
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لدراسة اآلثار الرئيسية والتفاعالت  ( بين المجموعات)يبين نتائج اختبار تحميل التباين ثالثي االتجاه : (24)جدول رقم 
  ND9 لممجموعة E(I)لمعوامل المدروسة الثالث عمى متوسط قيم التغير الموني لمثمث القاطع 

 

 
 

 
 ND9 في المجموعة E(I)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمعّدل الموني )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:35) رقم مخطط

 
 

 في حالة عدم تطبيق المعّدل  لكل من المجموعاتE(I)بين متوسط   Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (25)جدول رقم 
تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق الموني
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 في حالة تطبيق المعّدل  لكل من المجموعاتE(I)بين متوسط   Bonferroni  نتائج اختبار يبين: (26)جدول رقم 
تطبيق اإلسمنت الالصق  وفق الموني

 
 

 
 

 
 في حالة عدم E(I)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:36) رقم مخطط

تطبيق المعّدل الموني 
 

 
 في حالة E(I)عمى قيم  ( اإلسمنت الالصقXالمجموعة المدروسة )مثل طبيعة أثر التفاعل بين ي (:37) رقم مخطط

تطبيق المعّدل الموني 
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جداول ومخططات الدراسة السريرية 
 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (27)جدول رقم 

  في عينة التمون المعتدل بين مراحل اإلسمنت الالصق الثالث وفقاً لتطبيق المعّدل الموني E(c)لمثمث العنقي 

 

 

 
  في مجموعة التمون المعتدل وفقاً E(c)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث العنقي ي: (38) رقم مخطط

 لمراحل اإلسمنت الالصق وتطبيق المعّدل الموني
 
 
 

 لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم التغير Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (28)جدول رقم 
الموني العنقي بين مراحل اإلسمنت الالصق المدروسة وفقاً لممعّدل الموني  
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لممقارنات المتعددة بين كل مرحمتين لإلسمنت الالصق المستخدمة في  Bonferroni يبين نتائج اختبار  (29)جدول 
البحث 

 
 

 
يبين األثر الرئيسي لنوع اإلسمنت الالصق عمى التغير الموني العنقي : (39 )

 

 
 األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني العنقي ضمن المجموعة المدروسة يبين : (40) رقم مخطط
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 ن التفاعل بين تطبيق المعّدل الموني ومراحل اإلسمنت الالصق الثالثيبي: (41)مخطط رقم 

( ظميل)، (موافق)، (ال يوجد) 
 

 يبين نتائج المقارنات القياسية البسيطة لعامل المعّدل الموني مع مراحل تجريب اإلسمنت الالصق: (30)جدول رقم 

 
 
 

  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (31)جدول رقم 
التغير الموني العنقي بين المجموعات الثالث كل عمى حدة مع المجموعة الشاهدة الموافقة وفقاً لممعّدل الموني  
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األثر الرئيسي لممجموعة المدروسة عمى التغير الموني العنقي يبين : (42) رقم مخطط

 

 
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني العنقي في مجموعة عدم وجود إسمنت مقارنة يبين : (43) رقم مخطط

 مع الشاهدة

 

 
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني العنقي في مجموعة اإلسمنت الموافق مع يبين : (44) رقم مخطط

 الشاهدة
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األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني العنقي في مجموعة اإلسمنت الظميل مع يبين : (45) رقم مخطط

 الشاهدة

 
 
 

 
 في مجموعات اإلسمنت الالصق الثالث E(c)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث العنقي ي: (46) رقم مخطط

 لمتمون المعتدل والمجموعة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني
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 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (32)جدول رقم 

  في عينة التمون المعتدل بين مراحل اإلسمنت الالصق الثالث وفقاً لتطبيق المعّدل الموني E(m)لمثمث المتوسط 
 

 
 

 
  في مجموعة التمون المعتدل وفقاً E(m)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث المتوسط ي: (47) رقم مخطط

لمراحل اإلسمنت الالصق وتطبيق المعّدل الموني 
 

 
  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (33)جدول رقم 

التغير الموني المتوسط بين مراحل اإلسمنت الالصق المدروسة وفقاً لممعّدل الموني  
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لممقارنات المتعددة بين كل مرحمتين لإلسمنت الالصق المستخدمة في  Bonferroni يبين نتائج اختبار  (34)جدول 

البحث 

 
 
 

يبين نتائج المقارنات القياسية البسيطة لعامل المعّدل الموني مع مراحل تجريب اإلسمنت الالصق : (35)جدول رقم 

 
 

 

  
األثر الرئيسي لنوع اإلسمنت الالصق عمى التغير الموني المتوسط يبين : (48) رقم مخطط
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األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني المتوسط ضمن المجموعة المدروسة  يبين : (49) رقم مخطط

 
 

 
 ن التفاعل بين تطبيق المعّدل الموني ومراحل اإلسمنت الالصق الثالثيبي: (50)مخطط رقم 

( ظميل)، (موافق)، (ال يوجد) 
 

  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (36)جدول رقم 
التغير الموني المتوسط بين المجموعات الثالث كل عمى حدة مع المجموعة الشاهدة الموافقة وفقاً لممعّدل الموني 
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األثر الرئيسي لممجموعة المدروسة عمى التغير الموني المتوسط يبين : (51) رقم مخطط

 

 

 
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني المتوسط في مجموعة عدم وجود إسمنت يبين : (52) رقم مخطط

مقارنة مع الشاهدة 
 

 



 النتائج           جداول ومخططات الدراسة اإلحصائية
 

182 

 

 
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني المتوسط في مجموعة اإلسمنت الموافق مع يبين : (53) رقم مخطط

 الشاهدة

  

 
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني المتوسط في مجموعة اإلسمنت الظميل مع يبين : (54) رقم مخطط

 الشاهدة
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 في مجموعات اإلسمنت الالصق E(m)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث المتوسط ي: (55) رقم مخطط

الثالث لمتمون المعتدل والمجموعة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني 
 

 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (37)جدول رقم 

 في عينة التمون المعتدل بين مراحل اإلسمنت الالصق الثالث وفقاً لتطبيق المعّدل الموني E(I)لمثمث القاطع 

 

 

 
  في مجموعة التمون المعتدل وفقاً E(I)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث القاطع ي: (56) رقم مخطط

لمراحل اإلسمنت الالصق وتطبيق المعّدل الموني 
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  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (38)جدول رقم 

التغير الموني القاطع بين مراحل اإلسمنت الالصق المدروسة وفقاً لممعّدل الموني 

 
 

لممقارنات المتعددة بين كل مرحمتين لإلسمنت الالصق المستخدمة في  Bonferroni يبين نتائج اختبار  (39)جدول 
البحث 

 
 

 

  
األثر الرئيسي لنوع اإلسمنت الالصق عمى التغير الموني القاطع يبين : (57) رقم مخطط
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األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني القاطع ضمن المجموعة المدروسة  يبين : (58) رقم مخطط

 

 
 ن التفاعل بين تطبيق المعّدل الموني ومراحل اإلسمنت الالصق الثالثيبي: (59)مخطط رقم 

( ظميل)، (موافق)، (دون إلصاق) 
 

  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (40)جدول رقم 
التغير الموني القاطع بين المجموعات الثالث كل عمى حدة مع المجموعة الشاهدة الموافقة وفقاً لممعّدل الموني 
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األثر الرئيسي لممجموعة المدروسة عمى التغير الموني القاطع يبين : (60) رقم مخطط
 

 
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني القاطع في مجموعة عدم وجود إسمنت مقارنة يبين : (61) رقم مخطط

مع الشاهدة 
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األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني القاطع في مجموعة اإلسمنت الموافق مع يبين : (62) رقم مخطط
 الشاهدة

 
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني القاطع في مجموعة اإلسمنت الظميل مع يبين : (63) رقم مخطط

الشاهدة 
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 في مجموعات اإلسمنت الالصق الثالث E(I)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث القاطع ي: (64) رقم مخطط

 لمتمون المعتدل والمجموعة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني
 

 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (41)جدول رقم 

  في عينة التمون الشديد بين مراحل اإلسمنت الالصق الثالث وفقاً لتطبيق المعّدل الموني E(c)لمثمث العنقي 

 

 
  في مجموعة التمون الشديد وفقاً E(c)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث العنقي ي: (65) رقم مخطط

 لمراحل اإلسمنت الالصق وتطبيق المعّدل الموني
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 لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم التغير Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (42)جدول رقم 
الموني العنقي بين مراحل اإلسمنت الالصق المدروسة وفقاً لممعّدل الموني  

 
 
 

لممقارنات المتعددة بين كل مرحمتين لإلسمنت الالصق المستخدمة في  Bonferroni يبين نتائج اختبار  (43)جدول 
البحث 

 
 

 يبين نتائج المقارنات القياسية البسيطة لعامل المعّدل الموني مع مراحل تجريب اإلسمنت الالصق: (44)جدول رقم 

 
 

   
 األثر الرئيسي لنوع اإلسمنت الالصق عمى التغير الموني العنقييبين : (66) رقم مخطط

 
 



 النتائج           جداول ومخططات الدراسة اإلحصائية
 

190 

 

  
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني العنقي ضمن المجموعة المدروسة  يبين : (67) رقم مخطط

 

 
 

  
 ن التفاعل بين تطبيق المعّدل الموني ومراحل اإلسمنت الالصق الثالثيبي: (68)مخطط رقم 

 (ظميل)، (موافق)، (ال يوجد) 
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  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (45)جدول رقم 

التغير الموني القاطع بين المجموعات الثالث كل عمى حدة مع المجموعة الشاهدة الموافقة وفقاً لممعّدل الموني  

 
 

  
 األثر الرئيسي لممجموعة المدروسة عمى التغير الموني العنقييبين : (69) رقم مخطط

 

  
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني العنقي في مجموعة عدم وجود إسمنت مقارنة يبين : (70) رقم مخطط

 مع الشاهدة
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األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني العنقي في مجموعة اإلسمنت الموافق مع يبين : (71) رقم مخطط

الشاهدة 
 

 

  
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني العنقي في مجموعة اإلسمنت الظميل مع يبين : (72) رقم مخطط

الشاهدة 
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 في مجموعات اإلسمنت الالصق الثالث E(c)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث العنقي ي: (73) رقم مخطط

لمتمون الشديد والمجموعة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني 
 

 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (46)جدول رقم 

  في عينة التمون الشديد بين مراحل اإلسمنت الالصق الثالث وفقاً لتطبيق المعّدل الموني E(m)لمثمث المتوسط 

 
 

 
 في مجموعة التمون الشديد وفقاً E(m)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث المتوسط ي: (74) رقم مخطط

لمراحل اإلسمنت الالصق وتطبيق المعّدل الموني 
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  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (47)جدول رقم 

التغير الموني المتوسط بين مراحل اإلسمنت الالصق المدروسة وفقاً لممعّدل الموني  

 
 

لممقارنات المتعددة بين كل مرحمتين لإلسمنت الالصق المستخدمة في  Bonferroni يبين نتائج اختبار  (48)جدول 
البحث 

 
 

يبين نتائج المقارنات القياسية البسيطة لعامل المعّدل الموني مع مراحل تجريب اإلسمنت الالصق : (49)جدول رقم 

  
 

  
 األثر الرئيسي لنوع اإلسمنت الالصق عمى التغير الموني المتوسطيبين : (75) رقم مخطط
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األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني المتوسط ضمن المجموعة المدروسة  يبين : (76) رقم مخطط

 
 

 

 
 ن التفاعل بين تطبيق المعّدل الموني ومراحل اإلسمنت الالصق الثالثيبي: (77)مخطط رقم 

( ظميل)، (موافق)، (ال يوجد) 
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  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (50)جدول رقم 
التغير الموني المتوسط بين المجموعات الثالث كل عمى حدة مع المجموعة الشاهدة الموافقة وفقاً لممعّدل الموني 

 
 

 
 األثر الرئيسي لممجموعة المدروسة عمى التغير الموني المتوسط وفقاً لإلسمنت الالصقيبين : (78) رقم مخطط

  

  
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني المتوسط في مجموعة عدم وجود إسمنت يبين : (79) رقم مخطط

مقارنة مع الشاهدة 
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األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني المتوسط في مجموعة اإلسمنت الموافق مع يبين : (80) رقم مخطط

الشاهدة 
 
 

  
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني المتوسط في مجموعة اإلسمنت الظميل مع يبين : (81) رقم مخطط

الشاهدة 
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 في مجموعات اإلسمنت الالصق E(m)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث المتوسط ي: (82) رقم مخطط

الثالث لمتمون الشديد والمجموعة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني 
 

 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعمى لقيم التغير الموني : (51)جدول رقم 

 في عينة التمون الشديد بين مراحل اإلسمنت الالصق الثالث وفقاً لتطبيق المعّدل الموني E(I)لمثمث القاطع 

 

 

 
  في مجموعة التمون الشديد وفقاً لمراحل E(I)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث القاطع ي: (83) رقم مخطط

 اإلسمنت الالصق وتطبيق المعّدل الموني
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  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار : (52)جدول رقم 
التغير الموني القاطع بين مراحل اإلسمنت الالصق المدروسة وفقاً لممعّدل الموني  

 
 

