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 كممة شكر

 
مدى  مقّدراً ذي األستاذ االدكتور ميند لفموف متنان والشكر إلى قدوتي وأستاأتقّدم بجزيل اإل

رشاد طاّلب الدراسات العميا في قسم طب  جيده في إنجاح ىذا البحث وجيده في تعميم وا 
 سنان االطفال.أ

الدكتور محمد بشير المنقل عمى تفضمو لقبولو تحكيم ىذه الرسالة وأخّص بالشكر األستاذ 

ن كيندا ليوس مالدكتورة  المساعدة ةبخل عمي بعممو وتوجيياتو, وكذلك األستاذوالذي لم ي

 .تحكيم ىذه الرسالة أيضاً  قسم مداواة األسنان عمى تفضميا

األطفال عمى اىتماميا  ستاذة الدكتورة ندى بشارة رييس قسم طب أسنانألوشكر من القمب ل

 .ون ىذا البحث اإلدارية والعمميةورعايتيا في تيسير شؤ 

بالعميد األستاذة الدكتورة رزان  وأشكر إدارة كمية طب األسنان في جامعة دمشق متمثمةً 

ونايب العميد لمشؤون األستاذ الدكتور إياد الشعراني  ونايب العميد لمشؤون العمميةخطاب 

لدكتور ياسر مدلل وأتقدم بالشكر لكل األساتذة في الكمية الذين كانوا األستاذ ا اإلدارية

 رق لتنير دروبنا. تشمعات تح

دكتوراه في قسم طب وأخير وليس آخرًا أشكر جميع طاّلب الدراسات العميا الماجستير وال

لمساعدتيم لي في تأمين ظروف مناسبة لمبحث وأخّص بالّذكر الدكتور خميل  أسنان االطفال

فضل في  مكان لي نالذي.وأشكر أصدقايي الدكتور ياسر الموعد والدكتور وسيم السعدي اد زب

 إتمام ىذه الرسالة.
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  Introduction   المقدمة
 

أكثـر المعالجـات شـيوعًا فـي حـاالت النخـور  تعتبر المعالجة ببتـر المـب عمـى األسـنان المؤقتـة مـن

 العميقة من أجل المحافظة عمى تمك األسنان حتى فترة سقوطها الطبيعي.

ـــر  ـــر الفورمـــوكريزول مـــن أكثـــر المـــواد شـــيوعاً لالســـتخدام فـــي بت ـــى االســـنان  كمـــا ويعتب ـــب عم الم

مكانيـة انتشـارها ادة بعض المؤشرات في الدراسات المخبرية حـول سـمية هـذل المـالمؤقتة، إال أن  وا 

ات الحديـدي. هـذل البـدائل مـادة كبريتـ، جعل البحث عن بدائل أمرًا ضروريًا وكان مـن أهـم جهازياً 

ن نجـــاح بتـــر المـــب عمـــى األســـنان المؤقتـــة ال يقتصـــر فقـــط عمـــى المـــادة وقـــد أشـــار الـــبعض إلـــى أ

نمـــا المســـتخدمة فـــي البتـــر، حيـــث أن مـــادة أكســـيد الزنـــك ، اً بالغـــ اً لمـــادة الحشـــو القاعديـــة تـــ ثير  وا 

واألوجينــول المســتخدمة كمــادة حشــو قاعديــة قــد تثيــر ردود فعــل التهابيــة مزمنــة فــي النســج المبيــة 

 ينول الحر، وهذا قد يحرض عمى حدوث الفشل .المبتورة بسبب وجود جزيئات األوج

لزنـــك عـــن بـــدائل لمـــادة أكســـيد ا مـــن هنـــا كـــان هنـــاك ضـــرورة إلجـــراء دراســـات واختبـــارات لمبحـــث

 وجينول كحشوات قاعدية بعد بتر المب عمى األسنان المؤقتة.واأل
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 الهدف من البحث

Aim of Study 
 

 
 الت الزنـــك  الســمنت بــولي كربوكســيوالنجــاح الشـــعاعي  الســريري تقيــيم النجــاح

قاعديـة بعـد بتـر المـب بكبريتـات الحديـدي سمنت البورتالنـد عنـد اسـتعمالهما كحشـوة وا

مقارنــة مــع الحشــوة القاعديــة التقميديــة ) أكســيد ألرحــاء الثانيــة المؤقتــة الســفمية عمــى ا

 .(  سنوات8_6الزنك واألوجينول(عند األطفال ب عمار )
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 قػػػلةف هة حا ب عػػػح تظػػػج ةع اطم ػػػ    بػػػة  تمثػػػؿ حامظة عػػػا سنػػػا حؤقػػػلةف حاموطتػػػا اظػػػ ف قػػػ   

 ػح  تػ م مػف  هػـ   ل ػ   ح مضغ حا عةـ تقتعمؿ ظ ث  ,حؤ فةؿ امة تمنكه مف  هم ا بةاغا

لمػػ   تظػ    زمػا ان ػ ا حاقػل ا حاجح مػاتظفػع حامقػػة ا حااظ ػث ,  تػ ح  لمػ  حا فػؿ  ت ػ   

تقةسج سنا ت      , حافك ف خاؿ سمن ا حامضغ  خةصا  ح  ت م ت    ح تفةع حا  ا حاقل ا

تعتب  بمثةبا حاقف حاجح مػا   كمة  تمل  حاعةجح  حا ةذم,  , حاكاـ  تمل  م ةكؿ حال ؽ حامختنفا

   (R.Welbury., . et al. 2005).حاتطم ن ا إضةطاع إاا حالةظ ا حع سلجمة  ك ف حاخنؼ حاجح ـ مف  ج

 (Guidelines 2011)  تـ حاتأك ج  ح حامعةاطة  حامظة عا األقلةف حاموطتا سنا حال حظح حاتةا ا :

  ت م ـ حاقف حامصةب ظتا  قتع ج  ع فته 
  حاق   م سنا حا ع   بةؤاـ 
  حات   م امل  ظج ث حالختا ة   حام ةكؿ 
 مل   ذ ا حاقف حاخنؼ 
 حامظة عا سنا حالةظ ا حاتطم ن ا 

 (Fuks 2008)تتضمف خ ة ح  حامعةاطا حانب ا  ح حؤقلةف حاموطتا :  

حاتغ  ا حانب ا حامبة  م :تقت ب      ح ظةال  حا ضػ   سلػجمة  ظػجث حلك ػةؼ ابػح  (1

 غ   لةتج سف حالخ   ذاؾ انظفةع سنا ظ   ا حانب حاتةطح  حاطذ ي.

 .فةع سنا حانب حاطذ يإزحاا حالق ج حانبح حاتةطح م  حاظبت  حانب : ه   (2

 ظ ػػح حؤطل ػػا حاطذ  ػػا بمػػةجم  حاكةمنػػا : هػػح إزحاػػا حانػػب حاتػػةطح  حاطػػذ يحامعةاطػػا حانب ػػا  (3

 لةقبا.ظ   م
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مػػف حانػػب    تطػػة ز حاظطػػ م  ةع ط  بػػ   طػػب إطػػ ح  ت  ػػ ـ جط ػػؽ انظةاػػا سلػػجمة  كػػ ف حالخػػ  سم  ػػةع 

 التخػػػةذ حا ػػػ ح  بػػػ ط ح  بتػػػ  حانػػػب  طػػػب ت  ػػػ ـ حاتػػػة  ل حا بػػػح  حاقػػػلح ان فػػػؿ  كػػػذاؾ  ,حانب ػػػا

 (R.Welbury., . et al. 2005) امة  حاق    ا  حا عةس ا .حؤس ح   حاع

 (Guidelines 2008). ارات السريرية الختيار المعالجة المبية المناسبة :االعتب

  ضػػ   م حامظة عػػػا سنػػػا حاقػػػف حاموطػػػ  اضػػمةف ت ػػػ    ب عػػػح اا بػػػةؽ )ملػػػ  حاللقػػػاؿ

 حؤلقح ان ظا حؤ اا حاجح ما(.

  حاموط .إمكةل ا ت م ـ حاقف  ذاؾ اضمةف حاختـ حاط ج اتةج حاقف 

 طػب ت ب ػؽ حاظػةطز حام ػة ح  ػح طم ػ   لػ حع حامعةاطػة   :مكةل ا ت ب ؽ حاعزؿ حاط جإ 

حانػب ,  لصػب بػةا ن   ػح ظػةؿ سػجـ  األقلةف حاموطتا املػ  ظػج ث حاتػجحخؿ حاط ثػ مح  ػح

 مكةل ا ت ب ؽ حاعزؿ حاملةقب.إ

 :ابح  ج ج اتهةب حامصةب ب حانب      ح ظةؿ حانب حاقن ـ     قت ب بت  ظ   ا حانب, 

طػ ح  معةاطػا إظقػبةف خ ػة ح   خػ ث مثػؿ حا نػ       ح ظةؿ   جحف حاظ   ػا ت ضػ   ػح حا

 اب ا كةمنا.

 :  تكػ ف حامعةاطػا غ ػ  ضػ    ا  ػح ظػةؿ  طػ ج جا ػؿ  حامػجم حامت طعػا اب ػة  حاقػف حاموطػ

  عةسح سنا ط ب ق    حاقف حاموط   بز غ حاقف حاخنؼ .

  حاخنؼ. ط ج    غ ةب حاقف حاجح ـ 

 .تعة ف حا فؿ  حاقن ؾ حإل طةبح سنا حاك قح حاقلح انظص ؿ سنا معةاطا ملةقبا 

 .س حمؿ حطتمةس ا :تعة ف  م ح  ا حؤهؿ سنا حامعةاطا 
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 تعتب  حاص  م حا عةس ا حا ق نا حؤكث   هم ا بةالقػبا األ فػةؿ مػف  :حات خ ص حا عةسح

 :(Mathewson. R.J 1995)ظ ث

متػػػجحج حاقػػػ   ي انلخػػػ  طتػػػه بةالقػػػ ج حانبػػػح   كػػػ ف سػػػةجم حإلمع  ػػػا سمػػػؽ حالخػػػ   سا (1

 ةه  م ةهج  ح حاص  م حا عةس ا .حاقلح  كث  حتقةسة مم

 اتح ت    إاا  ط ج حاتهةب مزمف.حانبح  ح ط ج  طقةـ متكنقا  ح حالق ج  (2

   خة طح انطذ    حاععـ حامظ   .حمتصةص م ضح جحخنح   (3

  (Fuks.A.B 1999)حات م مة  حاعم  ا حا   با مف حا   ف حانب ا. (4

حاطذ  ػػا , فػػح عهػػ   ملػػة ؽ  ػػة ا سنػػا حؤ ػػعا طػػح مل  ػػا حاػػذ  م    حامل  ػػا بػػ ف  (5

 ض  حا ف   ا حا عةس ا حالةتطا سف حؤقػلةف حامتم تػا  ػح مل  ػا حؤقلةف حاموطتا تت

مل  ػػػػػػػا     حاظطػػػػػػػ م  ػػػػػػػا  ػػػػػػػح مفتػػػػػػػ ؽ حاطػػػػػػػذ    ذاػػػػػػػؾ بقػػػػػػػبب  طػػػػػػػ ج  طل ػػػػػػػا ثةل  

  (Fuks.A.B 1999)حانب ا.