لممقارنات المتعددة بين كل مرحمتين لإلسمنت الالصق المستخدمة في  Bonferroni يبين نتائج اختبار  (53)جدول 
البحث 

 
 

يبين نتائج المقارنات القياسية البسيطة لعامل المعّدل الموني مع مراحل تجريب اإلسمنت الالصق : (54)جدول رقم 

 
 

 

  
 األثر الرئيسي لنوع اإلسمنت الالصق عمى التغير الموني القاطعيبين : (84) رقم مخطط
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األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني القاطع ضمن المجموعة المدروسة  يبين : (85) رقم مخطط

 

 
 

 
 ن التفاعل بين تطبيق المعّدل الموني ومراحل اإلسمنت الالصق الثالثيبي: (86)مخطط رقم 

 (ظميل)، (موافق)، (ال يوجد) 
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  لمقياسات المتكررة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم التغير Two-Way ANOVAيبين نتائج اختبار  (55)جدول رقم 

الموني القاطع بين المجموعات الثالث كل عمى حدة مع المجموعة الشاهدة الموافقة وفقاً لممعّدل الموني  

 
 

 
 األثر الرئيسي لممجموعة المدروسة عمى التغير الموني القاطعيبين : (87) رقم مخطط

 

  
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني القاطع في مجموعة عدم وجود إسمنت مقارنة يبين : (88) رقم مخطط

 مع الشاهدة
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األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني القاطع في مجموعة اإلسمنت الموافق مع يبين : (89) رقم مخطط

 الشاهدة

 
 

  
األثر الرئيسي لتطبيق المعّدل الموني عمى التغير الموني القاطع في مجموعة اإلسمنت الظميل مع يبين : (90) رقم مخطط

 الشاهدة
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 في مجموعات اإلسمنت الالصق الثالث E(I)مثل المتوسط الحسابي لقيم التغير الموني  لمثمث القاطع ي: (91) رقم مخطط

لمتمون الشديد والمجموعة الشاهدة وفقاً لتطبيق المعّدل الموني 
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 :المناقشة
أمنَّت المواد الخزفية الحديثة الحصول عمى ترميمات خالية من المعدن، حققت انتشار 

وعمى األخص  وانتقال الضوء عبر طبقات الترميم مما يعطي مظيرًا يشبو األسنان الطبيعية،
 (.  McLean, 1995) صفة الحيوية في المنطقة العنقية

وأصبح باإلمكان إستخدام ىذه األنظمة الخزفية في تصنيع التيجان المفردة والحشوات 
كما تمكنت من الوصول إلى . واألوجو الخزفية الرقيقة نتيجة تطور تقنيات االلصاق

 ,McLean et al, 2002 ،  Stumpel et al ) تعويضات جزئية ثابتة خالية من المعدن

2001) .
 :في الدراسة IPS e-max press  أىمية وسبب اختيار نظام  -1

 ىو نظام ترميمي خزفي خالي من المعدن ويعتبر من أنظمة الخزفية IPS e-maxنظام  
والمركب األكثر قوة ومتانة في تركيبو ىو ثنائي سيميكات . الزجاجية المصبوبة بالضغط

الميثيوم، وىو النظام األكثر شفافية من المواد الخزفية األخرى ذات المتانة العالية، ويمتمك 
خيارات واسعة من درجات الشفوفية، وأظيرت الترميمات المفردة المصنعة من ىذا الخزف 
نسبة نجاح مرتفعة، وخصوصًا عند تطبيقيا في المنطقة األمامية، وىذا ما أظيرتو دراسة 

Piegerو  Prevedell(Pieger et al, 2014   ، Prevedello et al, 2012           .) 
 وتمتمك التيجان المصنعة من ىذا النظام انطباق حفافي جيد واستقرار لوني مع الزمن، وىذا 

 (.  Wu et al, 2011) عمى الرغم من قصر فترة المراقبة والتقييم Wuما أكدتو دراسة 
واظيرت أيضًا الترميمات المصنعة من ىذا النظام أخفض قيم لمتغير الموني أقل تأثرًا بألوان 

لذلك تم  Alqahtani (Alqahtani et al, 2012.)البنى التحتية، كما أظيرت نتائج دراسة
 .(92)اختياره في ىذه الدراسة كما ىو واضح بالمخطط 

 
 في البحث IPS e-maxيبين أىمية استخدام نظام  ( 92)مخطط 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
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يعّد تمون األسنان ىو مشكمة تجميمية  تعود ألسباب متعددة، حيث يؤثر لون األسنان 
 Chang et al, 2009 ،  Lizy )الداعمة المتمونة عمى لون الترميمات الخزفية الزجاجية 

et al, 2004 ) . خصوصًا إذا كان التمون شديد ومعيب وقد يضطرنا إلى زيادة كمية
التحضير لمنسج السنية لمتخفيف من شدة التمون وزيادة ثخانة الترميم الخزفي لحجب المون 

مما قد يسبب انكشاف لمعاج وتصبح نتائج اإللصاق ضعيفة بالمقارنة مع قوة . المعيب
بضرورة استخدام المرممات Chu  (Chu et al, 2007 )اإللصاق عمى الميناء، لذلك ينصح

ألنيا تمكن أيضًا من . التاجية الكاممة لمعالجة حاالت التمون الشديد بداًل عن األوجو الخزفية
 .تعديل محاور األسنان، وحماية األسنان المتيدمة والمرممة بترميمات قديمة واسعة

أن بعض الدراسات المخبرية ىي تقميد لواقع سريري، إال أنو البد من اسقاطيا  عمى الرغم من
. عمى الواقع السريري بسبب كثرة المتغيرات وصعوبة ضبطيا

اىتمت دراسات سابقة عديدة بتأثر لون الترميمات الخزفية بمون البنى السنية التحتية وعوامل 
 :واقترحت حمواًل متعددة منيا . أخرى
 اعادة ترميم األسنان المتمونة بقموب وأوتاد مصنوعة من أنظمة خزفية خالية من المعدن  

(Kakehashi et al, 1998- Ahmad et al, 1999- Carossa et al, 2001- Al-

harbi et al, 2003 .)
  استخدام أنظمة خزفية تتمتع بظاللية عالية أو ترميمات خزفية مصنعة عمى قبعات

 .(Chu et al, 2009 ،  Denry et al, 1996 )خزفية بظالليات عالية

  التحضير السني الزائد لتعزيز خاصية الظاللية والتستير لمسن الداكن 

(Chu et al, 2009 ،  Spear et al, 2008 ، Christensen et al, 1999). 

ولكّن اعادة ترميم األسنان المتمونة بقموب وأوتاد مصنوعة من أنظمة خزفية خالية من 
المعدن قد تكون محفوفة بالعديد من المخاطر، كانكسار الجذور أو عدم امكانية إزالة الترميم 

. القديم
ويعرض التحضير السني الزائد من أجل زيادة الثخانة الخزفية صحة المب لمخطر وىدر 

  لمنسج السنية السميمة
(Chu et al, 2009 ،  Spear et al, 2008 ، Christensen et al, 1999). 

الترميمات الخزفية المعدنية وأنظمة )كما التقدم األنظمة الخزفية ذات الظاللية العالية 
الناحية المونية والتجميمية المرجوة في معظم الحاالت السريرية،  (الزيركون المختمفة واأللومينا
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وخصوصًا إذا كانت بثخانات قميمة عند الثمث العنقي من التاج، وىذا ما يتوافق مع نتائج 
. Abualsaud (Abualsaud et al, 2011) دراسة 

لذا اعتمدت ىذه الدراسة عمى خيارات عالجية أخرى لحجب لون الدعامات والمرممة بتيجان 
استخدمت فييا مضغوطات خزفية IPS e-max press خزفية زجاجية مصبوبة نظام 

 Staining، مع طريقة التموين الخارجيLow Translucency( LT)منخفضة الشفوفية 

Techniqueوتعد ىذه الطريقة األكثر انتشارًا في .  لموصول الى الصفات المونية الخاصة
المخابر السنية بسبب سيولة الوصول إلى الخصائص البصرية المطموبة ليذه الترميمات، 
وألن ىذه المضغوطات تمتمك خاصية الشفوفية والظاللية بآن واحد، لذلك تستخدم لطيف 

 ، HO)ولم نمجأ إلى استخدام النماذج األخرى من المضغوطات . واسع من الترميمات
MO) بسبب محدودية ألوانيا وشفوفياتيا المنخفضة حيث تسمك سموك األنظمة الخزفية ،

ذات الظالية العالية، وتمنع من نفوذ وانتقال الضوء عبر طبقات الترميم  وبالتالي عدم 
عالوة عمى ذلك . الوصول إلى الناحية المونية المطموبة والخصائص البصرية الطبيعية

، تعتمد (Cut-Back Layering )تتطمب تمك المضغوطات تقنيات تموين داخمي معقدة
 حيث Al-Dwairi ، وىذا يتوافق مع نتائج دراسةبشكل كبير عمى الميارة والخبرة المخبرية

أقر بأىمية تقنية الطبقات في الوصول لمتطابق الموني وتستير لون الدعامات واستخدم 
 (.Al-Dwairi et al, 2013)مضغوطات منوسطة الظاللية 

بسبب شفوفيتيا العالية التي تتأثر بشكل كبير بألوان البنى  (HT)ولم نستخدم مضغوطات 
السنية التحتية حتى لو كانت متمونة بشكل طفيف والذي بدوره يجعل نطاق استخداماتيا 

، حيث استخدم ترميمات خزفية محقونة Al Ben Aliمحدودًا، وىذا ما يتوافق مع دراسة 
 فكانت أعمى القيم لمتغير الموني بالمقارنة مع (HT)بمضغوطات ذات الشفافية العالية 

 (.Al Ben Ali et al, 2014)ترميمات محقونة بمضغوطات ذات شفافية منخفضة

: ومناقشة صيغ التغير المونيVita  Easyshade Compact أسباب اختيار جياز -2
 ىي ΔC ودرجة االشباع Δh والصبغة المونية ΔL ودرجة االشراق ΔEعمى كل حال صيغ 

. معايير واحدة لقياس المون
 لمترميمات الخزفية المتوضعة ΔEاعتمدت ىذه الدراسة عمى حساب مقدار التغير الموني 

، ىو جياز رقمي Vita  Easyshade Compact عمى الدعامات المتمونة بواسطة جياز
  Kimيمتمك فعالية ودقة عالية في تحديد لون الترميمات واألسنان الطبيعية، وىذا ما أكده 

(Kim et al, 2009 ) أفضمية وكذلك أظيرت دراسات سابقة. أخرى عندما قارنو مع أجيزة 
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 Lagouvardosو ،Dozic(Dozic et al, 2007 ) األجيزة الرقمية عن الوسائل البصرية 
(Lagouvardos et al, 2009 )و ، Odaira(Odaira et al, 2011) . جيازويمتمك 

Vita Easyshade Compact خاصية حساب الُمعّدل الوسطي لمقدار التغير الموني  

ΔE .
: الذي يعتمد التصنيف التالي

ذا كانت قيمة< ΔE   1إذا كانت قيمة  ΔE   >2 االختالفات المونية اليمكن ادراكيا، وا 
ذا كانت قيمة   االختالفات المونية غير مقبولة ΔE  <2االختالفات المونية مقبولة سريريًا، وا 

 االختالفات المونية غير مقبولة سريريًا مع اختالف ΔE  <3.7سريريًا، اما إذا كانت قيمة
  لوني وواضح

(Barath et al, 2003 , Johnston et al, 2009 ،  Seghi et al, 1989.) 
  3.7 إلى 1.0 تتراوح بينΔEوأظيرت دراسات أخرى بأن القيمة المقبولة سريريًا ل

(Arikawa et al, 2004 ، Koishi et al, 2002 ،Hersek et al, 1999  ، 

Balderamos et al, 1997)  .
أن القيمة المقبولة سريريًا  (USPHS)واعتبرت معايير منظمة الصحة االمريكية العالمية 

. (Johnston 2009)3.7تساوي أو دون 
  ىو الحد  المقبول سريريًا  لمترميم من ناحية ≤ΔE  3.3 أن  قيمة Hunter بينما اعتبر 

. (Hunter et al, 1987)التطابق البصري والموني بالمقارنة مع العينة الشاىدة 
من  % 50وأكدت دراسات متعددة بأن االختالفات المونية لمعينات تكون مرئية من قبل 

، وتكون االختالفات المونية لمعينات مرئية من قبل ΔE  ≤  1البشر فقط إذا كانت قيمة 
  ΔE  ≤ 3.3كافة البشر واذا كانت قيمة 

(Wang et al, 2014 ، Johnston et al 2009 ،  Ruyter et al, 1987) .
 .  ذات مدلول سريري واضح لمتغير المونيΔE  = 3.3لذلك اعتبرت قيمة 

  Hunter وفقًا لمعاييرΔE*ab ل 3.3واعتمدنا في ىذه الدراسة عمى القيمة المقبولة سريريًا 
.  وأغمب الدراسات السابقةWangو
 :مناقشة تأثير تمون الدعامات  وثخانة الخزف عمى لون التيجان الخزفية -3