 . ط ج معةاطة  قةب ا م  لطةظهة      نهة (6

طتػػا اعػػجج مػػف حؤقػػبةب معةاطػػا بتػػ  حانػػب سنػػا حالقت صػػةؿ حاكةمػػؿ  ػػح حؤقػػلةف حامو   تفضػػؿ

 .Aminabadi, Farahani et al):حامعةاطا حانب ا حاطذ  ا حات ن ج ا  هذ  حؤقبةب هحلطةز إحانتح تع ج 

2008) 

 .طل ا حاطذ  احا كؿ حا    ح األ   حلظلة  حاطذ   (1
  .ذ ا حاقف حاخنؼ حظتمةؿ  (2
 .حاظةطا حاا م حج ما ما اامتصةص حاطذ ي حا ع فح  ح ظ ح حؤطل ا حاطذ  ا  (3
 .صع با حامعةاطا حانب ا سلج حؤ فةؿ (4
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 :تعريف بتر المب 

زحاػػا إ حامبػػج  حؤقةقػػح اهػػذ  حامعةاطػػا بألػػهحؤكةج م ػػا حؤم  ك ػػا ا ػػب  قػػلةف حؤ فػػةؿ ظػػجج   

لتػػةف مػػ  حاظفػػةع سنػػا حانػػب حاطػػذ ي  معةاطتػػه حامتػػأث  بػػةالخ     حامصػػةب بةإلحانػػب حاتػػةطح 

 (Marwah 2005)بظ ث تقتم  حا عة ؼ حا ب ع ا انلق ج حاطذ ي . بةامةجم حاج ح  ا حاملةقبا

حام طػػ ج  ػػح حانبػػح حاضػػةـ  ج القػػحإزحاػػا كةمػػؿ    عػػ ؼ بتػػ  حانػػب  ػػح حؤقػػلةف حاموطتػػا بألػػه 

سنػا حا قػ  قتظةاا لت طا اللك ةؼ حانب لتةف     حالحامصةب بةالاتهةب    حإلحاظط م حانب ا 

 لػتج سلػه إمػة  ػفة  حانػب     ي حامتب ػححالقػ ج حانبػح حاطػذ     ض  ضمةج ج ح ح سناحافم ي 

تثب ػػػػػػػػ  حانػػػػػػػػب حامتب ػػػػػػػػح تظػػػػػػػػ  حامػػػػػػػػةجم حامغ  ػػػػػػػػا ب صػػػػػػػػج حقػػػػػػػػتم ح  حاقػػػػػػػػف ؤجح   ع فتهػػػػػػػػة 

 (Dean, Mack et al. 2002; Bahrololoomi, Moeintaghavi et al. 2008).حاف ز  ا ط ا

 المب بتبر لممعالجة المرشحة المؤقتة األسنان راختيا معايير: (Fuks 1990) 

 .  س ح  بج ف حانب ا حاللك ة ة  -1 

 . ابح تم   ظج ث سنا  عةسح    ق   ي جا ؿ  ي  ط ج سجـ -2 

 . حاقف ت م ـ إمكةل ا -3 

 بعػػػج حالػػػزؼ ت طػػػؼ مػػػ  ةع  ةتظػػػ حع  ظمػػػ   جم  ػػػةع  لز ػػػةع  حانبػػػح حالقػػػ ج  بػػػجي سلػػػجمة -4 

 .بقه اا حامنتهب حانب حقت صةؿ
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سنػػا حخت ػػة  حؤقػػلةف حامعةاطػػا ببتػػ  حانػػب بعلة ػػا  ة  ػػا ؤلػػه طػػج  لػػتج سػػف  McDonald كػػج 

 . McDonald). سمن ا حابت  لقب   ؿ سةا ا مةاـ  تـ حؤخذ بع ف حالستبة  حاعج ج مػف حاع حمػؿ 

R.E 1994)   

 ف ت ػػػ   سمن ػػػا حابتػػػ   ػػػح  م ةاػػػا   ػػػة    هػػػة  اػػػا 1994 ػػػح حاعػػػةـ   Ranlyكتػػػب حابةظػػػث 

 (Ranly 1994)حؤقلةف حاموطتا كةل  مف خاؿ ثاثا حتطةهة :

 .م ك  ز ؿ  حام    حاكه بة حإزحاا حاظ   ا:تتمثؿ هذ  حا    ا بةقتعمةؿ حاف    (1

  حالقػػ ج حاظػػح ج ف تكػػ ف سػػةج مػػ مـ  حامظة عػػا: ي حامظة عػػا سنػػا حاظػػج حؤسنػػا مػػف (2

 .تتمثؿ هذ  حا    ا بةقتعمةؿ حاغن تة   اجه ج  كب  تة  حاظج ج  ح حامعةاطا

حاكةاقػػػػ ـ   حاتطػػػجج: ي حاتظػػػػ    سنػػػػا ت ػػػك ؿ حاطقػػػػ  حاعػػػػةطح, هح حقػػػتعمةؿ مػػػػة ح  (3

  . ب  ت ف حات كؿ حاععمح

حقػػػػػتعمن  حاعج ػػػػػج مػػػػػف حامػػػػػ حج  ػػػػػح بتػػػػػ  حانػػػػػب سبػػػػػ  حاقػػػػػل ف ملهػػػػػة حاف  م ك  ز ؿ,حاغن تػػػػػة  

 عتبػػػ     . اح ك ب كقػػػ ا   مػػػة ح  حاكةاقػػػ  ـ اجه ج, كقػػػ ج حازلػػػؾ  حؤ ط لػػػ ؿ ,حقػػػمل  حابػػػ

ا  ػح مععػـ    ج   ال زحؿ    ,  حاف  م ك  ز ؿ حامةجم حؤكث  حلت ة حع ابت  حانب  ح حؤقلةف حاموطتا

حقػتخجحـ حاف  مػ ك  ز ؿ سلػج ث ػ   مخػة ؼ ب ػأف      مطػججحع  , ػح حاعػةاـ كن ػة   ػب حؤقػلةف

( صػػلف  حاف  مػػ ك  ز ؿ ضػػمف IARCظتػػا  ف حا كةاػػا حاعةام ػػا ؤبظػػةث حاقػػ  ةف ) ,حاب ػػ 

حاقػػةما اظ  حلػػة  حاتط بػػا  حإللقػػةف     صػػ   حامػػ حج حامقػػ  لا الظت ح ػػه سنػػا حافػػ ـ   اجه ػػج

 (Aeinehchi, Dadvand et al. 2007)ب  طةج م حج بج نا خةا ا مف هذ  حامةجم.
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 بت  حانػب   MTA ػمةجم حاكب  تة  حاظج جي   بت  حانب  مثؿ  ح  تـ حطت حح سجم بجح ؿ  ظج ثةع 

بػػ  ت ف حات ػػكؿ    (bioactive glass BAGحازطػػةج حامل ػػ  ظ   ػػةع )بةام ػػ   حاكه بػػة ح   

م ضػػػػ  تفػػػػ ؽ  ظػػػػج حامػػػػ حج سنػػػػا حؤخػػػػ ث اكػػػػف ال ػػػػزحؿ  حاععمػػػػح  بتػػػػ  حانػػػػب ب حقػػػػ ا حان ػػػػز 

 (Salako, Joseph et al. 2003)ج حقا.

 ػح بتػ  اػب حؤقػلةف  ا  كؿ بج اع سف حاف  مػ ك  ز ؿ Fe2(So4)3 عه  كب  تة  حاظج جي 

 ثبتػ  حاعج ػج مػف حاج حقػة  حاعةام ػا  ف لقػب  ظ ػث  هح مةجم ك م ة  ا غ    اجه ج ا  حاموطتا

 .Smith, Seale et al)بكب  تة  حاظج ػجي تكػةج تكػ ف ممةثنػا انف  مػ ك  ز ؿ لطةح حؤقلةف حامبت  م

2000; Ibricevic and Al-Jame 2003; Sonmez, Sari et al. 2008) 

حف هػػذ  حامػػةجم  1979سػػةـ  Christinsen ل ػػاع سػػف 1991 زمػػاو  سػػةـ   Fei طػػج ذكػػ  

   لهة سلجمة تتمةا  تعج مف حام حج حام ط ا حامقتخجما سنا ل ةؽ  حق   ح حامطةال  حاقل ا

م  حاجـ  ت كؿ مع ػج ب  ت لػح مػ   ػ ح ج حاظج ػج ف ,  قػج غ ػة  هػذح حامع ػج حال س ػا حاجم  ػا 

  (Fei, Udin et al. 1991).حام   سا م كةل ك ة مظجثةع حإل طة 

 ف كن ػػة   ػػب حؤقػػلةف  ػػح ح  الػػجم  ب   ةل ػػا تعتمػػج     ػػا  Ni Chaollai عهػػ   ج حقػػا 

 .(Ni Chaollai, Monteiro et al. 2009)%.92.9بت  حانب ب حق ا كب  تة  حاظج جي بلقبا 

 كقػ ج حازلػؾ  حؤ ط لػ ؿ(  ػ ؽ حابتػ ,  اكػف  طػ ج  ) ZOE  غةابػةع مػة كػةف   ضػ   ب ػا مػف

 مكلػػه  ف  ظػػجث تػػأث  حع مخ  ػػةع   ZOEمػػف  حؤ ط لػػ ؿ حاظػػ   ػػح مػػز ج  ػػ ي  مظضػػ  ظػػج ثةع 

 خص صػػةع سلػػجمة  كب ػػ حع انلقػػ ج حانبػػح طػػج  لػػتج سلػػه إاتهػػةب مػػزمف  ػػح حانػػب  ظتػػا حاتمػػ  ,
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تعمةؿ   ضػػػػ  مبة ػػػػػ مع سنػػػػا حانػػػػػب حاظػػػػح بغ ػػػػػةب حامل  ػػػػػا حامظل ػػػػا حاتػػػػػح تت ػػػػكؿ سلػػػػػج حقػػػػػ

 a(Garcia-Godoy 1982)تظج مف حلت ة  حؤ ط ل ؿ إاا حالقج حانب ا .حاف  م ك  ز ؿ  حاتح 

 بتر المب عمى األسنان المؤقتة : ومضادات استطباب استطبابات 

 قت ب بت  حانب  ح حؤقلةف حاموطتا حاظ ػا ذح  حاللك ػة ة  حانب ػا حامقػببا سػف حالخػ       

لتػػػةف بألػػػه مظػػػج ج  ػػػح حانػػػب , حاتػػػح طػػػ ـ   هػػػة حالاتهػػػةب    حإل حؤذ ػػػا حام كةل ك ػػػا    حا ضػػػ ا

حاتةطح, مة إذح كةف حالاتهةب ملت ػ حع ضػمف لقػ ج حؤطل ػا حانطذ  ا,سلػجهة  طػب  ف تعػج حاقػف 

 (Guidelines 2008)م  ظا إلط ح  حقت صةؿ حانب  ظ   حؤطل ا    إلط ح  حا ن  .

 (Guidelines 2008)بت   ح حاظةال  حاتةا ا :حاموطتا مضةج حقت بةب إلط ح  تعج حاقف حا

 مضةجح  حقت بةب سةما:

 .حؤم ح  حا نب ا حا الج ا  حؤم ح  حاتح بظةطا إاا تغ  ا  طة  ا بةاصةجح  (1

 .حاع ز حاملةسح  (2

 .ؿ حام   حاقك ي حا فة  مثتح تقبب ضعؼ  ح إمكةل ا حؤم ح  حا (3

 ح ت م ـ حانب , ةام ضا حاخةضع ف مثا انمعةاطا  حاموث م حالض  حبة  حاه م ل ا  (4

   نا حؤمج بةاك  ت ز ف  تأخ  اج هـ  فة  حاطػ ح حانبػح بعػج بتػ  حانػب بقػبب ت ػكؿ 

حالق ج حاظب بح حاذي  وث   ح سمن ا حات م ـ ,كمػة  ف حاكػ  ت ز ف  تػجحخؿ  ػح سمن ػا 

 (Seltzer.S 1990)..القتطةبا حالاتهةب ه حا ب ع اح
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 مضةجح  حقت بةب خةصا بةاقف :

 حانمف ا حاع جم    حامل  ا  ح حلتبةج. 

 ف انم تضخـ حاع ج حا  ط ج حظم ح     حلتبةج  ح حامل  ا . 

  .حؤاـ حاعف ي خةصاع  ثلة  حان ؿ   حؤاـ اجث ط ع حاقف    طقه  

   حانث ي    لز مف حام زحب  ط ج لةق . 

 ا مػػة ظػػ ؿ حاػػذ  م    مفتػػ ؽ حاطػػذ  ,    طػػ ج تكنقػػة   ػػح حا ػػف   ا حا ػػعةس ا امل  ػػ

 نب. حا

 .حقتم ح  حالزؼ مف حاطز  حا ل ي بعج بت  حانب حاتةطح 

 .حاظ كا حام ض ا  ح حاقف 

  .ط ج لتظا مصن ا    صج ج ا  ح مكةف حاللك ةؼ  

  حاطذ  . 1/3 ط ج حمتصةص   ز  ا طح  كث  مف 

 . ط ج حمتصةص جحخنح    حاتهةبح خة طح انطذ  

  .حاقف متهجما  غ   طةبنا انت م ـ 

 

  المب  :تقنية بتر 

زحاا حانب حاظط  ي ب    ػا غ ػ   حضػا مػف  هػـ حاع حمػؿ  ػح لطػةح   عتب   تب حاظط م حانب ا  ح 

سنا  هم ػا حات ل ػا حامتبعػا  ػح بتػ  حانػب  1995سةـ  Waterhouseسمن ا حابت  ظ ث  كج 

 (Waterhouse 1995) انظص ؿ سنا إلذح    ضؿ انمعةاطا.
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حام ػة ح . طػػب إزحاػػا  بجح ػا  ػػتـ حاتخػج   حام ضػػعح انقػػف حامػ حج بتػػ  ابهػػة ثػـ ت ب ػػؽ حاظػػةطز

 حؤاػـ ظػج ث إف حالخ  حاق ظح ب كؿ كةمؿ طبؿ ك ؼ حانب انت ن ؿ مف حاتجحخؿ حاط ث مح .

 غ ػػػ  حاقػػػف  طعػػػؿ ممػػػة حاتهػػػةب    حاتخػػػج   سمن ػػػا  ػػػح طصػػػ   سنػػػا  ػػػجؿ حالخػػػ  إزحاػػػا  ثلػػػة 

ذح حانب ابت  ملةقب  تػتـ.قػح  إلػذح  ذ  حاقػف  كػ ف حامك ػ ؼ حا قػـ مػف ب ػجم حانػب لػزؼ  ح 

    نػا ظػةجم ط صػ ا منع ػا  ػكؿذح  إزحاا حانب حاظط  ي ب كؿ كةمػؿ ب حقػ ا مط  ػا ظػةجم 

اعػجـ إظػجحث  ذ ػا اب ػا  كبػ        قلبنا ك   ا بق سا ب   ا   طب حاللتبة   ح هذ  حام ظنا 

حلث ةب حاظط م حانب ا  كذاؾ حاللتبة  إاا إزحاا كةمؿ حالقػ ج حانبػح حاتػةطح ؤف  طػ ج ب ة ػة اب ػا 

 (Fuks.A.B 1999)  وجي إاا حقتم ح  حالزؼ  بةاتةاح تضن ؿ حات خ ص.

ت ب ػػؽ ك  ػػا ط ل ػػا م  بػػا بعػػج غقػػؿ حاظطػػ م بت ػػة  خف ػػؼ مػػف حامػػة    ػػح حام ظنػػا حاتةا ػػا  ػػتـ

 طػة   حضػظةع بعػج إزحاػا حاك  ػا  طػب  ف  كػ ف حإل   بؽ ضغ  سنا حاك  ػا امػجم سػجم جطػة ؽ .

حالاتهػػػةب طػػػج حمتػػػج إاػػػا حانػػػب حاطػػػذ ي.   عػػػج مو ػػػ حع إاػػػا  ف حا  ل ػػػا, حقػػػتم ح  حالػػػزؼ حانبػػػح
(McDonald . R.E 1994) 

  لبغػح , قتجسح إط ح  ساطػح   قػ  مػف بتػ  حانػب  حقتم ح  حالزؼ حانبح  حان ف حا ةتـ انجـ 

مػػف  ت ب ػػؽ م ط ػػة  حالػػزؼ ا طػػاؿ    سػػجـ حقػػتخجحـ حاتخػػج   جحخػػؿ حانػػب, ػػح هػػذ  حاظػػةال  

 (Fuks.A.B 1999)ةع اظةاا حانب . مثؿ مو  حع ق    حالزؼ حاذي  

ت ب ػػؽ حامػػةجم حامقػػػتخجما  ػػح بتػػ  حانػػػب )ظقػػب ل سهػػة ( ثػػػـ ت ب ػػؽ حاظ ػػػ م  ػػػتـ  بعػػج ذاػػؾ 

 (McDonald . R.E 1994) .  ؽ م حط  حابت حا ةسج ا 
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ب ض   ب ا مف حالقمل  حؤ ل م  ي حازطةطح   ؽ حاظ  م حا ةسج ا طةـ حاعج ج مف حابةظث ف 

 (Jayam, Mitra et al. 2014) زماو  Esma Yildiz (Yildiz and Tosun 2014)   Jayamظ ث طةـ كؿ مف 

ب ض   ب ا حالقمل  حال ل م  ي حازطةطح   ؽ حكق ج حازلؾ  حؤ ط ل ؿ  طةـ 

Nematollahi  2008سةـ(Nematollahi 2008)    ي حازطةطح ب ض   ب ا حالقمل  حال ل م

 Sakaiحابةظث   ؽ حاب اح ك ب كق ا , طةـ كؿ مف 
(Sakai, Moretti et al. 2009)

  حابةظث 

EsmaYildiz (Yildiz and Tosun 2014)   بةظث حاJayam  زماو (Jayam, Mitra et al. 

 MTAب ض   ب ا مف حالقمل  حؤ ل م  ي حازطةطح   ؽ حاػ (2014

 ػػػػػح لفػػػػػا  نصػػػػػؽ ف  كػػػػػ ف تػػػػةج قػػػػػتةلنا طػػػػػ ح  حاتػػػػ م ـ حالهػػػػػة ح   فضػػػػػؿ  إ ػػػػػتـ بعػػػػج ذاػػػػػؾ 

 (Fuks.A.B 1999)حاطنقا.
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 المواد المستخدمة كحشوة قاعدية 

تنتصػػؽ   طػب سنػا حامػ حج حامقػتعمنا كظ ػ م طةسج ػػا  ف تظ ػؽ حا ػ    حاتةا ػا :خػتـ مثػةاح,

مػػف  ف  كػػ ف ز  قػػه اا حاتعةمػػؿ معهػػة   ,ظتػػةج إاػػا ضػػغ  كب ػػ   ثلػػة  حات ب ػػؽال ت بةاعػػةج,

 Alireza and).حانب ػػاتػؿ مقػػةظا كب ػػ م  ػح حاظطػػ م تظ  ال  ػػةع ظ     ب اػػاطصػػ     تكػ ف م هةتصػنب

Malekabadi 2009)  

 :إسمنت أكسيد الزنك واألوجينول:أوالا 

 حازلػؾ  كقػ ج مػف  تتأاؼ حاب ج م حاجحخنا  ح ت ك ب إقمل   كق ج حازلؾ  حؤ ط لػ ؿالتركيب: 

  قػ تة  هػح  حازلػؾ  مػاح %1  حازلػؾ ك ب لػة    حازلػؾ مػة ح    حاز ل ل مف خةاححا حال ح

 Birp). مػة حاقػة ؿ  هػ  حؤ ط لػ ؿ. .حازلػؾ قنفة  حازلؾ, ق كق لة  حازلؾ, ب  ب  لة  حازلؾ,

2003)                      

 (John. J 2003) العامة لالسمنت :الصفات 

 حؤلمػة  -حامقتخجـ حاهجؼ ظقب  ذاؾ بةقكةؿ م غة 55 -3 ب ف تت ح ح ·: حام ة ما حا قة م

 :حام ة ما تزجحج. حامختنفا

 .حالقمل  طز  ة  ظطـ تلةطص كنمة .1

 حؤ ط لػػػػ ؿ إاػػػػا"  بت    ػػػػؾ إ ت كقػػػػح حؤ تػػػػ  "  ظمػػػػ  مثػػػػؿ حامػػػػ حج بعػػػػ  إجخػػػػةؿ .2

 .حامقظ ؽ إاا  حؤامل  ـ

 .ك  ا  م تة م ت ؿ ب اح -حاتمةث  سج جح     حاب ا م   إضة ا .3
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 .حاب  ب  ل ؾ ظم  مثؿ حام حج ببع  حازلؾ  كق ج طز  ة  ق  ح معةاطا .4

 حابػػػػ اح مثػػػػؿ حالقػػػػملتة  ب  ػػػػا مػػػػف  خفػػػػ  ·.بةقػػػػكةؿ م غػػػػة 40 -7 ·:حاللضػػػػغة   ة مػػػػام

 . غ    ك ب كق ا 

 .  ضةع  ملخفضا ·:حا ج م ة ما

: سةا ػػا حاللظػػاؿ لقػػبا.   ػػ  طصػػ  م افتػػ م ط ػػج ب ػػكؿ حاظفػػ م ظػػ حؼ خػػتـ ·: حاتآكػػؿ حاللظػػاؿ

 .قةسا 24 بعج حام    حامة   ح  زلةع % 1.5

 :حاب  ا ط ا حاتأث  ح 

 8 -7: حاظم ضا ج طا. 

 سنػػػا  مقػػػةسجم ظت ػػػةف حانػػػبال  مخفضػػػا حانػػػب مػػػ  ظ   ػػػةع   ملقػػػطما مت بنػػػا خػػػ حص 

 . فة ه

 حاط حث ـ  تكةث  الم   مضةجم م ه م خ حص. 

 حاقل ا  حاظقةق ا األاـ مقكلا من فا مةجم. 

 حاعةطح حانبح انم كب ط ج ظ ح ي سزؿ تأم ف. 

   حاملةقب بةا كؿ حالقتخجحـ سلج حاقل ا انلقج مخ  ا غ. 

 إذح  مػػػػة ,(مخػػػػ  ) كب ػػػػ م بكم ػػػػا حقػػػػتخجـ إذح ظقةقػػػػ ا  قػػػػبب  ف  مكػػػػف حؤ ط لػػػػ ؿ 

 (. بخ م) مقكف من ؼ تأث    نه ض  نا بكم ا حقتخجـ

 ض  ؿ انلخ  مضةج تأث   ض  ؿ. 
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 (Santos, de Souza et al. 2004). سلج حقتخجحـ  كق ج حازلؾ  حؤ ط ل ؿ: خةصا حستبة ح 

 مف حاعةطح حانبح حام كب طبؿ مف األاـ  مقكلا ظ   ةع  مت بنا بخصة ص حازلؾ  كق ج  تمت 

 انب حاجحخنح حاضغ  تخف ؼ إاا  وجي ممة حاعةط ا حؤطل ا جحخؿ مف حا   با خاإلزحاا

 مف كة  ا قمةكا  ط ج خف فا بت حك ز حقتخجحمه سلج     تتظ ؽ حاخصة ص هذ   .حامنتهب

 .حانب اظمة ا  حاكة ح حامغ ح حاعةج

 حانبح حالق ج مف طجحع  ط  بةع   ط ج     تمةقه سلج  قةمةع  مخ  ةع   حؤ ط ل ؿ حازلؾ  كق ج  عج

 اظ   ا ظة عا مب لا سةزاا  ةصنا  ب ا ج ف طجحع  حاعم  ا حاظف   ح ت ب  ه  كذاؾ سلج

 (Huang, Tai et al. 2002) .حانب

 سمن ا تهإسةطبقبب  حا حتلط ا حات م مة  تظ   حؤ ط ل ؿ حازلؾ  كق ج حقتخجحـ  ط ز ال 

 (Barros 2007) .حا حتلج ا ف  ح ق    تغ    كذاؾ  قبب كةمؿ ب كؿ حاتمةث 

 استخدام أكسيد الزنك واألوجينول كمادة حشي قاعدية:

لقػػ ط ةع  كػػذاؾ قػػ    ةع   ػػعةس ةع حقػػتخجحـ  كقػػ ج حازلػػؾ   1966 زمػػاو  سػػةـ  Beaverطػػ ـ 

 ػػػػح  طػػػج  طػػػػج ح  ف حانػػػب .  ظػػػا موطتػػػػا 60ك  ز ؿ سنػػػػا  حؤ ط لػػػ ؿ مػػػ     بػػػػج ف حاف  مػػػ  

 3ال  ل قػػػـ لقػػػ ط ة" إاػػػا مطم سػػػا  كقػػػ ج حازلػػػؾ  حال ط لػػػ ؿ حامضػػػةؼ إا هػػػة حاف  مػػػ ك  ز ؿ 

قػػػتطةبة  لقػػػ ط ا مختنفػػػا ت ح ظػػػ  بػػػ ف حا ب عػػػح ,    حاتثب ػػػ  ح 6ملػػػة ؽ متم ػػػزم.  الظعػػػ ح 

حاج ح ح, إاا حالمتصةص حاػجحخنح  حاتمػ  .  هكػذح  ػ ف إضػة ا حاف  مػ ك  ز ؿ ؤكقػ ج حازلػؾ 
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 حؤ ط ل ؿ ال  عزث إا هة حالطةح كمة  لهػة ال تػل ص مػف لقػبا حالطػةح إذ كةلػ  لقػبا حالطػةح 

 (Beaver, Kopel et al. 1966). عةس ةع  %97% ق    ةع   100 ح حاج حقا 

لق ط ةع  ج ج حافعؿ حانب ػا سلػج ت ب ػؽ  كقػ ج حازلػؾ  حؤ ط لػ ؿ سنػا  Garcia-Godoyط ـ 

  م ك  ز ؿ  م ة لتهة م  حؤابةب حاتح  بؽ سن هة  كق ج حؤابةب حامعةاطا مقب ة" ب حق ا حاف

حازلػػػػػػؾ  حؤ ط لػػػػػػ ؿ مبة ػػػػػػ م   تبػػػػػػ ف  ف  ج  حافعػػػػػػؿ حاتهػػػػػػةبح  كػػػػػػ ف   خػػػػػػؼ سلػػػػػػجمة   بػػػػػػؽ 

حاف  م ك  ز ؿ مقب ة" سنا حانب إذ  ف حاف  م ك  ز ؿ  عجؿ حالقتطةبا حالاتهةب ػا تطػة   كقػ ج 

عـ  ج حافعؿ حالاتهةبح  ػح سمن ػة  بتػ  حانػب حازلؾ   ح مل  ا حابت . حقتلتج حابةظث   ف مع

 a(Garcia-Godoy 1982) ب حق ا حاف  م ك  ز ؿ  لتج مف م كب حؤ ط ل ؿ  ح حاضمةج.