دلت نتائج ىذه الدراسة عمى وجود تأثر واضح  لتمون الدعامة عمى المون النيائي لمتاج 
 .وبثخانات الخزف المختمفة لمسطح الدىميزي بأجزائو الثالثة
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  في الدراسة المخبريةway ANOVA 3 االتجاه ثالثيتحميل التباين حيث أظيرت نتائج 
% 95، ومستوى الثقة p<0.05) )0.05أن قيمة مستوى الداللة أصغر بكثير من القيمة 
لألثالث الثالثة بين المجموعة المدروسة  يوجد أثر ذو داللة إحصائية لقيم التغير الموني

 لمقياسات االتجاه ثنائي التباين تحميل نتائج اختبار وأظيرت أيضاً . Controlوالشاىدة 
وجود  في الدراسة السريرية Way ANOVA with  Repeated Measures 2   المتكررة

قيم التغير الموني بين المجموعة المدروسة في المراحل  متوسط في فروق دالة احصائية
والمجموعة الشاىدة  (دون إلصاق، موافق، ظميل)التجريبية الثالث لإلسمنت الالصق 

، وىذا يعني بوجود تأثير لمون الدعامات عمى لون التيجان في p<0.05))الموافقة، أن قيمة 
 الذي Al Ben Aliوىذا يتوافق مع نتائج دراسة . كل من الثمث العنقي والمتوسط والقاطع

(. Al Ben Ali et al, 2014)أقر بتأثر لون الخزف الزجاجي بألوان الخمفيات 
كمما زادت ΔE كما أظيرت المقارنات الثنائية والثالثية انخفاض لمتوسطات التغير الموني 

، Turgut( Turgut et al, 2013)الثخانة الخزفية، وىذا يتوافق مع نتائج دراسة 
: تأثير لون الدعامات ذات التمون المعتدل عمى لون التيجان الخزفية 3-1

  لتفسير تأثير لون الدعامات Simple effect analysisوأظير تحميل اآلثار البسيطة 
أن ىناك فروق دالة احصائيًا بين حالة دون  (بدون إلصاق)المعتدل عمى لون التيجان 

حيث أثر التمون المعتدل لمدعامات في لون التيجان الخزفية . اإللصاق والمجموعة الشاىدة
 في E وكانت أعمى القيم لمتغير المون  ( ممم1)أدى إلى تغيرات لونية واضحة في ثخانة 

 E)وىي أعمى من الحد المقبول سريريًا  (E= 3.75-3.88وقيم )الثمث العنقي 
-E= 2.19قيم  )( ممم1.5) في الثمث القاطعي E، وأدنى القيم لمتغير الموني(3.3=

( دون الحد المقبول سريريًا في ىذا الثمث) حيث لم تسبب تغيرات لونية واضحة  (2.51
( E= 3.23-3.27قيم  )( ممم1.2ثخانة )وكانت قيم التغير الموني في الثمث المتوسط 
. أيضًا دون الحد المقبول سريريًا في ىذا الثمث

وىذا يعني أن تمون الدعامات المعتدل أدى إلى تغير لوني واضح في لون التيجان الخزفية  
(IPS e-max press)  مقارنًة مع العينة الشاىدة، وكان تأثر لون تمك التيجان في الثمث

القاطعي أقل مايمكن عند وضعيا عمى دعامات متمونة بشكل معتدل ليس لو مدلول سريري 
أي أنيا أقرب مايمكن لمعينة الشاىدة، وكذلك في الثمث المتوسط، بينما كان التأثير واضحًا 

وتوافقت ىذه النتائج مع دراسة . في الثمث العنقي سبب تغيرات لونية ذات مدلول سريري
Shimada  من أن منعت ألوان البنى التحتيت  ( ملم1.6) الذي أقر بأن زيادة الثخانت الخسفيت

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimada%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16706292
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تمارس أي تأثير لوني غير مقبول سريريًا عمى الرغم من االختالفات في مواد العينة 
وتعارضت ىذه . (Shimada et al, 2006)وتصميميا، حيث كانت عمى شكل قبعات 

أعمى ) بأن تغير لون الخمفية يسبب تغيرات لونية واضحة Al Ben Aliالنتائج مع ما أقره 
 ممم، وسبب ىذا 1.2عندما تكون الترميمات الخزفية بثخانة  (من الحد المقبول سريرياً 

عمى الرغم من  (HT)االختالف بين الدراستين بأنو استخدم مضغوطات ذات شفافية عالية 
ND4( Al Ben Ali et al, 2014 .)إلصاقو لمعينات عمى دعامات ذات تمون معتدل 

: تأثير لون الدعامات ذات التمون الشديد عمى لون التيجان الخزفية 3-2
أثر التمون الشديد لمدعامات في لون التيجان الخزفية أدى إلى تغيرات لونية واضحة أعمى 

 في جميع الثخانات وكانت أعمى القيم لمتغير المون  (E=3.3)من الحد المقبول سريريًا 

ΔE في الثمث العنقي ( قيمE= 6.50-7.11) وأدناىا في الثمث القاطعي ،(E 
( E= 5.00-5.97قيم )، وكانت قيم التغير الموني في الثمث المتوسط (3.34-3.73=

وكان التأثير ذو مدلول سريري في الدراستين المخبرية والسريرية، حيث كان ىناك فروق ذات 
 Salamehوىذا يتوافق مع دراسة . داللة احصائية بين حالة دون إلصاق والعينة الشاىدة

في جميع ΔE   حيث سبب التمون الشديد لمدعامات تغيرات لونية واضحة وارتفاع بُمعّدالت
 أدت إلى قيم A4األثالث، وكان ىناك اختالفات بين الدراستين، حيث استخدم دعامات لون 

ΔEعالية جدًا لمعينات الخزفية المصنعة من نظام Esthetic IPS Empress( Salameh 

et al, 2014 .)
 IPS e-max)وىذا التأثير نتيجة الشفوفية العالية لمخزفيات الزجاجية ثنائي سيميكات الميتيوم 

press) ناتجة عن طبيعة التركيب البنيوي لتمك الخزفيات التي تسمح بانتقال وانكسار ،
 .الضوء وخصوصًا في الثخانات القميمة

 أظير قيم عالية لمتغير الموني IPS e-max pressوىذا ما يفسر الحقيقة القائمة بأن خزف  
  ΔE ،وتأثر أقل بألوان البنى التحتية وألوان وظاللية اإلسمنت الراتنجي نتيجة شفوفيتو العالية

 Alqahtaniوىذا يتعارض مع نتائج دراسة . الالصق عندما كان الخزف بثخانات عالية
حيث أدى استخدام الخزف المدعم بثنائي سيميكات الميثيوم في دراستيم إلى انخفاض في قيم 

، وأنو أكثر ظاللية وتستيرًا لأللوان البنى التحتية، وكان سبب ىذا ΔEالتغير الموني 
 IPS Empress Esthetic مع خزف IPS e-max press االختالف حيث قارنوا الخزف 
(.  Alqahtani et al, 2012)غني ببمورات الموسيت الشفافة 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimada%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16706292
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimada%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16706292
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وتعود ىذه االختالفات في التغير الموني بين الثخانات الثالث لمعينات، نتيجة زيادة الشفوفية 
حيث تسمح شفوفية أكبر أو ظاللية أقل اختراق ضوئي أكبر ضمن . بنقصان الثخانة

. العينات، وىذا بدوره يسمح بتأثير ممحوظ لتمون الدعامات عمى المون النيائي
 الخزفيات الزجاجية تمتمك محتوى بمورات منخفض ضمن  عمى كل حال ىذا يعود  بأن

القالب، بالتالي تكون كمية انتقال ونفوذ الضوء من السطح عالية وىذا ما يتوافق مع نتائج 
. Ruyter( Ruyter et al, 1987) دراسة 

 أقل من ΔEكانت قيم  ( ممم1.5)وقد لوحظ من النتائج بأن استخدام ثخانة خزفية قاطعة 
.  ممم1 بثخانة ΔE ، وكانت أعمى القيم ل1.2ثخانة 

 Akgungor et al, 2005 ) وىذا يتوافق مع مبدأ أن الخزف األكثر ثخانة لديو شفوفية أقل

 ، Alqahtani et al, 2012) لذلك يصبح التطابق الموني لمترميم مع لون األسنان ،
 .المجاورة أعقد بوجود ثخانات خزفية مختمفة ودعامات متمونة

  ويصبح المون ΔEنستنتج أنو كمما ازدادت ثخانة الخزف، ينخفض مقدار التغير الموني 
 . أقرب لمطبيعي وترتفع قدرة الخزف عمى تستير لون الدعامات المتمونة المعيب تحتو

 Christensen وMiyagawa وAlqahtani وىذا يتفق مع 
 (Alqahtani et al, 2012، Christensen 2006  ،Miyagawa et al, 1983.) 

 ، Mc Laren 1999)وكانت معظم الدراسات توحد ثخانة الخزف ألىداف معيارية 
Trinkner et al, 1998  ،Zawta 2001   .)

 بدراستو بأن الثخانات المتنوعة من الخزف أثرت عمى أبعاد المون de Azevedo كما أشار
  ΔE ممم أدى إلى انخفاض في قيم 2لمعينات المدروسة، حيث زيادة الثخانة الخزفية إلى 

وبالتالي عمى قدرتيا العالية في حجب وتستير البنى بصرف النظر عن العنصر الالصق، 
 وىذا ما توافق مع نتائج ىذه الدراسة، لكنو استخدم ترميمات خزفية متنوعة السنية الداكنة

وكانت عبارة عن أوجو خزفية، وبرر ذلك بأن  زيادة  (Vita-dur-Alfaخزف فمدسباتي، )
 بذلك إلى ΔE  مؤديًا وبالتالي يؤثر عمى قيم  *Lثخانة الخزف  تؤدي إلى زيادة في قيم 

 de Azevedo et)خزف أكثر اشراقًا، الذي بدوره يعزز من امكانية تستير الخمفيات القاتمة 

al, 2011.) 
ممم 1 ممم لمعينات الخزفية ثخانتيا 0.4 أن الزيادة في ثخانة   Barathبينما أظيرت دراسة 

 . ( Barath et al, 2003)لم يكن ليا تأثير عمى الخصائص المونية لمخزفيات المتنوعة 
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عندما تصبح  (معتدل، شديد)ولم تتأثر النتيجة النيائية لمتيجان الخزفية بتمون الدعامات 
عمى الرغم من االختالف في المواد   Vichiوىذا يتوافق مع دراسة    ممم،1.5ثخانة الخزف 

 ممم  2الخزفية المستخدمة واالختالف في الثخانة، حيث أقر ذلك عندما تصبح ثخانة الخزف 
(Vichi et al, 2000 ) .  

وىذا أيضًا يتوافق مع مبدأ التحضير السني الزائد يعزز خاصية الظاللية  والتستير لمسن 
 .( Spear et al, 2008 ، Chu et al, 2007 ، Christensen 1999) الداكن

وحتى أحيانًا نمجأ إلى تحضير مفرط لمنسج السنية لمتغمب عمى مشكمة التمون الشديد أكثر 
.  مما ىو موصى بو في األصول العممية لمتحضيرات التاجية

حيوية أي ترميم خزفي يعتمد عمى ثخانة الخزف فكمما ازدادت ثخانة الخزف ازدادت 
الحيوية، فزيادة ثخانة الخزف يسمح لمضوء بالنفوذ عمقًا ضمن الخزف، فيحدث انكسار 

وامتصاص لمضوء ضمن الخزف،  وىذا يسمح بتوليد خصائص بصرية شبيو بالنسج السنية 
وفي نقاط أخرى يحدث انعكاس لمضوء نتيجة حجم . الطبيعية، يعني حيوية أكبر لمترميم

الجزيئات الخزفية والمسامات فيعطي تأثيرًا ظمياًل، فبيذه الثخانة يصبح الخزف لديو قدرة 
  ΔE)عالية عمى اخفاء التمونات التحتية المعيبة وىذا ما تجمى في نتائج ىذه الدراسة

  حيث Turgutوتوافقت مع دراسة . في األثالث القاطعة ( 3.73 -2.51-3.34- 2.19=
(. Turgut et al, 2013)أقر بانخفاض قيم التغير الموني كمما زادت ثخانة الخزف 

تقل كميات . في األثالث المتوسطة والعنقية ( ممم1.2 – 1)أما عندما تقل ثخانة الخزف 
الجزيئات ذات األحجام أكثر أو أقل من طول موجة الضوء، وتقل نسب المسامية تصبح 

عدد نقاط االنعكاس الضوئي أقل، وبالتالي تنخفض قدرة الخزف في تستير الدعامات 
المتمونة، حيث كان ىناك تأثر كبير وواضح في الثمث العنقي وبدرجة أقل في الثمث 

المتوسط عندما يوضع التاج عمى دعامة ذات تمون معتدل أو شديد حيث ارتفعت قيم التغير 
عمى  (ΔE=  3.88)عمى دعامات ذات التمون شديد وقيم  (ΔE=  7.11)الموني العنقي 

 حيث وصمت قيم Salamehدعامات ذات التمون المعتدل، وىذا يتوافق مع نتائج دراسة 
 وكان سبب ارتفاع  قيم التغير الموني ،(ΔE=  13.7)التغير الموني العنقي في دراستيم 

ΔEفي دراستيم  استخداميم لخزف   IPS Empress عمى دعامات متمونة(A4) الذي ،
(.  Salameh et al, 2014)يتمتع بشفوفية أعمى 

 أن الخصائص البصرية لمترميمات الخزفية تعتمد عمى بنية لون Prevedello كما سجل 
 أن استخدام ترميمات خزف مدعم بثنائي سيميكات الميثيوم عمى ، واستنتجالسن الداعمة
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  استخدم اختمف عن ىذه الدراسة بأنودعامات متمونة أعطت نتائج تجميمية رائعة، لكنو
HO( Prevedello et al, 2012 .)مضغوطات خزفية بظاللية عالية 

ونتيجة ىذه التغيرات المونية لتمك التيجان وتأثرىا بدرجات متفاوتة كان البد من البحث عن 
قموب خالية من المعدن، التحضير الزائد،  )وسائل وطرق بديمة عن الوسائل المذكورة سابقًا 

: لما ليا من سيئات وصعوبات لحل ىذه المشكمة من ىذه الحمول (قبعات أكثر ظاللية
 استخدام ألوان وظالليات متنوعة لإلسمنت الراتنجي الالصق  .
 تطبيق ُمعّدالت لونية ظميمة عمى الدعامات المتمونة .
 المشاركة بين ألوان وظالليات اإلسمنت وتطبيق الُمعّدالت المونية الظميمة. 