 مطم ستػػػه  ػػػ ف تلػػػ ع حالتػػػة ج حالقػػػ ط ا  ػػػح بتػػػ  حانػػػب اػػػه  Garcia-Goody ج حقا    ػػػةع اػػػػ

ساطػػا بتػػأث   ظ ػػ م  كقػػ ج حازلػػؾ  حؤ ط لػػ ؿ حا ةسج ػػا ,  ةالاتهػػةب حانبػػح حا حضػػب اػػه ساطػػا 

 ضػػػػب    a(Garcia-Godoy 1982) ج حازلػػػػؾ  حؤ ط لػػػػ ؿ كظ ػػػػ   طةسج ػػػػا.بةقػػػػتخجحـ ظ ػػػػ م  كقػػػػ

Garcia-Goody  ف إضػػػة ا حاف  مػػػ ك  ز ؿ القػػػمل   كقػػػ ج حازلػػػؾ  1982 زمػػػاو  سػػػةـ 

 حال ط لػػػ ؿ كظ ػػػ م طةسج ػػػا  ػػػح حؤابػػػةب حامبتػػػ  م  حامعةاطػػػا قػػػنفةع بػػػةاف  م ك  ز ؿ  جث إاػػػا 

تفةسا  حاتهةب ا   ج مػف حقػتخجحـ  كقػ ج حازلػؾ  حال ط لػ ؿ  ظػج    ف حالقػتطةبا حانب ػا تطػة  

ؿ ت ح ظ  مف حا ب عح إاا حاتهةب حانب حامزمف  حاتم   حانبح حقمل   كق ج حازلؾ  حال ط ل  

.b(Garcia-Godoy et al. 1982) 
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 :: ماءات الكالسيوم ثانياا 

 (John. J 2003)   طج ل س ف:

 :حال ع حؤ ؿ: معط ل ف 

  حامعط ف حؤ ؿ )حؤقةا(: مة ح  حاكةاق ـ  حاص  ا +  كق ج حازلؾ +  ماح حازلؾ - 

 حاكةاق ـ  + ت تةل ـ  ج  كق ج +  حامعط ف حاثةلح )حامق ع(: قنفة  حاكةاق ـ  + تلغقتة  - 

 مزج كم ا متمةثنا مف حامعط ل ف ا صبب حامز ج متطةلا حان ف.ت 

زمػػػف   جط  ػػػا.  2-1زمػػػف حاعمػػػؿ )حاتصػػػنب حابػػػج ح(:   مػػػة زمػػػف ثةل ػػػا 10زمػػػف حامػػػزج  كػػػ ف 
 3-2زمػف حاتصػػنب ضػػمف حافػـ بعػػج حات ب ػػؽ:  مػػة جط  ػػا.  5-3حاتصػنب حالهػػة ح )حاظ   ػح(: 

 جط  ا.

 :حال ع حاثةلح: ب ج م + قة ؿ 

 هلة ال  تـ تفةسؿ إلمة  ت كؿ معنؽ اه  عة ؼ  خ ث )ا ا اه زمف تصنب(. 

 حاقة ؿ: حامة  حال ح. -حاب ج م: هح مة ح  حاكةاق ـ  حاص  ا.  - 

 (John. J 2003) :حاخصة ص حاعةما

طػػػػ م حاللضػػػػغة   حا ػػػػج: هػػػػح مػػػػةجم ضػػػػع فا ال  مكػػػػف حقػػػػتخجحمهة انتػػػػ م ـ حالهػػػػة ح     .1
 حام ظنح    حاموط  بؿ تقتخجـ كمةجم جحخن ا.

لظػاؿ حاللظاؿ  حاتآكؿ )تق ب ظفة ح(: هح مةجم تلظؿ بق سا ضػع فا حام ة مػا اا .2
  حاب  ا حافم  ا , اذاؾ  طب  ف تك ف بملأث سف هذ  حاب  ا  سف ط ث حا ج.

سةا ػػػػا ذح  تػػػػأث   مضػػػػةج انطػػػػ حث ـ:  بلػػػػة  سنػػػػا هػػػػذ  حاخةصػػػػ ا  كثػػػػ   phتتمتػػػػ  بػػػػػ  .3
 حقتعمةاهة.
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ذح  تػأث   مظػ   سنػػا حاتمعػجف: سلػجمة ت ضػػ  سنػا لقػ ج قػػلح لخػ   سلػج تػػ ح    .4
   , سػػجـ  طػػ ج  سػػ ح  ,  طػػ ج سػػزؿ(   لهػػة حا ػػ    حاما مػػا ) ف  كػػ ف حانػػب ل ػػ

حاجحخنػا حا ػ ح ج حامعجل ػا  تبػ ف  فتظ   سنا إسةجم تمعػجف حالقػ ج حاعػةطح حامتن ف.
لمػػة حانػػب, ظ ػػث ت ػػ ـ مػػة ح   ػػح إسػػةجم حاتمعػػجف  مصػػج هة اػػ ا مػػة ح  حاكةاقػػ  ـ  ح 

بتػػػػ     حاب  ػػػػا  (حامػػػػلخف  حاػػػػذي  ملػػػػ  ظػػػػج ث حاتنػػػػ ث phبفضػػػػؿ حاػػػػػ  )حاكةاقػػػػ ـ  
 حاملةقبا انب إلسةجم تمعجف حالق ج حامتن ف.

 (John. J 2003) :حاتأث  ح  حاب  ا ط ا 

 . تأث    عةؿ مضةج انط حث ـ: بفضؿ حا ن  ا حاعةا ا ت ـ  ب   ةؼ لم  حاط حث ـ    طتنهة.1 

 . تأث   مظ   سنا تمعجف حاعةج حالخ  )حاتغ  ا حانب ا غ   حامبة  م(.2 

 . تأث   مظ   سنا ت ك ؿ طق  سةطح )حاتغ  ا حانب ا حامبة  م(.3 

   حاظمػػ : ت ػػح حانػػب مػػف حاتػػأث  ح  حاتػػح . تػػأث   سػػةزؿ  حطػػح انػػب سبػػ  تظج ػػج  ملػػ  مػػ  4 
  مكف اهة  ف تخ   حانب    توجي إاا ظقةق ته    توث  سنا ظ   ته.

 (Guidelines 2008) :حالقتخجحمة  حاق    ا 

 تب  ف حاظف  حاعم  ا: .1

 غ   حامبة  م(.تغ  ا حؤابةب حامك   ا: )حاتغ  ا حانب ا حامبة  م     .2

 (ظ  ح  موطتا األطل ا حاطذ  ا )تأث   مضةج انعف لا .3

 ظ  ح  م ظن ا األطل ا غ   مكتمنا حاذ  م. .4
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 حقتخجحـ مة ح  حاكةاق ـ  كظ  م طةسج ا بعج بت  حانب  ح حؤقلةف حاموطتا: 

 زمػػاو  ج حقػػا م ة لػػا بػػ ف بتػػ  حانػػب ب قػػة ا حام ػػ   حاكه بػػة ح متب سػػةع  Fishman طػػ ث 

 ظػػػا موطتػػػػا  47بأكقػػػ ج حازلػػػؾ  حؤ ط لػػػ ؿ  مػػػة ح  حاكةاقػػػ  ـ ظ ػػػث  طػػػ ث حاج حقػػػا سنػػػا 

  ػػػه , عه   هػػػذ  حاج حقػػػا  لقػػػبا  6  3, 1 طقػػػم  إاػػػا مطمػػػ ست ف  تمػػػ  م حطبتهػػػة افتػػػ م 

اكػؿ مػف  كقػ ج حازلػؾ  حؤ ط لػ ؿ  مػة ح  % 81   %77,39بعج قتا   ه   لطةح ق    ا

% 54,6بعػػػػج قػػػػتا   ػػػػه  س ةع   ػػػػج كةلػػػػ  لقػػػػب حالطػػػػةح ,  مػػػػة  ػػػػعةسنػػػػا حات ت ػػػػب حاكةاقػػػػ  ـ

ت صػػؿ حابةظػػث  لػػه سنػػا حات ت ػػب   ؤكقػػ ج حازلػػؾ  حؤ ط لػػ ؿ  مػػة ح  حاكةاقػػ ـ   57,3% 

 (Fishman, Udin et al. 1996).إظصة ح ب ف حامطم ست فال  طج   ؽ 

بم ة لػا بتػ  حانػب بةاغن تػة   اجه ػج متب سػة ب ب ػػا  1999سػةـ   Shumayrikh بةظػثطػةـ حا

مز ج مف مة ح  حاكةاق  ـ ممز طةع م  ط  م مف مف  كق ج حازلؾ  حؤ ط ل ؿ  ب ف بت  حانب ب

 فػػػاع    فنػػػاع .  ممػػػ   19قػػػلةع موطتػػػةع سلػػػج  61. ط  ػػػ  حاج حقػػػا سنػػػا % 2حاغن تة  اجه ػػػج 

 ػػه حع اػػـ  كػػف هلػػةؾ  12  حامصػػنب ضػػ   ةع متب سػػةع بتػػةج قػػتةلنا . بعػػج حؤقػػلةف  بػػةاك مب م 

ب لمػة كةلػ  لقػبا  % 89,2 لقػبا حالطػةح حاقػ    ا    ؽ إظصة  ا ب ف حامطم ست ف  كةلػ  

 (Shumayrikh and Adenubi 1999).بةالقبا امطم سا مة ح  حاكةاق ـ   %71,4حالطةح حا عةس ا 

 زمػػػػاو  بم ة لػػػػا مػػػػة ح  حاكةاقػػػػ ـ  مػػػػ   كقػػػػ ج حازلػػػػؾ  Mohamedطػػػػةـ  2008  ػػػػح سػػػػةـ 

  ػه حع, 12 حؤط ل ؿ كظ  م طةسج ا بعج بت  حانب بكب  تة  حاظج جي  حقػتم   حام حطبػا امػجم 

,   عه   حاج حقا تف ؽ  كق ج حازلؾ  حؤ ط ل ؿ  كةلػ   ب كؿ  حضػب سنػا مػة ح  حاكةاقػ ـ 
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, م ػػةهجم هػػح حالمتصػػةص حاػػجحخنح  حا ػػف   ا حا ػػعةس ا ظػػ ؿ حاطػػذ   كبػػ ظػػةال  حاف ػػؿ حؤ

 (Mohamed 2008). لصب حابةظث بعجـ حقتعمةؿ مة ح  حاكةاق ـ  كظ  م طةسج ا 

 :  Ledermix :مادةاا لثثا

 صػػػةج ظ ػػػ ي  (triamcinolone 1%ت ك قػػػ ت    ج)  ك  هػػػح مػػػة ح  كةاقػػػ  ـ  ضػػػةؼ اهػػػة  

(  هح مػةجم مضػةجم انعف لػا  تملػ  حالمتصػةص حاععمػح  تقػمب بػةات م ـ 3%كن  تت حقكن ف (

 (Cameron 2005)حالق طح 

تقػػن   حاضػػ    التػػزحؿ حاج حقػػة  ظ اهػػة اطةسج ػػا بعػػج بتػػ  حانػػب  هػػذ  حامػػةجم كظ ػػ محقػػتعمن  

إاػػا مػػةجم حاظ ػػح حا ةسج ػػا ت نػػؿ مػػف حالاتهػػةب  ك  ت ك قػػ ت    جكةلػػ  إضػػة ا حا إذحمػػة سنػػا 

 .Srinivasan, Patchett et al). ج طا حالمتصةص حاجحخنح حاتةاح ابتػ  حانػب حاظػح األقػلةف حاموطتػا

2006)   

 ::المادة الرابطة لمعاج رابعاا 

 ب   حامةجم حا حب ا انعةج كظ  م طةسج ا بعج بت  حانب  ح حؤقلةف حاموطتػا ممػة  ع ػح خػتـ 

ط ػػج ظ ػػث تػػ تب  مػػ  حاعػػةج  تع ػػح حا ب ػػا حاهط لػػا حؤمػػ  حاػػذي  ملػػ  تقػػ ب حاطػػ حث ـ انػػب 

حاطػػػذ ي كمػػػة  ف اهػػػة سج ػػػج مػػػف حاظقػػػلة  كقػػػه اا حات ب ػػػؽ   طػػػ  حاتصػػػنب حا صػػػ   )زمػػػف 

ةل ا(  ال تظتةج إاا ضغ   ثلة  حات ب ؽ كمة  لهػة تظتػؿ مقػةظا ث 40-20حاتصنب حاض  ح 

ةجم حاتػػػ م ـ  هػػػح مػػػ حج غ ػػػ  مكنفػػػا صػػػغ  م  ػػػح حاظطػػػ م حاننب ػػػا حؤمػػػ  حاػػػذي  تػػػ ؾ مقػػػةظا امػػػ

 (Alireza and Malekabadi 2009) .طتصةج ةع إ
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طػ ح  بتػ  حاػ ب  حاعػةطح كظ ػ م طةسج ػا بعػج إ زماو  حقتخجحـ لعػةـ   Alireza ط م  ج حقا

% 100 ظػػا موطتػػا ظ ػػث كةلػػ  لقػػبا حالطػػةح حاقػػ   ي  50حانػػب بةام ػػ   حاكه بػػة ح سنػػا 

 (Alireza and Malekabadi 2009).  ه  6بعج  ت م م حطبا 

 IRM (Intermediate Restorative Material:)مادة  :خامساا 

مػػف إضػػة ا حابػػ اح م تػػةك  ا  القػػمل   كقػػ ج حازلػػؾ  حال ط لػػ ؿ بهػػجؼ تظقػػ ف  هػػح تلػػتج 

 حاخ حص  خةصا ات ن ؿ حلظاا ا حالقمل  بعج حاتصنب زز ةجم ط م حاضغ   حامتةلا

حاممتػجم سنػا  تػ م    نػا, ب لمػة تعتبػ  حام ػزم  تهحقػتم ح  حال IRM ػ  مف  هـ م زح  حقػمل  حاػ

 (John. J 2003)حؤهـ  ح حامعةاطة  حانب ا هح حا ج م سنا حاختـ. 

 ػح ظػ ف  ت كػب , %20%.ب اح م ت ػؿ حام تػةك  ا  80 كق ج حازلؾ  مقظ ؽ مف: ت كب حا

 (John. J 2003)%.1%. ظم  حاخؿ99حاقة ؿ ب كؿ  قةقح مف :حؤ ط ل ؿ 

%  2حاممز طػػػػا مػػػػ  ط ػػػػ م مػػػػف حاغن تػػػػة   اجه ػػػػج  IRM حقػػػػتخجحـ مػػػػةجم Shumayrikh طػػػػ ـ

قػػلةع موطتػػةع  61سنػػا  بعػػج بتػػ  اػػب حؤ ظػػة  حاموطتػػا بةقػػتخجحـ حاغن تػػة   اجه ػػجكظ ػػ م طةسج ػػا 

سنػػا حات ت ػػب  %75,8 %  96,5 طػػج ظ ػػؽ لطةظػػةع قػ    ةع   ػػعةس ةع بلقػػبا  فػػاع   19سلػج 

 (Shumayrikh and Adenubi 1999).  ه  مف حام حطبا 12 ذاؾ بعج 

ةقػػػتخجحـ حام ػػػ   بتػػػ  حانػػػب بةاف  م ك  ز ؿ   بػػػبتػػػ  حانػػػب بػػػ ف   2002سػػػةـ   Dean طػػػة ف 

ضػػم  كػػؿ  ظػػا موطتػػا  50سنػػا  IRMمػػةجم بت ب ػػؽ ظ ػػ م طةسج ػػا مػػف  حاكه بػػة ح متب سػػةع 
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)  حاكه بػػػػة ح حام ػػػػ   مطم سػػػػا  ػػػػحظ ػػػػث كةلػػػػ  لقػػػػبا حالطػػػػةح  ظػػػػا موطتػػػػا  25مطم سػػػػا 

ب لمػة كةلػ  لقػبا حالطػةح  .بعج خمقا   ػه  مػف حام حطبػا (% 84 حا عةس ا % 96حاق    ا 

 اػػـ  ,بعػػج خمقػػا   ػػه   (% 92 حا ػػعةس ا % 100حاقػػ    ا ) حاف  مػػ ك  ز ؿ مطم سػػا  ػػح

 (Dean, Mack et al. 2002) كف هلةؾ    ؽ إظصة  ا منظ عا ب ف حامطم ست ف.

لقػػب لطػػةح قػػ    ا   ػػعةس ا متفة تػػا بػػ ف حقػػمل   2010 كحموووس عهػػ   ج حقػػا حابةظثػػا 

سلػػػػج حقػػػػتعمةاهمة كظ ػػػػ م طةسج ػػػػا بعػػػػج بتػػػػ  حانػػػػب  IRM كقػػػػ ج حازلػػػػؾ  حؤ ط لػػػػ ؿ  حقػػػػمل  

ظ ػػػػػؽ  IRMإال  ف إقػػػػػمل  ,   تفػػػػ ؽ  ي ملهػػػػػة سنػػػػا حؤخػػػػػ  إظصػػػػة  ةع بػػػػةاف  م ك  ز ؿ  اػػػػػـ 

 (2010)كظن ا معجال  لطةح ق    ا  سنا.

  كربوكسيالت الزنك: بولي:اسمنت  سادساا 

 كػػػةف  ػػػح حابجح ػػػا سبػػػة م سػػػف ك ب كقػػػ ا  حازلػػػؾ,  بػػػ احإقػػػمل   1966 سػػػةـ Smithطػػػج ـ 

 كقػػ ج زلػػؾ مضػػةؼ إا ػػه حاكةاقػػػ ـ  مػػ  كم ػػا طن نػػا مػػف  كقػػػ ج حابزمػػ    مػػزج مػػ  حامظنػػػ ؿ 

 ا ع ػػح كتنػػا صػػنبا غ ػػ   ن ػػؾ  بعػػج حامػػزج  لػػتج معطػػ ف  تصػػنبحامػػة ح اظمػػ  حابػػ اح حك  

 in(WIEGMAN-HO 1983)طةبنا االظاؿ بةامة  ت   بةع.

.  حامّ ػػزم حؤ اػػا اهػػذح  ػػح حامعةاطػػة  حاقػػل ا حقػػت خجـ ملػػذ ذاػػؾ حاظػػ ف ب ػػكؿ  حقػػ  ك قػػمل  

بم ة لته م  إقػمل    قػفة  حازلػؾ حات ن ػجي,  حامّ ػزم حاثةل ػا هػح    هح حات بُّؿ حاظ  يحإلقمل

 تعػ ج حالختا ػة  حام اظعػا بػ ف حؤبظػةث حامخب ّ ػا   ل ه   عه  حاتصةطةع ط ػجحع مػ  بل ػا حاقػف.
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ك ب كقػػ ا  حازلػػؾ ب ػػكؿ طز ػػح إاػػا حالخػػتاؼ  ػػح  بػػ اح حاخبػ م حاقػػ     ا بةالقػػبا إلقػػمل  

 (Osborne and Wolff 1991)ةع .ػةع    ق    ّ ػام قتخجما مخب  ّ لقبا حامقظ ؽ /حاقة ؿ ح

حازلػػػؾ كمػػػةّجم إاصػػػةؽ انتع  ضػػػة  حامعجل  ػػػا  ك ب كقػػػ ا  بػػػ اح  قػػػت خجـ إقػػػمل   :تطبيقاتووو  

حامصػػػب با   حاتع  ضػػػة  حاخز   ػػػا  حؤ ػػػ حؽ حات   م  ػػػا كمػػػة   قػػػت خجـ كمػػػةّجم مب  لػػػا  ظ ػػػ ح  

ت ؿ  اكػػف ب ػػج م تثب ت ػػا  طػػؿ مػػف حقػػمل  قػػاصػػةؽ ت طػػةف حاقػػتةلنا   ضػػةع إل قػػتخجـ   , موط تػػا

 .(Reddy, Basappa et al. 1998) ل م  ي حازطةطح   قفة  حازلؾ  حالقمل  حؤ

حالطػػػةح حالقػػػ طح اكػػػؿ مػػػف حقػػػمل  حابػػػ اح ك ب كقػػػ ا   1973سػػػةـ   Mcwatter ج ا

( سلػػػػج حقػػػػتخجحـ هػػػػذ  حامػػػػ حج  ػػػػح حاتغ  ػػػػا Keflim مػػػػة ح  حاكةاقػػػػ ـ   حاصػػػػةجح  حاظ   ػػػػا )

% امػة ح  96% انبػ اح ك ب كقػ ا   90حامبة  م سنا  قلةف حا   ج  كةل  لقب حالطةح 

 .(McWalter, el-Kafrawy et al. 1973)% انصةج حاظ  ي. 8حاكةاق ـ       

 لػػػػه مػػػػف غ ػػػػ  حامظبػػػػذ حقػػػػتعمةؿ حقػػػػمل  حابػػػػ اح  1974سػػػػةـ   El-Kafrawy طػػػج حاعػػػػةاـ 

ك ب كقػػ ا   ػػػح حاتغ  ػػه حامبة ػػػ م ؤلػػه  منػػػؾ خةصػػػا ضػػع فا  ػػػح ملػػ  حاتقػػػ ب حاط ثػػػ مح 

 .(el-Kafrawy, Dickey et al. 1974) ت ك ؿ حاطق  حاعةطح  ح ج حقا  ط حهة سنا  قلةف حا   ج .

ب ضػػة ا لتػػ ح  حاب تةقػػ ـ  إاػػا حقػػمل  حابػػ اح ك ب كقػػ ا   2005سػػةـ   tsanovaطػػةـ 

 ,ةع قػل 232 حقتعمنه كمةجم تغ  ه غ   مبة  م  طة له بمة ح  حاكةاق  ـ بج حقا ق    ا سنا 

قلا  طة   حالتة ج بةافظص حاكه بة ح اظ   ا حانػب  40- 16ت ح ظ   سمة  حام ضا ب ف 

 .(Tsanova 2005)ك ب كق ا  م  لت ح  حاب تةق  ـ سنا مة ح  حاكةاق  ـبتف ؽ حقمل  حاب اح 
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ك ب كق ا  حازلؾ مف  ب احقمل  ح تك  ف : (Craig 1993  Anusavice1996-) :التركيب والتصمب

     ؾحؤك  ن ب اح%( مف مظن ؿ مة ح اظم  40مقظ ؽ  قة ؿ,  تك  ف حاقة ؿ مف )

سض ّ ا  خ ث مثؿ ظم  ح تةك ل ؾ  م  ظم   Copolymerظم  حؤك  ؿ حام ت  ؾ 

(itaconic acid( ت ح ح حا زف حاطز  ح امتعج ج حاتمةث  ظ حاح   )50000 – 30000 ,)

 ه  حامقو ؿ سف حا ب عا حانزطا انقة ؿ,  طج  تل ع ت ك ز حاظم  إاا بع  حاج طة  ب ف 

% ,  مة بةالقبا انمقظ ؽ  تأا ؼ مف   كق ج 40ل ع تطة ي  آخ   اكف ال تتعجث حالقبا 

%( مف 10-40ف   كق ج حا صج        كق ج حامغل ز  ـ  مف )%( م1-5)  حازلؾ م  

 ح بع  حؤل حع   ؾحك  ن حاب اح   طف ؼ ظم   .  كق ج حؤامل  ـ  م حج مةا ا م  ّ ا  خ ث

ك ب كق ا  حازلؾ    صبب سنا  كؿ مقظ ؽ م طف ؼ  م ثن ج,   مزج بعج  ب احمف إقمل  

  ك ف حاقة ؿ حاخةص به سبة م سف حامة ,  %(15-18ذاؾ م  مقظ ؽ حإلقمل  بلقبا )

ف ؼ  ث ن ج   اكف تفةسؿ حاتصنب ه  لفقه  ح حاظةات ف إذح كةف حاظم  متعجج حؤك  ؿ طج ط 

كقة ؿ اهذح   ؾحؤك  ن ب احاظم  إذح حقت خجـ مظن ؿ مة ح ت ن جي   مف ث ـ  م زج بةامة ,   

 حإلقمل .

ف حاقػػة ؿ مػػف مظنػػ ؿ مػػة ح   مكػػف  ف   لػػتج حإلقػػمل  سنػػا  ػػكؿ مضػػغ  ة     سلػػجهة  تكػػ  

 . ؾحؤك  ن ب اح (, حاذي    نؿ مف از طا ظم NaH2Po4اف قفة  حاص ج  ـ )

 تضػػمف تفةسػػؿ تصػػنب هػػذح حإلقػػمل  حلظػػاؿ قػػ  ح حاػػذ ح  ب حقػػ ا حاظمػػ  بظ ػػث تتظػػّ   

 ػػػػ ح ج حات ت ػػػػػة   حامغلز ػػػػـ   حا صػػػػػج   حاتػػػػح تػػػػػ تب  مػػػػ  قنقػػػػػنا حاتبنمػػػػ  ب حقػػػػػ ا مطم سػػػػػا 



                                                                                         

 المراجعة النظرية
 

21 
 

ا بقاقػؿ ظمػ    بػ اححاك ب كق ؿ,  تتفةسؿ هذ  حا  ح ج م  مطم سة  حاك ب كق ؿ حاخةص 

 حامطة  م  بذاؾ  ت ك ؿ اج لة منب م ت ؾ حات حب  )هط ف( سلج تصنب حإلقمل .   ؾحؤك  ن

ف حإلقمل  حاصنب مف  بكا ذح  ط حـ ه امح غ   متبن    غ   ملتعما حابل ا ؤماح   تك  

ػ   ػح هػذ  حا ػبكا طز  ػة    كقػ ج حازلػؾ حام تب   ػا حام نتظمػا مػ  بعضػهة  ب اح حؤك  ؿ  ت ت ض 

 متعج ج  ك  ؿ حازلؾ(.  ←حابع  )  كق ج حازلؾ  + ظم  متعج ج حؤك  ؿ  

)    ( إاػػا حالقػػمل  بلقػػب طن نػػاstannois flourid)حافنػػ   حا صػػج  ي   مكػػف  ف   ضػػةؼ 

  ن  ػػؼ      عػػج ؿ زمػػف حاتصػػنب    ظق ػػف خصػػة ص   مكػػف  ف حاػػذي لػػ حع  خػػ ث مػػف حافنػػ  ( 

 تب ػػا كم ػا حافن  ح ػػج حامتظػّ  م مػػف حإلقػمل  هػػح سبػة م سػػف  ,حاتعةمػؿ حا ػج ي اهػػذح حإلقػمل .