فكان اليدف من ىذه الدراسة الوصول إلى معادلة أو أسس ثابتة بعيدة عن ميارة المخبري 
لموصول لترميمات خزفية تتمتع بخصائص بصرية تجميمية عالية، وخصوصًا عندما تمصق 

. عمى دعامات متمونة، لما ليا من تأثير عمى المون النيائي لمترميم
تطوير إسمنتات راتنجية الصقة ذات ظاللية وألوان مختمفة لتساعد في التغمب عمى مشكمة 

 .(Chaiyabutr et al, 2011 ، Zhang et al, 2007 )الدعامات المتمونة 

فكانت ىناك دراسات متناقضة حول أىمية اإلسمنت الراتنجي الالصق في تستير الدعامات 
  المتمونة وتعديل التغيرات المونية لتمك الترميمات

( Niu et al, 2014  ،Karaagaclioglu et al, 2008 .)  
وندرة األبحاث التي درست ُمعّدل لون الدعامة الراتنجي الظميل كوسيمة لتستير لون الدعامات 

. المتمونة وعدم تأثيرىا عمى المون النيائي لمترميم
وتأثير ُمعّدالت لون الدعامات المتمونة مع اإلسمنتات الراتنجية عمى المون النيائي لمترميمات 
الخزفية لم يدرس بعد وال يوجد أي دراسة عن الحد األدنى من ثخانة الترميم التي يجب أن 
تكون لتجنب العيوب المونية من خالل تطبيق ُمعّدالت لون الدعامات وألوان وظالليات 

. اإلسمنت الالصق
فكان اليدف من الدراسة الوصول إلى تحضيرات لمنسج السنية الستقبال تيجان خزفية حسب 
ما توصي بو األصول العممية والشركات المصنعة بدون االفراط بالتحضير في حاالت التمون 

(. 93)الشديد كما ىو موضح في المخطط 
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يوضح سبب اجراء الدراسة  (93)مخطط رقم

 تمون األسنان وعدم امكانية استخدام األوجو الخزفية 
 أسنان متيدمة 
 استبدال تعويضات قديمة 
 تعديل محاور 

تحضير الستقبال  
تيجان
 

دعامات متمونة  
 (معتدل، شديد)

تغيرات لونية في التيجان الخزفية 
دراستنا ودراسات سايقة 

 تيجان خزفية

معادلة تؤمن التطابق الموني 
 لموصول إلى المون المطموب

 :بديل عن ىذه الحمول ىو اليدف من الدراسة
استخدام ألوان وظالليات متنوعة لألسمنت الراتنجي - 

 الالصق 
 تطبيق ُمعّدالت لونية ظميمة عمى الدعامات المتمونة- 
المشاركة بين ألوان وظالليات االسمنت وتطبيق - 

 الُمعّدالت المونية الظميمة

 

 
 

 :الحمول المقترحة
 قموب واألوتاد خالية  من المعدن

أنظمة خزفية تتمتع بظاللية عالية أو ذات ىياكل 
 ظميمة

 التحضير الجائر لتعزيز خاصية الظاللية
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ومعظم الدراسات السابقة التي قيمت ودرست الخصائص المونية لمترميمات الخزفية، اعتبرت 
البنية السنية التحتية والعنصر الالصق والثخانة الخزفية وحدة متكاممة تساىم في توليد المون 

 (.Barath et al, 2003)النيائي لترميم خزفي 
ونتيجة لوجود عوامل متعددة تؤثر في لون الترميمات الخزفية، فتحقيق المون المطموب ألي 

ترميم وتأمين التطابق الموني مع االسنان الطبيعية ىو أمر معقد ويشكل تحديًا كبيرًا في 
الممارسة اليومية لمطبيب والمخبري  

(Hammad et al, 2003 ، O'Brien et al, 1991  ، Seghi b et al, 1986) .
لذلك كان من الصعب الفصل بشكل منفرد أي عامل لوحده في تأثيره عمى المون النيائي 

. لمتيجان الخزفية، وليذا كانت العوامل المؤثرة مترابطة مع بعضيا البعض
 : إللصاق عينات البحث Variolink IIاإلسمنت الراتنجي  سبب اختيار -4

استخدم اإلسمنت الراتنجي الالصق في ىذه الدراسة ألنو يعزز الخصائص الميكانيكية 
 Attar et)  دراستو فيAttarوالفيزيائية واإللصاقية مقارنة باإلسمنتات التقميدية وىذا ما أكده 

al, 2003 .)
 صفات نموذجية لإلستخدام Variolink IIوأظيرت الخصائص البصرية لالسمنت الراتنجي 

 ,Salameh et al, 2014 ،Turgut et al) مع األنظمة الخزفية الخالية من المعدن

 باعتباره كأفضل Ivoclar Vivadent من شركة Variolink II وتم استخدام. (2013
. *2010 عام The Dental Advisorإسمنت راتنجي تجميمي حاصل عمى جائزة 

 ثنائي التصمب في ىذه الدراسة، وذلك بسبب خصائصو Variolink II إسمنت تم اختيار
المونية من ناحية الشفوفية والظاللية واستقرايتو العالية، وسيولة تقنية اإللصاق مع اختالف 

 التأثير لثخانة الخزف عمى خصائص اإلسمنت Oztürkكما أقر . الثخانات الخزفية
 (.Oztürk et al, 2014)الراتنجي إذا استخدم نمط ثنائي التصمب 

ولم يستخدم اإلسمنت ذو التصمب الضوئي أو ذاتي التصمب في ىذه الدراسة، وذلك ألن ىذه 
النماذج من اإلسمنت تزداد ظالليتيا مع الوقت وتسبب تغيرات لونية في الترميمات، كما أكد 

 Ghavam(Ghavam et al, 2010 ،  Powers et al  وPowers  وKoishi ذلك 

2006 ،Koishi et al, 2002) . كما أظيرت دراسة Wang دور التصميب الضوئي التام
(. Wang et al, 2014)لإلسمنت في الثبات الموني مع الزمن

© 2014 Ivoclar Vivadent Inc, Scientific Documentation Variolink®* 
 / Variolink ll Veneer. 
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( Die spacerمن  طبقتين)  0.1  المستخدمة في ىذه الدراسةكانت ثخانة اإلسمنتو
وأكدت دراسات سابقة عدم وجود فروق دالة احصائيًا الختالفات ثخانة اإلسمنت الراتنجي 

 اإلسمنت 2000 عام  Vichiعمى الخصائص البصرية لمترميمات الخزفية، حيث استخدم 
وأظيرت نتائج .  ممم، ولم يجد أي اختالف سريري بين الثخانتين0.2 ممم و 0.1بثخانات 
  عدم تأثير ثخانة اإلسمنت عمى لون ومقاومة اإلنكسار لمخزف الزجاجيScherrerدراسة 

(Scherrer et al, 1994) .
عمى كل حال ربما يكون إلختالف ثخانة اإلسمنت تأثير ضعيف عمى المون النيائي 

وبشكل مغاير ىذا العامل ممكن التحكم بو بالطرق التقنية، ولكن اليمكن  .لمترميمات الخزفية
 .(Vichi et al, 2000) اعتباره كطريقة لموصول لمون المطموب

مناقشة تأثير إستخدام األلوان والظالليات المتنوعة لإلسمنت الراتنجي الالصق عمى  -5
  :لون التيجان الخزفية 

حيث قيمت دراسات متعددة تأثير العنصر الالصق المستخدم والثخانات الخزفية التي تتنوع 
سريريًا عمى أبعاد المون  

 (Jorgenson et al 1979- Christensen 2006- Uludag et al, 2007- Jarad et 

al, 2007- Peixoto et al, 2007 .)       

من الميم لتقييم المون في الترميمات الخزفية األخذ بعين االعتبار دور العنصر الالصق في 
. (  Davis et al 1992)تستير وحجب لون البنى التحتية 

وتم تطوير إسمنتات راتنجية الصقة تتمتع بصفات خاصة من ناحية الظاللية والمون 
(Chaiyabutr et al 2011 ، Zhang et al, 2007) تؤمن تغطية وحجب لتمونات البنى ،

 .(Ghavam et al, 2010)السنية التحتية، ولكن يصبح الترميم عند ذلك أقل حيوية 
 بألوانو البني Variolink IIحيث استخدم في ىذه الدراسة المخبرية والسريرية إسمنت 

 في دراستو قمب Vichi حيث استخدم  ، Vichiوأصفر وأبيض وأبيض ظميل، كما في دراسة
تغيرات  (أبيض، أصفر، بني)ترميمي مع وتد بمون السن، فسببت األلوان الثالثة لإلسمنت 

 والتي اليمكن تسجيميا إال ΔE<1 لونية طفيفة  في التاج الخزفي، وكانت قيم التغير الموني
أيضًا إسمنت أبيض ظميل لحجب وتستير لون  Vichi واستخدم. بواسطة أجيزة تحديد المون

السن الداكن أو المتمون بشكل شديد، واعتبر بأن لإلسمنت دور ثانوي في تصحيح لون السن 
  .( Vichi et al, 2000) الداعمة
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لدور اإلسمنت  أشارت نتائج ىذه الدراسة المخبرية والسريرية بوجود فروق دالة احصائياً بينما 
 .الالصق عمى قيم التغير الموني لمتيجان الخزفية الزجاجية المدعمة بثنائي سيميكات الميثيوم

 لمؤثر اإلسمنت الالصق بمراحمو E عند المقارنة قيمP<0.05  أن قيمة مستوى الداللة
وىذا يتعارض مع . %95، أي أنو عند مستوى الثقة (دون إلصاق، موافق، ظميل)الثالث 
 .Vichiدراسة 

:  مجموعة التمون المعتدل5-1
 Multiple اختبارات المقارنات المتعددة قمنا بإجراء مصدر االختالفولتحديد

Comparisonاستخدم اختبار  سريريًا، وBonferroni  االختالف بين لتحديد مصدر
بين حالة دون إلصاق واإللصاق  المجموعات الثالث، حيث لوحظ فروق دالة احصائياً 

. يإسمنت موافق وظميل
كان لإلسمنت الراتنجي الالصق في مجموعة التمون المعتدل دور في الوصول إلى تيجان 
خزفية مقبولة سريريًا مع تطابق لوني عالي مع األسنان المجاورة، إلعطاء المون النيائي 

. لمتاج
حيث سبب التمون المعتدل لمدعامات تغيرات لونية واضحة ذات مدلول سريري في الثمث 

، (3.3) أكبر من الحد المقبول سريريًا Eالعنقي لمتيجان الخزفية، فكانت قيم التغير الموني
 عند إلصاقيا بإسمنت راتنجي موافق (1.77-1.67) إلى Eانخفضت قيم لمتغير الموني 

.  وكانت القيمة قريبة من العينة الشاىدة (أصفر، بني، أبيض )لمون التاج 
الموافق أدى إلى انخفاض قيم التغير الموني وعدم وجود فروق دالة  فاستخدام اإلسمنت

 .بين حالة اإللصاق بإسمنت موافق والمجموعة الشاىدةP>0.05 إحصائيًا 
أي أن اإلسمنت الراتنجي الموافق أثر بشكل ايجابي وأدى إلى تستير لون الدعامات عندما 

. تكون ذات تمون معتدل وأصبحت التيجان الخزفية أقرب ما يمكن لمون العينة الشاىدة
لمتيجان الخزفية يتجمى ΔE إذًا الحل لمحصول عمى أفضل النتائج وأدنى القيم لمتغير الموني 

: بالمعادلة التالية
 (تطابق لوني لمتيجان الخزفية= اسمنت راتنجي موافق +تمون معتدل )

 .(ممم1.5 -1.2-1في جميع الثخانات )
 (...أبيض، أصفر)الذي أقر من الممكن استخدام ألوان Uzun وىذه النتائج توافقت مع 

 In-Ceram Alumina (Uzun لمتخفيف من التغيرات المونية ولكنو استخدم تيجان خزفية

et al, 2006 ) .وتوافقت أيضًا مع دراسة Zhang الذي أقر من الممكن استخدام ألوان 
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من اإلسمنتات الراتنجية عندما تعاني الدعامات من تمون طفيف  (...أبيض، أصفر)أخرى 
. (Zhang et al, 2007)لتحقيق التطابق الموني لمترميمات الخزفية مع األسنان الطبيعية 

غير )حين أظير بأن اإلسمنت الموافق de Azevedo وتعارضت ىذه النتائج  مع دراسة 
 .(de Azevedo et al, 2011)لم يقدم أي فائدة في تستير الخمفيات المتمونة  (ظميل

ولم يقدم اإلسمنت األبيض الظميل أي دور لتعديل التغيرات المونية لمتيجان الخزفية عند 
توضعيا عمى دعامات متمونة بشكل معتدل، حيث لم يالحظ فروق ذات داللة احصائية بين 
حالة دون إلصاق واإللصاق بإسمنت أبيض ظميل، وبالمقارنة مع العينة الشاىدة كان ىناك 

، E(3.85-3.65)فروق ذات داللة احصائية وأدى اإللصاق بإسمنت ظميل إلى زيادة قيم 
وىذا كان أعمى الحد المقبول سريريًا، وىذا مايشير إلى عدم كفائتو في تصحيح التمون بل 

. عمى العكس أدى إلى تغيرات لونية واضحة
استخدام اإلسمنت الراتنجي الظميل األبيض لم يكن لو تأثير ايجابي في  لذلك نستنتج أن

تستير لون الدعامات عندما تكون متمونة بشكل معتدل، عمى الرغم من االنخفاض الطفيف 
لنفس التيجان عند وضعيا عمى دعاماتيا المتمونة  ΔE   لمتيجان بالمقارنة مع قيمΔEفي 

.  في منطقة الثمث العنقي (دون إلصاق)بشكل معتدل 
لذلك ننصح بعدم إلصاق التيجان الخزفية بإسمنت أبيض ظميل عمى دعامات متمونة بشكل 

 التأثير لظاللية اإلسمنت في تخفيف Salameh وىذ يتوافق مع نتائج دراسة . معتدل
 A4، وكانت الدعامات لون IPS Empressالتغيرات المونية لمترميمات المصنعة من 

(Salameh et al, 2014) .وتعارضت مع دراسة Chiyabutr حين استنتج بأن اإلسمنت 
 ΔE( Chiyabutr et al, 2011.) كان لو دور بسيط في تخفيض قيم الظميل 

:  مجموعة التمون الشديد5-2
فمم يكن لإلسمنت الراتنجي الالصق أي دور في تعديل التغيرات المونية المعيبة الناتجة عن 
توضع تمك التيجان عمى الدعامات ذات التمون الشديد، حيث لوحظ فروق دالة احصائيًا بين 

دون )، ولم يالحظ وجود فروق دالة بين (موافق-الظميل)وبين  (الظميل-دون إلصاق)
. (موافق-إلصاق

 لم يقدم اإلسمنت الموافق أي فائدة في تعديل التغيرات المونية في جميع الثخانات، وىذا 
. يعني أنو لم يكن لو تأثير ايجابي في تستير التمون الشديد لمدعامات

( 5.67-4.40) والثمث المتوسط (7.01-5.46 ) في الثمث العنقيE حيث كانت قيم 
( 3.31-3.00 )والثمث القاطعي
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 Eولم يقدم اإلسمنت األبيض الظميل فائدة في الثمث العنقي والمتوسط، حيث كانت قيم 
، بينما في الثمث القاطعي (4.61-4.09) والثمث المتوسط (5.76-4.87)في الثمث العنقي 

 دون إلصاق ΔE بالمقارنة مع قيم  ΔE(2.75) كان لو دور بسيط في تخفيض قيم 
 . ، وخصوصًا عذدما يكون لون التاج ذو كثافة وصبغة لونية منخفضة(3.73)

( ΔE تخفيض قيم التغير الموني= اسمنت راتنجي ابيض ظميل +تمون شديد )
 .(ممم1.5 فقط في ثخانة )

لم يكن الستخدام اإلسمنت الراتنجي الظميل األبيض تأثير ايجابي في تستير لون الدعامات 
-IPS e لمتيجان الخزفية ΔEذات التمون الشديد، عمى الرغم من انخفاض طفيف في قيم 

max pressبالمقارنة مع قيم   ΔE (دون إلصاق)لنفس التيجان عند وضعيا عمى دعاماتيا .
وكان بسبب استخدم ألوان أخرى لمدعامات Salameh وتعارضت ىذه النتائج مع دراسة 

. (Salameh et al, 2014 )وصنع العينات من مواد خزفية اكثر شفافية
عمى دعامات متمونة بشكل   لمتيجان الممصقة باإلسمنت الظميل األبيضΔEوبمقارنة قيم 

  لتمك التيجان ΔEشديد مع القيم المعيارية لمعينة الشاىدة، أظيرت زيادة كبيرة في قيم 
. الممصقة في الثمث العنقي والثمث المتوسط، وارتفاع طفيف في الثمث القاطعي

وىذا يدل عمى أن اإلسمنت الظميل األبيض أدى إلى تغيرات لونية واضحة عن العينة 
مم، وكانت التغيرات المونية غير 1.2 -1الشاىدة وخصوصًا عندما تكون ثخانة الخزف 

 ,Alqahtani  (Alqahtani et alتوافق ذلك مع دراسة . (ΔE>3.7)مقبولة سريريًا 

 حيث توصل بأنو عندما عمى الرغم من اختالفات الثخانة الخزفية بين الدراستين،، ( 2012
تزداد  ثخانة الخزف يقل تأثير لون وظاللية اإلسمنت الراتنجي الالصق عمى المون النيائي 

 Heffernan وXing (Xing et al,2010 ) كما توافق مع دراسة لترميم خزفي

(Heffernan et al,2002  ). وتوافقت نتائجنا مع  de Azevedo (de Azevedo et 

al, 2011) حيث أدى اإلسمنت الظميل في دراستيم إلى ارتفاع في ΔE بصرف النظر عن 
 وتوافقت .*Lإلى زيادة قيم درجة السطوع ΔE ثخانة العينات الخزفية، وأرجعوا سبب زيادة 

الذي برر سبب الزيادة الممحوظة  Fazi( Fazi et al,2006) أيضًا نتائج ىذه الدراسة مع 
ة الزجاجية عند استخدام اإلسمنت الظميل الشفوفية العالية لتمك  لمترميمات الخزفيΔEفي قيم 

 وتقنية Zirconiaخزف Fazi الترميمات، ولكن كان الخالف بين الدراستين حيث استخدم 
. الطبقات في تموين العينات

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alqahtani%20MQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22673474
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بأن اإلسمنت األبيض الظميل حقق تطابق  Niu( Nu et al, 2014)مناقض لما استنتج 
 ضمن الحد المقبول سريريًا، ويعود سبب االختالف بين ΔE< 2.6لوني، فكانت قيم 

. الدراستين، حيث استخدم نوع إسمنت ظميل مختمف عن اإلسمنت المستخدم في ىذه الدراسة
بضرورة اختيار  نتائج ىذه الدراسة الذي أقر Uzun (Uzun et al,2006)  وناقض

اإلسمنت األبيض الظميل عند إلصاق العينات الخزفية عمى خمفيات داكنة، وأن اإلسمنت  
، وىذا التعارض بين الدراستين كان ( ΔE >1)الظميل كان أكثر فائدة من األلوان األخرى 

 دعامات Uzunبسبب وجود اختالف في لون ونوعية الدعامات المستخدمة، حيث استخدم 
.   (قموب معدنية)معدنية 

وألوان  (معتدل أو شديد)من ىنا نالحظ بتأثيرات ذات داللة احصائية لتمونات الدعامة 
 ممم 1)وظالليات اإلسمنت عمى المون النيائي لمتاج المتأثر أيضًا بالثخانات الخزفية الثالث 

.  ( ممم1.5 ممم و1.2و
عمى كل حال ىذا التطابق لمترميم يمكن أن يتعقد بوجود ثخانات خزفية مختمفة ودعامات 

. متمونة بشكل غير متجانس، والتي بدورىا تؤثر عمى المون النيائي لمتاج
وىذه التأثيرات ناتجة عن اختالفات الشفوفية والظاللية في األثالث الثالثة، حيث تزداد 

حيث تسمح الشفوفية العالية بإختراق . الشفوفية بشكل ممحوظ بنقصان الثخانة الخزفية
وىذا بدوره يسمح بتأثير ممحوظ لتمون الدعامات ولون وظاللية  ضوئي أكبر لمعينات،

 وزمالؤه حيث أقروا بتأثير Chang توافق ذلك مع دراسة . اإلسمنت عمى المون النيائي
ممحوظ لمون اإلسمنت عمى المون النيائي لترميم خزفي كمما ازدادت الشفوفية بسبب نقصان 

(. Chang et al, 2009) الثخانة
 ممم حيث تناقصت 1.5لم يالحظ تأثير واضح لمون الدعامة أو لمون اإلسمنت عند ثخانة 

 وزمالؤه الذين Niuعمى عكس نتائج دراسة  .الشفوفية وزادت الظاللية بزيادة الثخانة الخزفية
أقروا بتأثير واضح لمون اإلسمنت الراتنجي الالصق عمى لون خزف مدعم ثنائي سيميكات 

واستخدموا أيضًا مضغوطات شفافية  ( ممم 1.5)الميثيوم، حيث كانت ثخانة الخزف بدراستيم 
، ولكن كان االختالف عن ىذه الدراسة إذ صنعوا العينات الخزفية من (LT A1)منخفضة 

عمى بنى تحتية معدنية وكانت  ( مصنع بطريقة التفريز الحاسوبيIPS e-max)مضغوطات 
 Nixus 3 (Niu et alعبارة عن أقراص وليست تيجانًا، ونوعية أخرى من اإلسمنت

2014.) 
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 بين األلوان المختمفة لإلسمنتات الراتنجية إلى المونيةمن الممكن أن تعود االختالفات 
 ,Kilinc et al) اإلسمنت الكميات المختمفة لمممونات ومكونات الظاللية الداخمة في تركيب

، وتمثل المواد المالئة الغير عضوية  ضمن المادة  كطور بعامل انكسار مختمف (  2011
عن عامل االنكسار لمقالب، وسيؤدي ىذا إلى تشتت وتبعثر ضوئي الحق ودرجات متفاوتة 

. (Ghavam et al, 2010)  من الشفوفية
عمى كل حال من ناحية الشفوفية والظاللية تؤثر اختالفات درجة الكثافة المونية لإلسمنت 

عمى المون النيائي لمترميم، حيث تمتمك  (أبيض، أصفر، بني، مبيض، أبيض ظميل)
 Terzioglu) اإلسمنتات ذات الكثافة والصبغة المونية المنخفضة درجات أعمى من الشفافية

et al, 2009). 
مناقشة تأثير تطبيق الُمعّدالت المونية الظميمة عمى الدعامات المتمونة عمى لون  -6

: التيجان الخزفية
استخدمت عوامل راتنجية  ظميمة ذات تصمب ضوئي كُمعّدل لمون المعيب لمدعامات الداكنة 

(. Okuda et al, 2000)والمتمونة قبل تصنيع التيجان الخزفية 
معتدل، ) عمى الدعامات المتمونة Monopaqueوأعطى تطبيق ُمعّدالت المون الظميمة 

في ىذه الدراسة المخبرية والسريرية تأثيرات لونية عمى التيجان الخزفية الزجاجية  (شديد
المصبوبة حيث كان ليا تأثير ذو داللة احصائية لتطبيق الُمعّدل أو عدم تطبيقو عمى  

 التغير الموني عند المقارنة في قيم>P 0.05 قيمة مستوى في جميع الثخانات، أن. Eقيم
E95 أي أنو عند مستوى الثقة  عند تطبيق الُمعّدل وعدم تطبيق الُمعّدل الموني % .