 . طزح  صغ  م

ه ػحاتظ   حافن  ي ب ف حقمل  حاب اح ك ب كق ا  حامضةؼ ا Smiithو  Meryonطة ف 

ف حالقمل  حازطةطح حا ة جي   طج  له حؤطؿ ػ حع مػ ل 3(   poly-f plusسلص  حافن   )

%( م ة لاع م  حاكم ا حامتظّ  م  ح 15-20) تظ   حع انفن   ظ ث تبنغ حاكم ا حامتظ  م مله

  (Meryon and Smith 1984)قمل  حازطةج حا  ة جي.حإل

( ااقمل   chlorehexidine gluconateةضة ا حاكن  هكق ج ف ) زماو  ب Orugطةـ 

 .(Orug et al. 2005)حامضةجم انط حث ـ الظع  تظقف  حضب   ح حاخصة ص 

ػػّ ا ح تبػػة  إقػػمل   ك م ة ّ ػػةع مػػ  بل ػػا حاقػػف, حإلقػػمل  ػػ تب   :مووا السوون االرتبوواط ف  خةص   ح 

 تفةسػؿ   ػؾحؤك  ن بػ احظ ػث   عت ػج بػأف  ظمػ   ك ب كق ا  م  حاقف غ    حضظا, حاب اح
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لػػػػة   ب حقػػػػ ا مطم سػػػػة  حاك ب كقػػػػ ؿ مػػػػ  حاكةاقػػػػ  ـ حاخػػػػةص به ج  كقػػػػح حؤبةت ػػػػ   حامك  

حال تبػػة  مػػ   تكػػ ف طػػ محاعػػةج,  حاتطػػةلا  ػػح حام لػػة   كػػ ف  سعػػـ مػػفبمػػة  ف حااسضػػ ّ ا.   

 (Jemt, Stalblad et al. 1986).حام لة   سعـ بةام ة لا م  حاعةج

ك ب كقػػ ا  حازلػػؾ  نتصػػؽ ببل ػػا  بػػ احبػػأف  إقػػمل    زمػػاو  Satioذكػػ    1976 ػػح سػػةـ   

او   ف قػة ؿ مػ ز Negm  ,  بػ ف(Saito, Sakai et al. 1976)  ةاق  ـػحاقػف بةات ة ػه ا ػ ح ج حاكػ

 ت ػكؿ  ك ب كق ا   تفةسؿ م  بل ا حاقف ا ظػجث زمػ  حاك ب كقػ ؿ حؤ  ل ػا,إقمل  حاب اح 

 (Negm, Combe et al. 1981).هذ  حازم  ط ث حاتصةؽ ط  ا م  حامعةجف حام ط جم  ح حابلا حاقل ا

 :ص العامة ئالخصا

ف  ج طا ظ ح م حان ظا حامب  جم  مكػف 2.5-3.5زمف حاعمؿ )  ( جط  ا  ح ج طا ظ ح م حاغ  ا,  ح 

ممػة  طعػؿ إطػ ح ح  حامػزج  كثػ  صػع با,   ػؾحؤك  ن بػ اح ف ت قب ب از طػا زح ػجم  ػح ظمػ  

ف  حؤقػػةا حامل  ػػح اهػػذح حإلطػػ ح  هػػ   ف    طػػج حطت ػػ ذح اػػذاؾ تب  ػػج حامقػػظ ؽ   ػػ  طبػػؿ حامػػزج.  ح 

حاتفةسػػؿ  ظػػجث سنػػا قػػ  ح, ظ ػػث ت ػػوخ   ج طػػا حاظػػ ح م حاملخفضػػا حاتفةسػػؿ ج ف  ف تقػػب ب 

 (Anusavice 1996)حاقة ؿ. ثخةلا

ـ(  هػ  ضػمف حامطػةؿ ° 37( جط  ا  ح ج طا ظػ ح م حافػـ ) 6-9  ت ح ح زمف حاتصنب ب ف ) 

ك ب كقػػػ ا  حازلػػػؾ ز ػػػةجم  بػػػ اح طػػػج   عهػػػ  إقػػػمل  ,  (Anusavice 1996)  حام بػػػ ؿ ا قػػػملتة

 (Kakigawa . H 1994)(  ثةل ػا. 75بقػ  ا  ػح زمػف حاتصػنب سلػج ز ػةجم زمػف حامػزج بم ػجح  ) 

  ػح حالقػتخجحـ    ػؿ حؤمػج.  كق ا  بةقػت  ح  ك م ػة ح ط ػج طػجحع ب اح ك ب تمت  حقمل  حا.
(Leloup, Serraj et al. 1998) 
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 (Bansal, Tewari et al. 1997) :لخواص الميكانيكية ا

 ب  حـ حإلاصةؽ. Mpa(  (55-85م ة ما حاضغ  :  مةب ف 

 .Mpa(  6.2م ة ما حا  ج : ) 

    .Gpa.(Anusavice 1996) 6معةمؿ حام  لا : ظ حاح 

ك ب كقػػ ا  حازلػػؾ ب ضػػة ا حاك   ال ػػ   حاخػػ حص حاف ز ة   ػػا إلقػػمل  بػػ اح مكػػف  ف تتظق ػػف 

(Na3A1F6)  طػ  حاعمػػؿ مثػػؿ ز ػةجم  طػ  حاتصػنب , إاػا حام ك ػب غ ػ  حاعضػ ي ا قػمل  ,

  (.talc  مكف حاظص ؿ سنا لفا حالت طا ب ضة ا حاػ) .ط ث حاضغ   ط ث حا  ج 

 :االنحاللية 

%(.  اكػػف تػػزجحج هػػذ  حا  مػػا ب ػػكؿ 0.06إف  حلظاا ػػا هػػذح حإلقػػمل   ػػح حامػػة  ملخفضػػا ) 

,   تعػػةه  إل ػػةص 4.5ب  مػػا  PHمنظػ ع سلػػج تع  ضػػه انظمػػ   حاعضػػ  ا, ظ ػػث تكػػ ف 

 ,Medic)لقػػبا حامقػػظ ؽ إاػػا حاقػػة ؿ بةلظاا ػػا  سنػػا  ب ػػكؿ معتبػػ  ضػػمف حاظفػػ م حافم ّ ػػا.

Obradovic-Djuricic et al. 2010) 

 :الختم الحفافي 

 زمػػاو  مخب  ػػة حقػػتخجحـ حقػػمل  حابػػ اح ك ب كقػػ ا  كظ ػػ م موطتػػا  ػػح   Maroskyطػػة ف 

ق ةؽ حامعةاطا حانب ا مػ  حقػمل    قػفة  حازلػؾ  حقػمل   كقػ ج حازلػؾ  حؤ ط لػ ؿ   طػج حلػه 

بػػ ف   ي  ػػ ؽ حظصػػة ح  ػػح حاخػػتـ حاظفػػة ح Pashleyب لمػػة اػػـ  طػػج  . ظ ػػؽ حطػػؿ خػػتـ ظفػػة ح

 cavit .(Naoum and Chandler 2002)inمةجم حؿ   حقمل  حاب اح ك ب كق ا  
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مخب  ة حاتق ب حاظفة ح تظػ  حات طػةف بةقػتخجحـ سػجم  2010 زماو  سةـ  Medićمة طة ف   

حقملتة  حاصةؽ  كةف حاتق ب  ح س لا حقمل  حاب اح ك ب كق ا   طؿ مف حقمل    قفة  

-Medic, Obradovic).حازلػؾ اكػف  كبػ  مػف س لػا حالقػمل  حازطػةطح حا ػة جي  حالقػمل  حا حتلطػح

Djuricic et al. 2010) 

 :االعتبارات الحيويَّة 

(  اكف تتعج ؿ هذ  حاظم ضػا ب ػكؿ قػ    1.7ك  ؿ هح ت   بةع )إ اقة ؿ حاب اح PHإف  ج طا 

حامػػز ج ت تفػػ   ب ػػكؿ قػػ    طػػجحع ظػػ ف تبػػج   PHسلػػج مػػزج حاقػػة ؿ مػػ  حامقػػظ ؽ  اهػػذح  ػػ ف  

قػػػةسا ضػػػمف تصػػػل ؼ  24ك ب كقػػػ ا  حازلػػػؾ بعػػػج    ػػػجخؿ إقػػػمل  بػػػ اح سمن ػػػا حاتصػػػنب,

(   سنػػا حاػػ  غـ مػػف حا ب عػػا حاظمضػػ ا → 5.5  (5.6حإلقػػملتة  حاتػػح ت ػػ  ضػػمف حامطػػةؿ

 طػؿ انػب حاقػلح  ك ب كق ا  حازلؾ   ف  هػذ  حاملتطػة  ت قػب ب تخ   ػةع  ب اححابج  ا إلقملتة  

 (Anusavice 1996)بةام ة لا م  حإلقملتة  حؤخ ث مثؿ إقمل    قفة  حازلؾ . 

ك ب كقػ ا  حازلػؾ سنػا حانػب ممةثػؿ    ظتّػا  طػؿ ممػة هػ  سن ػه مػ   بػ اح إف  تأث   إقػمل 

   كقػػػ ج حازلػػػؾ  حؤ ط لػػػ ؿ.  ب ػػػكؿ سػػػةـ ت عػػػزث حا ةبنّ ػػػا حاظ    ػػػا حاعةا ػػػا اهػػػذح حإلقػػػمل  إاػػػا:

(Naoum and Chandler 2002) 

 حإلقمل  حامتصنب مف حاظم ضا إاا حاظ ةجّ ا. PHن حاللت ةؿ حاق     (1

 قمل .حاقم ا حاملخفضا اا (2
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ك  ػػػؿ مػػػف حلت ػػػة    ػػػح حؤطل ػػػا حاعةطّ ػػػا, ظ كػػػا إ ظػػػج حاظطػػػـ حاطز  ػػػح حاكب ػػػ  انبػػػ اح    (3

  حاقة ؿ حاعةطح  ح حؤطل ا حاعةطّ ا تك ف  ح ظج جهة حاج ل ة ك ج  عؿ سنا حإلقمل .

 : كمادة حشي قاعدية بعد بتر لب األسنان المؤقتةاستعمال االسمنت  

لقػػ ط ةع  بػػ ف حقػػتخجحمه كظ ػػ م طةسج ػػا مػػ  إقػػمل   كقػػ ج حازلػػؾ  Garcia-Godoyطػػة ف 

 حؤ ط لػػ ؿ ظ ػػث  عهػػ   لتػػة ج هػػذ  حاج حقػػا حقػػتطةبا حاتهةب ػػا خف فػػا سلػػجمة تعػػةاج حؤابػػةب 

جطػة ؽ   تغ ػا بػةاب اح ك ب كقػ ا    عهػ     ضػةع مطم سػا  5مقب ةع بةاف  م ك  ز ؿ امجم 

ف فػػػػػػػا  ػػػػػػػح حؤابػػػػػػػةب حاتػػػػػػػح اػػػػػػػـ تعػػػػػػػةاج مقػػػػػػػب ةع حابػػػػػػػ اح ك ب كقػػػػػػػ ا  حقػػػػػػػتطةبا حاتهةب ػػػػػػػا خ

بةاف  م ك  ز ؿ, ح م ة لا حالتة ج   له  بج  مععػـ  ج حافعػؿ حالاتهػةبح  ػح سمن ػة  بتػ  حانػب 

بةاف  م ك  ز ؿ  مكف  ف  ك ف مف م كب حؤ ط ل ؿ  ح حاضمةج   مكف   ضةع  ف  وخذ بع ف 

ةقتخجحـ حاب اح ك ب كق ا  طج ظجث حالستبة   ف سمن ة  بت  حانب بةاف  م ك  ز ؿ متب سةع ب

 –خااػػه تفةسػػؿ بػػ ف حاف  مػػ ك  ز ؿ  حابػػ اح ك ب كقػػ ا   جث إاػػا ت ػػكؿ امع ػػجح  بػػ  ت ف 

ظمػػػ  بػػػ اح  ك  ن ػػؾ  هػػػذ  حام كبػػة  طػػػج تظػػػج مػػف حاللت ػػػة  سبػػػ   – ػػ ـ   اجه ػػػج , بػػ  ت ف 

 a(Garcia-Godoy 1982)حالقج حانب ا ممة  فق  حاتأث   حاظم ج اهذ  حإلقمل  سنا حانب.