 :مجموعة التمون المعتدل 6-1
ففي مجموعة التمون المعتدل لم يالحظ فروق ذات داللة احصائية في حالة تطبيق الُمعّدل 

 ممم، 1، ولم يؤثر الُمعّدل الموني بشكل ايجابي عند ثخانة خزف (دون إلصاق)وعدم تطبيقو 
أي أنو لم يقدم أي دور في تعديل التغير الموني في ىذا الثمث حيث كانت قريبة من حالة 

 ولوحظ فروق ذات داللة (.E= 3.3)وكانت أعمى من الحد المقبول سريريًا دون إلصاق 
عندما تصبح ثخانة الخزف  (دون إلصاق)احصائية في حالة تطبيق الُمعّدل وعدم تطبيقو 

 أي أثر بشكل ايجابي في تعديل التغيرات المونية لمتيجان الخزفية عمى . ممم1.5 و 1.2
 ممم، وىذا ليس لو أىمية من الناحية 1.5 ممم و1.2دعامات ذات تمون معتدل بثخانات 

. العممية والسريرية
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( ΔE تخفيض قيم التغير الموني= دون إلصاق+تطبيق ُمعّدل لوني+تمون معتدل )
 .(ممم1.5 - ممم1.2فقط في ثخانة )

 وكانت ىناك فروق دالة احصائيًا في حاالت تطبيق الُمعّدل عند اإللصاق بإسمنت ظميل أو

 .موافق
الموافق مع الُمعّدل الموني، فقدم تطبيق   عند استخدام اإلسمنتEوكانت أدنى القيم ل

 في E، كانت قيم التغير الموني(أقرب لمشاىدة)الموافق  الُمعّدل الموني فائدة مع اإلسمنت
-2.40) والثمث القاطعي (2.12-2.23) وفي الثمث المتوسط( 2.66-2.58 ) الثمث العنقي

2.36 .)
 تخفيض قيم التغير الموني= إلصاق بإسمنت موافق + تطبيق ُمعّدل لوني+تمون معتدل )

ΔE)(  ممم1.5 -1.2-1في جميع الثخانات). 
فكانت قيم ، Eبينما تطبيق الُمعّدل الموني مع اإلسمنت الظميل أدى إلى أعمى القيم ل

 (4.43-4.11 ) وفي الثمث المتوسطE(5.06-5.51 ) التغير الموني في الثمث العنقي
وأما في الثمث ، (3.3 ) أكبر من الحد المقبول سريريًا Eأي أن قيم التغير الموني 

 .  ضمن الحد المقبول سريرياً  (2.81-2.83 )القاطعي كانت
وكان لتطبيق الُمعّدل الموني دور في الوصول إلى تيجان خزفية مقبولة سريريًا مع تطابق 

، فقط عند إلصاقيا بإسمنت ( ممم1ثخانة  )لوني مع األسنان المجاورة في المنطقة العنقية 
راتنجي موافق عمى دعامات ذات التمون المعتدل، لذلك قدم اإلسمنت الموافق لإللصاق 

التيجان الخزفية عمى دعامات ذات تمون معتدل مطبق عمييا ُمعّدل لوني فائدة في تخفيض 
 لمعينة الشاىدة في جميع الثخانات وخصوصًا ΔE، قريبة من قيم ΔE قيم التغير الموني 

 .  ممم1بثخانة 
بينما إلصاق التيجان الخزفية بإسمنت أبيض ظميل عمى دعامات ذات تمون معتدل مطبق 

، وأدى إلى تغيرات لونية معيبة في الثمث ΔE  عمييا ُمعّدل لوني قاد إلى ارتفاع كبير قيم
. ( ممم1.2ممم و1)المتوسط والقاطع 

 ممم التأثير ذو مدلول سريري يذكر عمى تطبيق الُمعّدل 1.5عندما تصبح ثخانة الخزف 
عمى الدعامات ذات التمون المعتدل أو عدم تطبيقو وال أي تأثير لإلسمنت الالصق عمى 

 الذي استنتج بزيادة الثخانة الخزفية Alqahtaniتوافق دراسة . المون النيائي لمتيجان الخزفية
وتوافقت . (Alqahtani et al, 2012)يقل تأثير لون وظاللية اإلسمنت ولون البنى التحتية 
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 حين أقر عندما تزداد ثخانة الخزف التأثير لإلسمنت  de Azevedoأيضًا مع نتائج دراسة
(. de Azevedo  et al, 2011) ممم 2الالصق، لكنو أشار إلى ثخانة خزفية 

بالنتيجة سبب لون الدعامات ذات التمون المعتدل تغيرات لونية واضحة ذات مدلول سريري 
، ولمتغمب عمى ىذه المشكمة والحصول عمى (ممم 1)في التيجان الخزفية في الثمث العنقي

تطابق لوني مع األسنان المجاورة وخصوصًا في المناطق العنقية والوصول إلى أدنى قيم 
وىذا .  ىو إلصاق تمك التيجان باإلسمنت الراتنجي الموافق لمون التاجEلمتغير الموني 

الذي أشار إلى استخدام عوامل راتنجية ظميمة في تعديل لون  Felippe يتوافق مع دراسة
األسنان المتمونة، حيث طبقيا في ترميم األسنان المتمونة باألوجو التجميمية وأعطت نتائج 

 ويمكن أيضًا تطبيق الُمعّدل الموني عمى الدعامات ذات (. Felippe et al, 2003 )جيدة
التمون المعتدل واإللصاق باإلسمنت الموافق ولكن ىذا اإلجراء يأتي بالمرتبة الثانية من ناحية 

. (أعمى قمياًل من  حالة اإللصاق باإلسمنت الموافق لوحده ) Eقيم لمتغير الموني
عدم اإللصاق التيجان الخزفية باإلسمنت األبيض الظميل سواًء كانت الدعامات المتمونة 
بشكل معتدل مطبق عمييا ُمعّدل لوني أو غير مطبق عمييا ُمعّدل لوني، وكذلك عدم 

اإللصاق التيجان باإلسمنت الشفاف عمى دعامات ذات تمون معتدل مطبق عمييا ُمعّدل 
وخصوصًا  (3.3)ألن ذلك تسبب تغيرات لونية واضحة أكثر من الحد المقبول سريريًا . لوني

 .في الثمث العنقي والمتوسط من التاج
 : مجموعة التمون الشديد6-2

كان ىناك تأثير ذو داللة احصائية لمُمعّدل الموني الظميل، فتطبيقو عمى الدعامات ذات 
 ممم سواًء إلصقت العينات بأي نوع من 1التمون الشديد أثر بشكل ايجابي في ثخانة 

تطبيق )اإلسمنت أو لم تمصق  حيث كانت ىناك فروق دالة احصائيًا  لدور الُمعّدل الموني 
حيث أدى تطبيق الُمعّدل الموني عمى دعامة ذات . في حالة عدم اإللصاق (أو عدم تطبيق

، وبالتالي قدم فائدة في تعديل التغيرات المونية ولكنو لم يصل ΔE تمون شديد تخفيض قيم
  في الثمث العنقيE كانت قيم التغير المونيإلى الحد المقبول سريريًا في ىذه الثخانة،

فوصمت قيم التغير  ( ممم1.5 – 1.2)، وتعززت فائدتو سريريًا بزيادة الثخانة (3.75-3.82)
، وخصوصًاعندما تكون التيجان (3.3 ) الحد المقبول سريريًا  إلىفي الثمث المتوسطالموني 

أما في التيجان ذات الكثافة والصبغة  (مخبرياً - A1 )ذات كثافة وصبغة لونية منخفضة 
وأما في الثمث القاطعي كانت المونية العالية كانت أعمى قمياًل من الحد المقبول سريريًا، 

. ضمن الحد المقبول سريرياً 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Azevedo%20Cubas%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21769264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Azevedo%20Cubas%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21769264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Azevedo%20Cubas%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21769264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Azevedo%20Cubas%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21769264
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Azevedo%20Cubas%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21769264
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( ΔE تخفيض قيم التغير الموني= دون إلصاق +تطبيق ُمعّدل لوني+تمون شديد )
 .(ممم1.5 - ممم1.2فقط في ثخانة  )

  حيث أقر بضرورة تطبيق مواد راتنجية ظميمةOkuda دراسةوىذه النتائج توافقت مع 

Creative Color  شركة من(Cosmedent Inc) التي تعطي الممارس القدرة العالية عمى 
تستير المون المعيب لمسن، لكن استخدم تمك المواد تحت ترميمات األوجو وعمى أسنان حية 

حيث أعطت الترميمات    Loweوتوافقت أيضًا مع دراسة . (Okuda et al, 2000)فقط
(.   Lowe et al, 2005)بعد تطبيق الُمعّدالت الظمية ألوانًا تماثل ألوان األسنان الطبيعية 

وكان لتطبيق الُمعّدل الموني عمى دعامات ذات تمون شديد فائدة عظمى عند إلصاق التيجان 
 أي جميع قيم الخزفية بإسمنت موافق فتم الوصول ألفضل النتائج، أي أثر بشكل ايجابي

، فبيذه المعادلة تم التغمب عمى (3.3 ) ضمن الحد المقبول سريريًا Eالتغير الموني 
: التغيرات المونية المعيبة في تمك التيجان

 (تطابق لوني لمتيجان= اسمنت راتنجي موافق +ُمعّدل لوني+تمون شديد )
 (ممم1.5 -1.2-1في جميع الثخانات )
عند اإللصاق باإلسمنت الظميل، حيث أدى  (وعدم تطبيقو-تطبيقو)لم يالحظ فروق دالة بين 

 كانت Eوكانت جميع قيم التغير الموني. ΔE استخدام اإلسمنت الظميل إلى ارتفاع في قيم
أكبر من الحد المقبول سريريًا، أي أن تطبيق الُمعّدل الموني لم يؤثر بشكل ايجابي في تعديل 

الممصقة باإلسمنت الظميل عمى  ( ممم1.2 ممم و 1بثخانات)التغيرات المونية لمتيجان 
 في الثمث القاطعي كانت ضمن الحد Eبينما قيم التغير الموني . دعامات ذات تمون شديد

.  المقبول سريرياً 
 (عدم تطابق لوني لمتيجان= اسمنت راتنجي أبيض ظميل+تطبيق ُمعّدل لوني+تمون شديد )

 (ممم1.2-1في ثخانات )
 الذي استنتج بأنو كمما زادت ثخانة القبعة الظميمة زادت قيم Dikicierوىذا يتوافق مع دراسة 

E( Dikicier et al, 2014) فاستخدام اإلسمنت الظميل وتطبيق الُمعّدل الموني الظميل ،
 في ىذه الدراسة أعطى زيادة في الطبقة الظميمة مشابو لزيادة ثخانة القبعة الظميمة بدراسة

Dikicier .
 ىو إلصاق تمك التيجان باإلسمنت الراتنجي الموافق لمون الحل األمثل في ىذه المجموعة

. التاج  بعد تطبيق الُمعّدل الموني عمى الدعامات ذات التمون الشديد

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okuda%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10916333
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okuda%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10916333
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وعدم اإللصاق التيجان الخزفية باإلسمنت األبيض الظميل سواًء كانت الدعامات المتمونة 
بشكل شديد مطبق عمييا ُمعّدل لوني أو غير مطبق عمييا ُمعّدل لوني، وكذلك عدم 

. اإللصاق التيجان باإلسمنت الشفاف عمى دعامات ذات تمون شديد مطبق عمييا ُمعّدل لوني
وخصوصًا في  (3.3)ألن ذلك تسبب تغيرات لونية واضحة أكثر من الحد المقبول سريريًا 

 .الثمث العنقي والمتوسط من التاج
ونفسر الوصول إلى حالة التطابق الموني لمتيجان الخزفية في حاالت الدعامات ذات التمون 

تطابق لوني = اسمنت راتنجي موافق +تطبيق ُمعّدل لوني+تمون شديد )الشديد بمعادلة
   .(ممم1.5 -1.2-1لمتيجان في جميع الثخانات 

مع اإلسمنت الراتنجي الموافق  (كمادة ظميمة  )حيث سمح تطبيق ُمعّدل لون الدعامة الظميل 
 لألسنان المعنية، وأدى إلى تستير التمون  hueلمون بتعديالت لونية ميمة في الصبغة المونية 

 ممم، عمى الرغم من أنيا 1الشديد، وكانت النتيجة التجميمية المطموبة مالئمة ومقبولة بثخانة 
وبيذه الطريقة سمح لمضوء الطبيعي .  إلى مستويات منخفضةΔE لم تصل التغيرات المونية

باالنكسار واالمتصاص ضمن الخزف بشكل جزئي، وقسم أخر انعكس عمى سطوح 
. الدعامات المطبق عمييا ُمعّدالت المون، وذلك نتيجة شفوفية اإلسمنت الراتنجي الموافق

وىذا يتعارض ، ( ممم1)لذلك كانت النتيجة المونية مقبولة وليست رائعة في الثخانات القميمة 
 .Yamada (Yamada et al, 1993 )  مع

حين ووجدوا بأن ال اختالفات  Uzun (Uzun et al,2006 ) وتوافقت ىذه النتائج مع دراسة
احصائية بين اإلسمنت األبيض واألصفر والبني عندما تستخدم التيجان الخزفية عمى 

دعامات مغطاة بطبقة من الخزف الظميل، واستنتجوا أنو اليمكن اخفاء المون المعدني الداكن 
عند استخدام اإلسمنتات بألوان األبيض أو البني أو األصفر، وأقروا بنتيجة دراستيم  بأن 

إللصاق  (أبيض، األصفر، البني، األبيض الظميل  )إستخدام اإلسمنتات الراتنجية األربعة 
 عمى دعامات معدنية أدت إلى ( Uzun et al, 2006)ترميمات خزفية خالية من المعدن

وىذة النتيجة مناقضة  (ΔE > 2)تغيرات لونية ولكن كانت ضمن الحد المقبول سريريًا 
، حيث سببت في ىذه الدراسة تغيرات لونية أعمى من الحد المقبول لنتيجة ىذه الدراسة

. سريرياً 
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يوضح التغيرات المونية لمجموعة التمون المعتدل وآلية الوصول لمتطابق الموني لمعينات  (94)مخطط رقم 
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يوضح التغيرات المونية لمجموعة التمون الشديد وآلية الوصول لمتطابق الموني لمعينات  (95)مخطط رقم 
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 (96)كما ىو واضح بالمخطط : توافق نتائج الدراسة المخبرية والسريرية - 7
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتغيرات المونية  ل  المخبرية والسريريةدراسةالنتائج يوضح سبب االختالفات بين  (96)مخطط رفم 
 تي التمونلمتيجان الخزفية في مجموع

 

من ىنا نالحظ بأن نتائج دراستنا السريرية كانت مطابقة لدراستنا المخبرية 
وكانت داعمة ليا، مع وجود إختالفات بسيطة بين الدراسة المخبرية والسريرية  

 :تعود لألسباب التالية
  كانت ذات لون موحد  (التيجان الخزفية)وذلك بسبب العينات المخبرية

A1 ،وىو لون من األلوان ذات الصبغة والكثافة المونية المنخفضة ،
بينما العينات السريرية كانت ذات ألوان أكثر كثافًة وصبغًة وظالليًة، 

 .وكانت أيضًا متنوعة وبدرجات مختمفة لونياً 
  ُألصقت العينات المخبرية بنوعين من اإلسمنت بينما ُألصقت العينات

السريرية بألوان متعددة من اإلسمنت الراتنجي موافقة لمون التيجان، بما 
أن الممونات الداخمة في التركيب تمعب دور في ظاللية اإلسمنت، وىذا 

، وبالتالي (التمون الشديد)بدوره ساىم في حجب لون الدعامة المعيب 
 .(سريرياً  ) Eأدى إلى انخفاض أكبر في قيم 

  كانت الدعامات الصناعية في الدراسة المخبرية بمون واحد وذات تمون
متجانس، بينما في الدراسة السريرية كانت الدعامات بألوان متعددة 

 .وأحيانًا غير متجانسة في درجة تمونيا
  كانت العينات المخبرية مضبوطة أكثر من العينات السريرية من ناحية

الثخانات ومن ناحية المون، حيث استخدمت الممونات الخارجية في 
العينات السريرية لتحقيق التطابق الموني مع األسنان المجاورة، بينما لم 

والذي يعتمد نجاح .يستخدم أي ممون خارجي في العينات المخبرية
 .التموين الخارجي بدرجة كبيرة عمى ميارة المخبري
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: مناقشة الصيغ المستخدمة قي دراسة قابمية التستيير لمترميمات الخزفية  -8
: من ىنا نالحظ  الصيغ المستخدمة قي دراسة قابميىة التستيير لمترميمات الخزفية 

  نسبة التباينCR .
  قيمΔEالمعتمدة في ىذه الدراسة  .