سلػج حقػتعمةاه كظ ػ م   جح  حقػمل  حابػ اح ك ب كقػ ا  Gruythuysen    Smitsطػ ـ 

طةسج ػػا بعػػج بتػػ  حانػػب بمػػة ح  حاكةاقػػ ـ  سنػػا حؤ ظػػة  حاموطتػػا حاب ػػ  ا  كةلػػ  لقػػب حالطػػةح 

   صا به كمةجم بج نا سػف  كقػ ج  % بعج م حطبا قلا  قلت ف سنا حات ت ب61,9 % 75,5

  (Gruythuysen and Smits 1995)حازلؾ  حال ط ل ؿ سلج حقتخجحمه كظ  م طةسج ا.
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 زماو  بج حقا  ج  عػؿ حاػب حاقػلح ؤقػلةف حاطػ ذحف سنػا بتػ   Cotes طةـ 1997  ح سةـ 

حانب بةاف  م ك  ز ؿ    كب  تة  حاظج جي متب سةع ب ب ا طةسج ا مف  كقػ ج حازلػؾ  حؤ ط لػ ؿ 

 ظػػا   اػػا سن  ػػا  طقػػـ حاع لػػا إاػػا  240 كػػةف ظطػػـ حاع لػػا     حقػػمل  حابػػ اح ك ب كقػػ ا 

  بػػػػػػ  مطم سػػػػػػة  )   مػػػػػػ ك  ز ؿ مػػػػػػ   كقػػػػػػ ج زلػػػػػػؾ    ط لػػػػػػ ؿ,    مػػػػػػ ك  ز ؿ مػػػػػػ  بػػػػػػ اح 

كب  تػػػػة  ظج ػػػػجي مػػػػ   كقػػػػ ج زلػػػػؾ    ط ل ؿ,كب  تػػػػة  ظج ػػػػجي مػػػػ  بػػػػ اح  ك ب كقػػػػ ا ,

ا  قػةب   , كةلػ  ةاظ  حلة    ظص حاع لا كؿ  قػب ع امػجم ح بعػب حاتضظ اك ب كق ا (  تـ 

 .Cotes, Boj et al)مطم سا حاف  م ك  ز ؿ م   كقػ ج حازلػؾ  حؤ ط لػ ؿ حؤطػؿ حقػتطةبا حاتهةب ػا.

1997) 

حالطةح حاق   ي  حا عةسح ب ف حقمل   كق ج حازلؾ  2008سةـ  NEMATOLLAHI طة ف 

سلػج حقػتخجحمهة كمػةجم تغ  ػا طةسج ػا بعػج بتػ  حانػب   حؤ ط ل ؿ  حقمل  حاب اح ك ب كق ا 

 ظا ثةل ا موطتا  140سنا حؤقلةف حاموطتا بقنفة  حاظج جي  ح ج حقا ق    ا  ط حهة سنا 

اتفػ ؽ  ةع حظصػة   هةـقل ح    طج  له ال  طج   ؽ  5-3ملخ  م ت ح ظ   سمة  حام ضا ب ف 

%  94% ؤكقػ ج حازلػؾ  98قػ   ي حا ظج حامةجت ف سنا حؤخ ث ظ ػث كةلػ  لقػبا حالطػةح 

% انبػػػػ اح 91,8% الكقػػػػ ج حازلػػػػؾ   96,3انبػػػػ اح ك ب كقػػػػ ا   لقػػػػبا حالطػػػػةح حا ػػػػعةسح 

 (Nematollahi 2008) ه  . 12ك ب كق ا  بعج  ت م م حطبا 
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 : واسمنت البورتالند   MTAو: اسمنت السابعاا 

 MTA (Mineral Trioxideتعتب  مةجم حؤكةق ج حاثاث ا حامعجل ا حامطتمعا    حؿ 

Aaggregate مةجم طج جم      ااقتخجحـ  ح مجح حم حؤقلةف حانب ا ,ظ ث عه   اتك ف )

بةالقبا انم حج حؤخ ث مف ظ ث حإلط ح ح  حاعاط ا ضمف حاععـ , هح حامةجم  ت   حع مهمة ع

تقمب بلم  خا ة حاما    طهة,  مكف  ف تقهؿ تكةث  حا بة  حاقلح  حام مما حؤ اا حاتح

ؤغ ح  سج جم تضمل  :معةاطاكق    MTAػ ظ اهة . ملذ حكت ة هة حقتخجم  مةجم حا

 ساج حالمتصةص  حاطذ  حاعم ج ه ,تظ    حلغاؽ حاذ  م,إصاح حاللث ةبة  حاطذ  ا

بةا فة  حاععمح   ج  إاا ز حؿ   MTA  ح طم   هذ  حاظةال  قمظ  مةجم حؿ ,قلححا

 (Celik, Atac et al. 2013) حؤس ح  حاق    ا.

مةجم طج جم ذح  حلقطةـ ظ  ي  MTAػ  ف مةجم حا 1995سةـ  Abedi   طج ذك  حابةظث

 حقتخجحمة   ت ب  ة  كث  م  ح ظ ؿ حامجح حم حانب ا .  ج تـ حختبة هة اقل ح  سج جم مف طبؿ 

 (Abedi and Ingle 1995) حختصةص ح مجح حم حؤقلةف .

 Torabinejadمػػف طبػػؿ حابةظػػث  Loma Linda طػػج تػػـ ت ػػ    هػػذ  حامػػةجم  ػػح طةمعػػا 

 حاقػػػ ب حاخػػػة طح انقػػػف   زمػػػاو  ,بهػػػجؼ قػػػج كػػػؿ حا ػػػ ؽ حا حصػػػنا مػػػة بػػػ ف حاطهػػػةز حا لػػػ ي

.(Torabinejad, Hong et al. 1995) 

   ةطػه  ػح ج حقػا   Leeمػف طبػؿ حابةظػث  1993كةل  بجح ػا  صػفهة  ػح حؤجب حاقػلح سػةـ 

حختب  ح   هة طج م هذ  حامةجم سنا إصاح حاللث ةبة  حاطذ  ا حاطةلب ا , مل  حاتق ب حاظفػة ح 
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ذح  تقػ ب ظفػة ح  طػؿ ب ػكؿ  MTAػ , خنصػ ح إاػا  ف مػةجم حاػ IRMحالمنغػـ    ,م ة لا مػ 

.ثػـ حقػتخجم  هػذ  حامػةجم  IRMمػف حؤمنغػـ  حؿ   كث  ثبةتةع  ب  م , ذح  طج م قةجم ك  حضب 

 م  ػح حامطػػةال  حاط حظ ػا , حامظة عػػا ,متضػػملا حاظ ػ  حا حطػػ  ان لػػةم , حاتغ  ػا حانب ػػا حامبة ػػ

صػػاح حاللث ةبػػة   معةاطػػا حاكقػػ   , تظػػ    حلغػػاؽ حاػػذ  م , معةاطػػا ح  ػػة  حاطذ  ػػا , , ح 

صػػفة   امػػة تتمتػػ  بػػه مػػف   عػػ ج حالقػػتعمةؿ حا حقػػ  اهػػذ  حامػػةجم  متصةصػػ ا حامقتعصػػ ا.حال

كةاختـ حاط ج   حاخةص ا حامضةجم انط حث ـ  سجـ طةبن ا حالمتصةص  تظف ػز حاخا ػة حاصػةلعا 

  (Beslot-Neveu, Bonte et al. 2011).انعةج سنا ت ك ؿ حاطق  حامتمعجف

عهػ   طػج م سةا ػا سنػا حاخػتـ     MTAػ مػةجم حاػ  ط    سػجم ج حقػة  مخب  ػا  قػ    ا ظػ ؿ 

حاللث ةبػة  حاطذ  ػا  معةاطػا مكةل ا ت ػكؿ حامػا   ػ ؽ هػذ  حامػةجم سلػجمة تقػتعمؿ امعةاطػا ح    

سلػج حقػتعمةاهة  ػح  MTAػ مػةجم حاػ  ت كؿ حالق ج حام به بةاعةج تظ   طل ا مفت ظا حاذ  محؤ

 (Menezes, Bramante et al. 2004)انب. م  بت  ححاتغ  ا حانب ا حامبة 

عه   حات ةبؽ  ح حات ك ػب م ةاا      Wucherpfenning حابةظث ل   1999  ح سةـ 

سلػػج حافظػػص بػػةامطه  حاعػػةجي  حامطهػػ  حالاكت  لػػح   حقػػمل  حاب  تالػػجMTA بػػ ف مػػةجم حؿ

 X .(Wucherpfennig 1999) عا تظن ؿ حلظ حؼ  

تظتػػ ي لفػػا حاعلةصػػ  حاك م ة  ػػا  PC ف مػػةجم حاػػػ  2000سػػةـ  Estrelaكمػػة ذكػػ  حابةظػػث 

بةقػػتثلة   ف حالخ ػػ   ظتػػ ي  كقػػ ج حابزمػػ   حاػػذي  ضػػفح   MTAحؤقةقػػ ا حام طػػ جم  ػػح حاػػػ

 ,Estrela)سن ػػػه خةصػػػ ا حاعاا ػػػا حا ػػػعةس ا مػػػف ج ف  ف  ػػػ ث  ذاػػػؾ سنػػػا لت طػػػا حامعةاطػػػا .

Bammann et al. 2000) 
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كمة ل    حاعج ج مف حام ةال  ظ ؿ حظت ح  حقمل  حاب  تالج لفا حاعلةص  حاك م ة  ا  ح 

 ػ حا قتثلة  سلص  حابزم   حاذي  ع ح خةص ا حاعاا ا حا عةس ا امةجمةبMTA ػ مةجم حا

MTA حؿ مةجمحطؿ ب كؿ منظ ع مف   مف حاطج   بةاذك  حف تكنفا حقمل  حاب  تالج MTA 

 ;MTA. (Funteas, Wallace et al. 2003 حؿ ممة ج   حاعج ج مف حابةظث ف اج حقته كبج ؿ سف مةجم

(Tanomaru-Filho, Morales et al. 2012) 

 (:PCسمنت البورتالند )ا

عػا سنػا  ػػكؿ سبػ  مػػزج ك ب لػة  حاكةاقػ ـ  حام طػ جم بةا ب    ػتـ تظضػ   حقػمل  حاب  تالػج

مػػ  حاغضػػة  حاقػػن كةلح )حامواػػؼ مػػف قػػن كة حامغلز ػػـ   حؤامل ػػـ    ظطػػة  كنقػػ ا بعػػج  ظلهػػة

بلقب مع ل ا, ظ ث تختن  حام حج ط جحع  تجخؿ إاا حاف ف حاج ح  ظ ث  ( حاظج ج ب كؿ  قةقح

ج طػا م   ػا,  ػح هػذ  حاج طػا حاعةا ػا مػف  1500 طج هة تتـ سمن ا   ح  انمز ج بج طا ظ ح م 

(   ل نػؽ CaO) حاكةاقػ  ـ(  تتظػ ؿ إاػا  كقػ ج CaCo3حاظ ح م تتفكؾ ك ب لة  حاكةاق  ـ )

(, ظ ػػث  ػػ تب   كقػػ ج حاكةاقػػ ـ  مػػ  مك لػػة  حاغضػػة  ا ت ػػكؿ اػػج لة  ػػح Co2غػػةز حاك بػػ ف)

ظف ب كؿ  ة ؽ حالع ما   ضةؼ (,  حاذي   Aggregateحالهة ا تطم    كق جي قن كةلح )

% مف حاطبا ؤ ةاا زمف حاتصنب, ثػـ  عبػأ  ػح  ك ػةا  بةاتػةاح  صػبب طػةهزحع 2إا ه ظ حاح 

 (ELENA and JANOTKA 2003)انتق  ؽ.

ظ ح  ػػػةع)غ   متظ اػػػا إاػػػا  كقػػػ ج حاكةاقػػػ  ـ  ثلػػػة  إف  طػػػ ج ك ب لػػػة  حاكةاقػػػ ـ  غ ػػػ  متفككػػػا 

قػػػمل   عتب مو ػػػ  غ ػػػ  ط ػػػج ,حؤمػػػ  حاػػػذي  ػػػوث  قػػػنبةع سنػػػا  جح  سمن ػػػا حا ػػػ ح ( ضػػػمف حال

 بعػػج مػػػزج حالقػػػمل  )حاػػػذي  ظتػػ ي ك ب لػػػة  كةاقػػػ ـ  غ ػػػ   ,قػػمل   خ حصػػػه ب ػػػكؿ سػػػةـحال
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ظ ث  ,حالقملت ا حامتصنبا ـ ل  ا ضعؼ  ح حا بكا تب ا ك ب لة  حاكةاق   تصنبه متفككا(

 بةاتػػػةاح ظػػػج ث   حغػػػة   ت ػػػ  ة   بمػػػ    حاػػػزمف,    ك م ة  ػػػةع  انتفكػػػؾ ظ ح  ػػػةع  تكػػػ ف س ضػػػاع 

 (ELENA and JANOTKA 2003) ).ضمف كتنا حالقمل  حامتصنبا

اقػػ ـ  حاظػػ   كقػػ ج حاكةاقػػ ـ  )بمة  ػػه  كقػػ ج حاكة %65حامك لػػة  حؤقةقػػ ا ااقػػمل   ت ػػمؿ

 كقػػ ج  %2   كقػػ ج حاظج ػػج %3  %  كقػػ ج حؤامل ػػ ـ6  حاقػػن ك ف  كقػػ ج %21 حاطػػبا(  

   كةق ج حامعةجف حا ن  ا.ثاثح  كق ج حاكب         كق ج حات تةل  ـ %3  حامغلز  ـ

ة  حام ط جم  ح حالقمل   تـ ت م ج كم ا مع لا مف حالقمل   ح حاف ف ػج كم ا حاك ب لػ اتظج 

 مػف  ,ؾ بعػج تثب ػ   زلهػة  ػح لفػا حاج طػا ذاػ , ح ب ت ا ب  قاف م   ا 900ا ظ ح م ػبج ط