: ىي (الظاللية—الحجب )ومن ىذه الدراسة تبين بأن العوامل المؤثرة في قابمية التستير
 :نوع المادة الخزفية

. اختالفات عامل االنكسار بين القالب والجزيئات المالئة -
. حجم الجزيئات الداخمة في التركيب -
.  الممونات -
. المسامية -

ومن الميم مالحظة بأن شفافية ولون الخزفيات تتأثر بإختالف العامل اإلنكساري 
refractive index difference (غير العضوية) بين قالب الييكل والجزئيات المالئة 
 .(Heffernan et al, 2002 ، Clarke et al, 1983 )باإلضافة لمممونات الموجودة في المادة

وذلك ألن ىذه العوامل تؤثر في نشر ونثر الضوء، حيث طول الموجة المرئية لمضوء تتراوح 
، فالمواد الخزفية التي تحتوي جزيئات بحجم أكبر أو أصغر من ىذا µm 0.7 – 0.4بين 

الطول، يحدث انكسار وانعكاس ضوئي غير محدود عمى أسطح الجزيئات التي تكون أكبر 
وتحدث نفس ىذه الظاىرة نتيجة . من طول الموجة المرئي، وبالتالي تؤدي إلى ضوء منتشر

 refractive indexويؤدي اإلختالف الكبير في العامل اإلنكساري . مسامية المواد الخزفية
بين حجم الجزيئات والقالب الخزفي إلى انكسار وانعكاس أكبر لمضوء، وىذا بدوره يؤدي إلى 

 . تأثير ظميل في المواد الخزفية 
وزمالؤه قابمية التستير لثالث أنظمة خزفية لتصنيع أوجو خزفية بثخانة   Heffernan قارنوا
، ولم يالحظوا  في (فمدسباتي ، خزف مدعم بالموسايت، خزف غني باأللومينا) ممم 0.75

 وجود فروق ذات داللة احصائية بين خزف مدعم بالموسيت والخزف ΔEدراستيم لقيم 
 لعينات الخزف الفمدسباتي أي أنيا ذات نفوذية عالية ΔEالفمدسباتي، وكانت أعمى قيم ل 

لمضوء وقابمية تستير منخفضة، بينما عينات الخزف األلوميني لدييا قدرة عالية في التستير 
 .(Heffernan et al, 2002 )  منخفضةΔEحيث كانت قيم 

عمى . تنقص القبعات الخزفية الظميمة من تأثير لون األسنان الداعمة ولون عوامل االلصاق
كل حال من الميم مالحظة بأن حجم وكمية الجزئيات الخزفية الداخمة في التركيب ىي التي 
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توثر عمى ظاللية القبعة، فالقبعات التي تحتوي أعداد أكبر من الجزيئات مع جزيئات بأحجام 
(.  Clarke et al, 1983)أكبر من طول موجة الضوء الطبيعي سيكون ليا تأثير ظميل 

 :لون الترميم

 A3( deعمى استخدام لون واحد لمعينات الخزفية  لون   de Azevedoاقتصرت دراسة

Azevedo et al, 2011).وربما تؤثر األلوان اآلخرى بشكل مختمف ( Barath et al, 

2003  ). 
ن الخزفيات ذات الكثافة المونية العالية ىي أكثر تأثرًا  بتغيرات ثخانة الخزف الشفاف  وا 

 .(Jarad et al, 2007) من الخزفيات ذات الكثافة المنخفضة  (المينائي)
ويمكن أن تظير اختالف ألوان الخزف وبنفس الثخانة اختالفات وتغيرات في نفوذية الضوء، 

 Peixoto et al, 2007، Shokry )وىذا بدوره يؤدي إلى تغيرات في سمات ومعايير المون

et al, 2006   .)
، A4 )بعكس نتائج ىذه الدراسة حيث كانت ألوان التيجان ذات الكثافة المونية العالية

A3.5 ،D4 ،C4 )... أقل تأثرًا بألوان البنى التحتية وألوان وظالليات اإلسمنت الراتنجي
. (كما أظيرت نتائج ىذه الدراسة السريرية) الالصق

. ثخانة الخزف
 :تقنية التموين

عمى الرغم قد نصحت دراسات سابقة بأوجو خزفية  أكثر ثخانة ومصنعة بطريقة الطبقات 
. (Hobo et al, 1992 )مع خزف ظميل عن األنظمة الخزفية األكثر شفافية لتستير التمون 

عمى كل حال لتستيير التمونات الداخمية ذات الكثافة الشديدة، يجب أن يطبق خزف ظميل 
 وزيادة درجة االشراق hueفي الطبقات التحتية لمترميمات الخزفية لتعديل الصبغة المونية 

value لألسنان المعنية، عمى الرغم من أن ىذه الطبقة الخزفية الظميمة تحجب التمون 
الداخمي الشديد، ولكن بالواقع تكون النتيجة التجميمية المطموبة أسوأ بكثير من المظير 

حيث التسمح تمك الطبقة الظميمة بنفوذ . (McLaren 1998   ،Crispin 1994)الطبيعي 
الضوء الطبيعي لبنى السن األساسية، وتكون النتيجة انعكاس ضوئي ودرجة اشراق غير 

. مالئمة لمنسج السنية التحتية
 ممم 0.7الثخانة التي يحتاجيا المخبري لزيادة فعالية الصبغة المونية ودرجة االشراق ىي 

(Nixon 1990) . كما أقرAl-Dwairi  بأىمية الخزف الطبقي القشري في تستير لون
 ,Al-Dwairi et al) ممم 1الدعامات، بحيث يؤمن التحضير السني عمى األقل ثخانة 
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بثخانتو العظمى إلعطاء  (العاجي) عمى استخدام الخزف القشري Sunوأكد . (2013
 Faziواستنتج . (Sun et al, 2011)تأثيرات لونية داخمية لحجب لون الدعامات المعيب 

بأن العامل األىم في حجب التمونات المعيبة خالل اإللصاق ىو الخزف القشري وثخانتو 
(Fazi et al, 2006 .)

عمى الرغم من أن المخبريين قادرين عمى تشكيل عمق لوني داخمى فوق الطبقة الظميمة 
، ولكن ىذا يحتاج إلى ميارة وتدريب عالي لممخبري لتأمين ذلك layeringبتقنية الطبقات 

في ثخانات خزفية قميمة،  فمن المنطق أال نتوقع دائمًا  نتائج تجميمية طبيعية متماثمة يمكن 
الوصول إلييا، وذلك ألن تمك النتائج لم تنجز عمى أسس ثابتة وموحدة في جميع الحاالت 

. بل كانت معتمدة عمى ميارة المخبري
. لون وظاللية اإلسمنت الراتنجي الالصق

. لون وحالة السن الداعمة
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: اإلستنتاجات 
 :يمكن أن نستخمص اإلستنتاجات التالية من البحث

أثرَّ التمون المعتدل لمدعامات بشكل سمبي عمى لون التيجان الخزفية الزجاجية وكان  (1
  .فقط في الثمث العنقي لتمك التيجان (E3.3>)التأثير غير مقبول سريريًا 

لمتغمب عمى ىذه المشكمة والحصول عمى تطابق لوني مع األسنان المجاورة إلصاق تمك 
  .التيجان باإلسمنت الراتنجي الموافق لمون التاج

ويمكن أيضًا تطبيق الُمعّدل الموني عمى الدعامات ذات التمون المعتدل واإللصاق 
باإلسمنت الموافق ولكن ىذا اإلجراء يأتي بالمرتبة الثانية من ناحية قيم التغير الموني 

E .
سبَّب إلصاق التيجان الخزفية باإلسمنت األبيض الظميل عمى دعامات متمونة بشكل  (2

معتدل مطبق عمييا ُمعّدل لوني أو بدونو تغيرات لونية واضحة أكثر من الحد المقبول 
  .(E3.3>)سريريًا 

أثرَّ التمون الشديد لمدعامات بشكل سمبي عمى لون التيجان الخزفية حيث أدى إلى  (3
 .وفي جميع األثالث  (E3.3>) تغيرات لونية واضحة فييا غير مقبولة سريرياً 

لمتغمب عمى ىذه المشكمة والحصول عمى تطابق لوني مع األسنان المجاورة يجب 
إلصاق تمك التيجان باإلسمنت الراتنجي الموافق لمون التاج  بعد تطبيق الُمعّدل الموني 

  .عمى الدعامات ذات التمون الشديد
لم يكن لإلسمنت الراتنجي لوحده الالصق في مجموعة التمون الشديد أي دور في تعديل  (4

 .التغيرات المونية المعيبة الناتجة عن توضع  التيجان عمى تمك الدعامات
استطاع اإلسمنت الراتنجي األبيض الظميل تحسين لون التيجان الخزفية الممصقة عمى  (5

دعامات متمونة بشدة بشكل أفضل من اإلسمنت الراتنجي الموافق إال أنو لم يصل  إلى 
. مستوى الحد المقبول سريريًا، ولم يؤمن التطابق الموني مع األسنان المجاورة

 عمى الدعامات ذات التمون Monopaque لم يكن لتطبيق الُمعّدل الموني الظميل (6
 المعتدل أي دور في تعديل التغيرات المونية المعيبة في التيجان الخزفية الزجاجية

  عمى الناتجة عن توضعيا(IPS e-max press) المدعمة بثنائي سيميكات الميثيوم
، بينما أثرَّ بشكل (الثمث العنقي) ممم 1تمك الدعامات عندما تكون الثخانة الخزفية 

 ممم 1.2ايجابي في تعديل التغيرات المونية لتمك التيجان عندما تصبح الثخانات الخزفية 
 . أىمية من الناحية العمميةذاوليس لو. (في الثمث المتوسط والثمث القاطع ) ممم 1.5و
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إلصاق التيجان الخزفية بإسمنت أبيض ظميل عمى دعامات ذات تمون معتدل مطبق قاد  (7

، وأدى إلى تغيرات لونية معيبة وخاصة ΔE  قيمفي عمييا ُمعّدل لوني إلى ارتفاع كبير 
. ( ممم1.2ممم و1)بثخانات خزفية 

 إلصاق التيجان الخزفية باإلسمنت األبيض الظميل سواًء كانت الدعامات المتمونة سبَّب (8
، تغيرات لونية واضحة أكثر من الحد بدونوبشكل معتدل مطبق عمييا ُمعّدل لوني أو 

 . وخصوصًا في الثمث العنقي والمتوسط من التاج(ΔE  <3.3)المقبول سريريًا 
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 :مقترحات ألبحاث مستقبلية -1
 .إجراء دراسة عن تأثير الدعامات المعدنية  عمى لون التيجان الخزفية الزجاجية .1
إجراء دراسة التغيرات المونية لألوجو الخزفية ممصقة عمى أسنان متمونة ومطبق  .2

.  عمييا معدالت لونية ظميمة
إجراء المزيد من الدراسات عن التغيرات المونية  لتيجان خزفية  مصنعة  بتقنيات  .3

 .CutBack, Layeringتموين أخرى غير المتبعة في ىذه الدراسة مثل تقنية  
ممصقة عمى  (األوجو الخزفية)إجراء دراسة التغيرات المونية لترميمات خزفية رقيقة  .4

.  وشديدأسنان متمونة بشكل معتدل
إجراء دراسة تفصيمية عن التغيرات الحاصمة عمى أبعاد المون الثالثة وتأثيرىا عمى  .5

 .التطابق الموني لتيجان خزفية زجاجية متوضعة عمى دعامات متمونة
إجراء دراسة متانة إرتباط معدالت لون الدعامات الظميمة مع النسج السنية المحضرة  .6

  .ومع اإلسمنتات الراتنجية الالصقة، في حالة التيجان الكاممة واألوجو الخزفية
إجراء دراسة حول أثر تمون الدعامات المعتدل والشديد عمى الترميمات الخزفية ذات  .7

 .Bleachألوان التبيض 
حول تأثير لون الدعامات عمى المون النيائي لمتيجان الخزفية لجميع إجراء دراسة  .8

  .Ivoclar Vivadentشركة  ( Natural Die Materiales)ألوان دليل الدعامات 
إجراء دراسة سريرية تبين نوع اإلسمنت األمثل لمحصول عمى التطابق الموني مع  .9

 في  مضبوطغير)األسنان المجاورة وذلك في حاالت تمون الدعامات المعيب 
  . وغير المدرج في مجموعات اإللصاق واألدلة المونية لمخمفيات(درجات التمون

تأثير لون الدعامات المعيب عمى المون النيائي موسعة حول إجراء دراسة  .10
شركة  ( Natural Die Materiales)لمتيجان الخزفية لجميع ألوان دليل الدعامات 

Ivoclar Vivadent. 
االتطابق الموني إجراء دراسة سريرية لمقارنة األداء السريري ومعدل نجاح  .11

 مختمفة من األنظمة الخزفية الحديثة ممصقة بإسمنتات راتنجية الصقة عمى ألنماط
. دعامات متمونة مطبق عمييا معدالت لونية ظميمة

ممصقة  لتيجان خزفية  الزمنالتغيرات المونية مع مرور  حولإجراء دراسة  .12
 . بإسمنتات راتنجية الصقة عمى دعامات متمونة مطبق عمييا معدالت لونية ظميمة
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: التوصيات
 :في حدود ىذه الدراسة نوصي بما يمي 

نوصي بإلصاق التيجان الخزفية الزجاجية بإسمنت راتنجي موافق لمون تمك التيجان  .1
 .عمى دعامات ذات تمون معتدل

نوصي بإلصاق التيجان الخزفية الزجاجية بإسمنت راتنجي موافق لمون تمك التيجان  .2
 .بعد تطبيق معدالت المون الظميمة عمى الدعامات ذات التمون الشديد

، ليتمكن أطباء األسنان من تقييم المون (Try in)ضرورة استخدام إسمنتات تجريبية  .3
 . النيائي لمييجان الخزفية قبل إلصاقيا

من الضروري لمطبيب البحث عن طرق سريرية بديمة عن الطرق المخبرية التي  .4
.  تعتمد عمى ميارات الفني في تستيير وحجب األلوان المعيبة لمدعامات

توخي الدقة في تحديد وتسجيل لون األسنان المحضرة بواسطة استخدام األدلة  .5
الخاصة، والتعاون مع الفني بنقل تمك المعمومات إلختيار المادة الخزفية المالئمة 

 .من ناحية درجة الشفوفية والظاللية
ضرورة التعاون بين الطبيب والفني في تحديد لون األسنان المجاورة  لضمان  .6

التطابق الموني لمترميمات الخزفية مع تمك األسنان، واستخدام وسائل مساعدة في 
  .تحديد المون
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 (1حالة سريرية ) مراحل العمل السريري -(XIملحق رقم )
 

                
 توضح ذرويةصورة شعاعية ( 106الشكل )               متلونة  رباعية -حالة سريرية( 105الشكل )             

 وتركيب وتد زجاجيمعالجة لبية ناجحة                                  (12معدة للتتويج )                      

 
 EasyShade( تحديد لون األسنان المقابلة باستخدام 107الشكل )

       
 ( البدء بمراحل التحضير(109كل الشللثلثين العنقي والمتوسط            ( تخطيط وتحضير ميازيب العمق(108الشكل 

          
 ( تحديد لون الدعامة المتلونة111كل )الشللثلث القاطعي                العمق( تخطيط وتحضير ميازيب 110الشكل )
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 للدعامة بدون تطبيق المعدل اللوني (طبعة ناسخة113كل )الش     الدعامة بعد استخدام خيوط التبعيد( 112الشكل )      

    
 تصنيع دعامة موافقة للون التاج للتحقق من لون التاج ( 115كل )الش    تاج خزفي على مثاله  ( 114الشكل )           

 ) تجربة مخبرية(                                                                                     

    
 موافق للون( )إسمنت تجريبي 1تجربة سريرية( 117كل )الش       )بدون إلصاق( 2تجرية سريرية( 116الشكل )         

    
 ( تطبيق المعدل اللوني على نفس الدعامة المتلونة119كل )الش)إسمنت تجريبي ظليل(   3تجرية سريرية( 118الشكل )   
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 ( تاج خزفي ثاٍن لنفس الدعامة121)كل الش  ( طبعة ناسخة للدعامة بعد تطبيق المعدل اللوني             120كل )الش
 

    
 للتاج الثاني )بدون إلصاق( 2تجرية سريرية( 122الشكل )( تصنيع دعامة موافقة للون التاج للتحقق من    121كل )الش

 لون التاج الثاني ) تجربة مخبرية(            

       
  للتاج الثاني 3تجرية سريرية( 124الشكل )              للتاج الثاني       1( تجربة سريرية123كل )الش        

            )إسمنت تجريبي ظليل(                            )إسمنت تجريبي موافق للون(                                

        
 ( التاج الملصق بعد أسبوع                  126كل )الش( اإللصاق الدائم للتاج األكثر تطابقاً لونياً                   125كل )الش  

 )في هذه الحالة: التاج الثاني مع اسمنت موافق للون              
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 (2مراحل العمل السريري حالة سريرية ) -(XIIملحق رقم )

                            
 صورة شعاعية بانورامية توضح( 128الشكل )                   قاطعة متلونة  -حالة سريرية( 127الشكل )             

 12-22معالجة لبية ناجحة ل )                                 (12-22( معدة للتتويج )1عدد )            

                               
  -22تحديد لون الدعامات )( 130الشكل )                       : قراءة اللون لألثالث الثالثة (129الشكل )          

 تلون معتدل  12-تلون شديد  22  -(12                       (21للسطح الدهليزي للسن المجاور )    

 
   IPS e-maxنظام  pressableتاجان خزفيان بتقنية ( 131الشكل )    

                  
 ( 12-22للتيجان الخزفية ) 2تجربة سريرية (133الشكل )       لون موافق للون ة راتنجيةدعام( 132الشكل )

   لتحري أثر لون الدعامة المتلونة على لون التاج بدون الصاق      ( الخزفية، عينة شاهد Ingotالمضغوطة )          

                          
 ( 12-22للتيجان الخزفية ) 3تجربة سريرية (135الشكل )     (12-22للتيجان الخزفية ) 1تجربة سريرية (134الشكل )

 لتحري تأثير ظاللية االسمنت الراتنجي الالصق على لون التيجان           لتحري تأثير لون االسمنت الراتنجي الالصق على لون التيجان  
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         ( مطبق عليها معدل  لوني12-22دعامات ) (136الشكل )

 راتنجي ظليل موافق للون التاج

 
  pressableتاجان خزفيان آخران بتقنية ( 137الشكل )    

 IPS e-maxنظام 

 
( لتحري أثر تطبيق المعدل اللوني على الدعامة المتلونة على لون 12-22للتيجان الخزفية ) 2تجربة سريرية (138الشكل )

 التاج بدون الصاق
 
 

 
( لتحري تأثير لون االسمنت الراتنجي الالصق وتطبيق المعدل 12-22للتيجان الخزفية ) 1تجربة سريرية  (139الشكل )

 اللوني على الدعامات المتلونة على لون النهائي للتيجان 
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 ( لتحري تأثير ظاللية االسمنت الراتنجي الالصق وتطبيق المعدل12-22للتيجان الخزفية ) 3تجربة سريرية (140الشكل )

 اللوني على لون النهائي للتيجان 

 
( إلصق بإسمنت راتنجي موافق للون التاج بعد تطبيق معدل لون الدعامة 22صورة للتيجان الخزفية الملصقة) (141الشكل )

 ( بإسمنت راتنجي موافق للون التاج بدون تطبيق معدل 12بينما إلصق )
 

 نتائج الدراسة لكون الدعامة محضرة مسبقاً في  22مالحظة: لم يتم إدخال بيانات حالة السن 
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البيانات التفصيمية لعينة الدراسة المخبرية  (I)ممحق رقم 
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البيانات التفصيمية لمعينة الشاهدة المخبرية  (II)ممحق رقم 
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نموذج استمارات فحص وتقييم المرضى  ((IIIممحق رقم 
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 (الفني )استمارات خاصة بالعمل المخبري  (IV)ممحق رقم 
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تصنيف وأرقام العينات السريرية حسب مجموعتي التمون  (V)ممحق رقم 
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البيانات التفصيمية لعينة الدراسة السريرية ( VI )ممحق رقم
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يوضح تعميمات الشركة المصنعة إلختيار نمط المضغوطة ( VII )ممحق رقم
حسب درجات التمون لألسنان الداعمة 
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 وظائف ومهام جهاز تحديد المون( VIII )ممحق رقم
VITA Easyshade Compact 
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 : ورقة المعمومات لمدراسة(IX)ممحق رقم 

أثر تطبيق معدل لون الدعامات وظاللية اإلسمنت الراتنجي الالصق عمى المون النهائي لتيجان 
خزفية زجاجية مضغوطة مدعمة بثنائي سيميكات الميثيوم  متوضعة عمى دعامات متمونة 

 (دراسة سريرية ومخبرية )
 /     / التاريخ     .........................     المريض عزيزي

  
قبل أن تقرر المشاركة من الميم أن تفيم .  مدعو لممشاركة في دراسة عممية بحثية كإن

يرجى قراءة المعمومات التالية بعناية . السبب من إجراء ىذا البحث و ماذا سيتضمن
يرجى سؤالي إذا كان ىنالك شيء غير . ومناقشتيا مع األصدقاء واألقرباء إذا رغبت بذلك

خذ وقتك من أجل اتخاذ القرار بالمشاركة في . واضح أو إذا كنت تريد معمومات إضافية
 .ىذه الدراسة أم ال

طرق لمتغمب لمحصول عمى تطابق لوني لمتيجان الخزفية الكاممة عمى عدة تستخدم  
األسنان األمامية والمتوضعة فوق دعامات متمونة حيث أن ىذا التمون يؤثر سمبًا عمى 

 . المون النيائي لمتيجان
 إيجاد الطريقة المثمى إلخفاء أثر الدعامات المتمونة تيدف الدراسة المزمع إجراؤىا إلى

بين المقارنة وذلك بعد e-maxبشكل معتدل وشديد تحت التيجان الخزفية الكاممة من نوع 
وىو طالء )عدم استخدام معدل لون الدعامات /نوعين من إسمنتات اإللصاق واستخدام

 .(بمون أبيض يوضع عمى األسنان بعد تحضيرىا
المرضى لدييم دعامات متمونة بشكل معتدل وبشكل  دراستنا سوف تتضمن مجموعة من 

 e-max تحضير األسنان المتمونة الستقبال تيجان خزفية كاممة من نوع تميسوف و. شديد
وصنع تاجين أحدىما بدون  (طبعتين)وفق األصول العممية وسنقوم بأخذ قياسين لمتيجان 

 .تطبيق معدل لون الدعامات واآلخر معو
سيتم تجربة نوعين من إسمنتات اإللصاق مع التاج المصنع مع تطبيق معدل لون الدعامة 

 .وتجربة نفس النوعين من اإلسمنتات مع التاج المصنع بدون تطبيق معدل لون الدعامة
سيتم إلصاق التاج األفضل باإلسمنت األمثل والذي يحقق أفضل نتيجة من حيث التطابق 

 .الموني مع األسنان المجاورة
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 : نموذج الموافقة المعممة(X)ممحق رقم 

 : رقم المريض في الدراسة
 : نموذج الموافقة

أثر تطبيق معدل لون الدعامات وظاللية اإلسمنت الراتنجي الالصق عمى المون النهائي لتيجان 
خزفية زجاجية مضغوطة مدعمة بثنائي سيميكات الميثيوم  متوضعة عمى دعامات متمونة 

 (دراسة سريرية ومخبرية )
  

 محمد حافظ الدكتور :اسم الطبيب الباحث
 

والمتعمقة ..../..../.......  أنا أؤكد عمى أنني قمت بقراءة وفيم ورقة المعمومات بتاريخ 
 .بالدراسة المذكورة ولقد أعطيت لي الفرصة لطرح األسئمة

أنا أتفيم أن مشاركتي طوعية وأن لي حرية االنسحاب من الدراسة دون إعطاء أسباب 
 .ومن دون التأثير عمى مستوى العناية المقدمة

أنا أتفيم أن المعمومات الطبية الخاصة بي قد يتم اإلطالع عمييا من قبل األطباء 
 .   دمشقجامعة بولين في كمية طب األسنان ؤالمس

 أنا أوافق عمى المشاركة في الدراسة المذكورة         
 

 /    /             التاريخ    :المريضاسم 
 التوقيع 

 
 /    /التاريخ      محمد حافظ.   د:الطبيب الباحث

 التوقيع
 

 