طبػؿ  بعػج حات م ػج  ػتـ تع ػ ف حالقػبا حام   ػا انك ب لػة  , حاتػح   نػؽ سن هةسلج ػذ  فػ  ؽ حا زل 

 بةاتػةاح  ػ ف انفةطػج مػجا ؿ قػنبح   طػب  ,م   ػا 900 ح حاج طػا  حا زف( مص نب حافةطج ) ح

 (ELENA and JANOTKA 2003)  .القمل% مف  زف ح2 ال تتطة ز لقبته 

فوي المعالجوة الحيوة  PC ة والنسيجية حوول اسوتخدام موادة الوويالدراسات السرير 

 لمب السني :

   ةطه ج حقا اتظػ ي حافعػؿ حامضػةج انطػ حث ـ حاعة ػج  Estrelaةظث  ط ث حاب 2000 ح حاعةـ 

 CHP( calcium hydroxide paste) معطػ ف مػة ح  حاكةاقػ ـ   PC  مػةجم حاػػ MTAانػػ

حقػػػتخجم   ػػػح هػػػذ  حاج حقػػػا   بػػػ  زمػػػ  ط ث م ػػػا هػػػح  طػػػج , Dycalحاػػػ     Sealapex حاػػػ

فػػػػا حا ػػػػ ب حؤز ؽ  حاعصػػػػ ا زح كػػػػ  ح  حاعل  ج ػػػػا حالط  ػػػػا   حامحامكػػػػ  ح  حاعل  ج ػػػػا حاب ت ةا ػػػػا   
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ضػػة  حابػػ   , بعػػج حالقػػتعةلا بأ بػػةؽ   حقػػتخجـ   ضػػةع حاف ػػ  حامعػػ  ؼ بةقػػـ حامب ,حا ط  ػػا

ط ح  حا  ةقة  حاازما  ب ت ي طػ ث خنص  حاج حقا إاػا  ف مػة ح  حاكةاقػ ـ   ذح  حافعػؿ حؤ ح 

  Sealapexحاػػبػةع ثػـ بػلفا حاقػ  ا ت    PC مػةجم حاػػ  MTA  حاػػ حامضػةج انطػ حث ـ  ن هػة مػةجم

حاتح اـ تعه   ي مف ملة ؽ حاتثب      حاللت ة  .كمػة تظػ ث حابةظػث  Dycal  خ  حع مةجم حاػ 

 مةجمم    PCمةجم حاػ ت ةبهأعه   حالتة ج   PC مةجم حاػ  MTAحات ك ب حاك م ة ح انػ 

تظتػػػػػػ ي سنػػػػػػا  كقػػػػػػ ج  MTAاػػػػػػػ ف لةظ ػػػػػػا حات ك ػػػػػػب حاك م ػػػػػػة ح بةقػػػػػػتثلة   ف حمػػػػػػ MTAػحاػػػػػػ 

 (Estrela, Bammann et al. 2000)حابزم  .

ج حاضػةـ تظػ  حاطنػجي سلػج   ػح ج حقػا اػ ج  عػؿ حالقػ 2001سػةـ   Holland طػج حابةظػث 

 ف هػػذ  حاكةاقػػ  ـ,     مػػة ح  PC مػػةجم حاػػػ   MTA   بةاػػػ  ػػنذ حاطػػ ذحف تطػػة  ز سػػة  سةط ػػا م  

 ػب ه   ػ ي  تظ  ضػهة سنػا ت ػك ؿ لقػ ج  طػةا  حام حج مت ةبها حالتة ج مف ظ ث حلقطةمهة حاظ

  b(Holland, de Souza et al. 2001)بةاطق  حاعةطح .

 طػػج  طػػ ث حابةظػػث لفقػػه ج حقػػا  خػػ ث  ػػح حاعػػةـ لفقػػه اتظػػ ي لهػػج  ػػفة  حانػػب حاقػػلح سلػػج 

قػػلةع  26,ظ ػػث  طػػ ي حابظػػث سنػػا  PC مػػةجم حاػػػ   MTA بةاػػػ حاتغ  ػػا    تػػ حاكػػاب بعػػج حاب

بتػػػ  ابهػػػة  تمػػػ  حاتغ  ػػػا ب ظػػػجث مػػػةجتح حابظػػػث , بعػػػج  ػػػه  ف تػػػـ طنػػػ  حؤقػػػلةف  تظضػػػ  هة 

 ج حافعؿ حالاتهةبح )حقتم ح  ته ,قمةكته(   انفظص حالق طح ,ظ ث تـ تظ ي حاطق  حاعةطح 

خا ػػة س  نػػا , حاعضػػ  ة  حاجط  ػػا.   طػػ ج   حالاتهػػةب( )ظػػةج    مػػزمف ,سػػجج حاخا ػػة ,حلت ػػة 

%(سلػػػج حقػػػتخجحمهة 100ف لتػػػة ج مت ةبها)لقػػػبا حالطػػػةح كلت طػػا لهة  ػػػا  عهػػػ   كنتػػػة حامػػػةجت 

ف  ك ؿ طقػػ  سػػةطح  حضػػب , كنتػػة حامػػةجتكمػػ حج تغ  ػػا بعػػج بتػػ  حانػػب حاقػػلح ,ظ ػػث  ج  ات ػػ



                                                                                         

 المراجعة النظرية
 

32 
 

لػػػج مزطػػػه بةامػػػة    ػػػوجي تفةسػػػؿ تظت  ػػػةف  كقػػػ ج حاكةاقػػػ ـ  حاػػػذي   ػػػكؿ مػػػة ح  حاكةاقػػػ ـ  س

اػػا ت ػػػك ؿ إ  ج حاك بػػ ف )مػػف حالقػػ ج حانبػػح (مػػف مػػة ح  حاكةاقػػ ـ  مػػ  ثػػةلح  كقػػػ حاكةاقػػ  ـ

معهمػة ,حؤمػ  حاػذي  عتبػ  بنن  ح  حاكةاق    حاتح تظػث سنػا ت ػك ؿ حاف بػ  ل كت ف بةاتمػةا 

 a(Holland, de Souza et al. 2001)ل  ا حابج   ح ت ك ؿ حاطق  حالق طح حا ةقح.

  PCبةختبة  حاللقطةـ حاظ ػ ي الػ س ف مػف مػةجم حاػػ Abdullahطةـ حابةظث  2002 ح سةـ 

 مة  ذاػػػؾ سػػػف    ػػػؽ م حطبػػػا حا ػػػكؿ حاخنػػػ ي اخا ػػػة حاقػػػة ك ,(  ػػػح حازطػػػةجAPC) حامل ػػػ ا

 MTA حازطػػةطح  مػػةجم حاػػػ  تػػـ حقػػتخجحـ حالقػػمل  حال لػػ م  ي ,حاععم ػػا ب طػػ ج مػػ حج حالختبػػة 

  PC عهػػ   حالتػػة ج  ف كػػا لػػ سح مػػةجم حاػػػ تالػػج غ ػػ  حامعػػجؿ كمػػ حج م ة لػػا    حقػػمل  حاب  

غ ػػػ  قػػػةما  تظػػػ   حا ػػػفة  حاععمػػػح  هػػػح م ػػػةبها بػػػذاؾ انلتػػػة ج حاماظعػػػا مػػػ   حامل ػػػ ا

 (Abdullah, Ford et al. 2002)غ   حامعجؿ. PC مةجم حاػ  MTA حقتخجحـ حاػ

 MTA جم حاػػػج حقػػا م ة لػػا قػػ    ا مػػة بػػ ف مػػة  Funteas طػػ ث حابةظػػث  2003  ػػح سػػةـ 

ؿ حام ػة ف  طػ ج ت ػةبه كب ػ  مػة بػ ف حامػةجت ف ن مف ظ ث حات ك ب , ك ؼ حاتظ PC مةجم حاػ 

بةقػتثلة   طػ ج كم ػا  (سلصػ  14)مف ظ ث سجج حاعلةص  حاجحخنا  ح ت ك ب حامةجت ف  هػ  

 MTA.(Funteas, Wallace et al. 2003) التذك  مف حابزم    ح حاػ 

   ج حافعػػػؿ حالقػػػ طح انػػػػ ةـج حقػػػا ام ة لػػػا حاتػػػأث   حاقػػػ 2003سػػػةـ  Saidon طػػػ ث حابةظػػػث 

MTA  مةجم  حاػ PC همة  ح حافؾ حاقفنح اخلز   مف خاؿ  ضعهمة  ح  لةب ب تفن ف  ز س

ةاظ  حلػػػة  بعػػػج بثػػػـ تػػػـ حاتضػػػظ ا  ,مػػػف حامػػػةجت ف اكػػػؿ خلز ػػػ ظ ػػػث  ضػػػع  ز ستػػػةف  ,غ ل ػػػة

 عه   حالتة ج حالقػ ط ا .   سج  انفظص حالق طح بةامطه  حاض  ح , قب ع 12ف    قب س
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ظػػػج ث  ػػػفة  سعمػػػح  حقػػػتطةبا حاتهةب ػػػا جل ػػػة بطػػػ ح  حامػػػةجت ف  ذاػػػؾ ضػػػمف  ت تػػػح حاتط بػػػا 

مػػةجت ف ذح  حلقػػطةـ ظ ػػػ ي  PCحاػػػ  مػػػةجم  MTA اػػػح خنصػػ  حاج حقػػا إاػػا حستبػػػة  كػػؿ مػػف 

كػغ /منػغ 4كػغ انب  تالػج  /منػغ25كا حامػةجت ف سنػا حاػز ل ل ) ظت ح إ ذاؾ بةا غـ مف  ط ج,

 PCحاػػ  بةاتػةاح  مكػف حستبػة   (حاب ضػة  MTAكػغ  ػح حاػػ /منػغ  12حا مةج ػا   MTA ح حاػػ 

 MTA.(Saidon, He et al. 2003) مةجم بج نا    خص ثملةع مف حاػ 

ج حقا اتظ ي  ج  عؿ حانػب حاقػلح انكػاب بعػج  Menezes  ط ث حابةظث  2004  ح سةـ 

 76 ذاػػؾ سنػػا  ,حاب ضػػة  PCحاػػػ   مػػةجم ,حا مةج ػػا PC مػػةجم حاػػػ ,  MTA حاتغ  ػػا بمػػةجم حاػػػ

تة ج ػ  حالػػػ كةلػػ حقػػتخاص حاع ػػػلة  انفظػػص حالقػػ طح ـ  ػػه  مػػف حامعةاطػػا تػػ 4 بعػػج  ةع قػػل

ا حام ط م ملهة كم حج تغ  ا اب ا ,ظ ث ب ح حانب ػ حج لفا حاغة ػث  ج  طم   حامػمت ةبها ظ 

% 100طقػػ  لقػػ طح طةقػػح   هة)بنغػػ  لقػػبا حالطػػةح ظ ػػةع  ػػح طم ػػ  حاع لػػة   اػػ ظع ت ػػكؿ 

ابةاعػػػة  حاكب ػػػ م  ػػػح بعػػػ  حاع لػػػة    ػػػ هج  طػػػ ج بعػػػ  حاخا ػػػة ح بةالقػػػبا انمػػػ حج حاػػػثاث (

.   ػػػة   كخاصػػػا  ػػػ ف حامػػػ حج حاثاثػػػا متقػػػة  ا مػػػف ظ ػػػث  عةا تهػػػة كمػػػ حج  حط ػػػا انػػػب حاقلح,

حابةظث إاا  لػه  طػب حؤخػذ بعػ ف حالستبػة  ل ػة م حقػمل  حاب  تالػج سلػج حالقػتعمةؿ حاقػ   ي 

  (Menezes, Bramante et al. 2004).  ذاؾ بقبب حظت ح ه سؿ لقب مختنفا مف حاز ل ل

ج حقػػا اتظػػ ي حاخػػ حص حاف ز ة  ػػا  حاك م ة  ػػا اػػؿ  Santos طػػ ث حابةظػػث  2004  ػػح سػػةـ 

MTA   مػػةجم PC (%  كقػػ ج حابزمػػ  20  حاب  تالػػج  % حقػػمل80)موافػػا مػػف ختبة  احال 

حالقػػمل  حالختبػػة ي , خنصػػ   PHظ ػػث تمػػ  ج حقػػا مػػجث تظ  ػػ   ػػ ح ج حاكةاقػػ ـ   ج طػػا 
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تظ  ػػػػػػػ    مػػػػػػػجث حا ػػػػػػػج م سنػػػػػػػا PHحاج حقػػػػػػػا إاػػػػػػػا ت ػػػػػػػةبه حامػػػػػػػةجت ف مػػػػػػػف ظ ػػػػػػػث ج طػػػػػػػا حاػػػػػػػػ 

.  (Santos, de Souza et al. 2004)حاكةاق ـ 

تظ ث   هة حاللقػطةـ حاظ ػ ي  2005 ح سةـ  Ribeiroكذاؾ  ط    ج حقا مف طبؿ حابةظث 

حستبة  كنتة حامةجت ف  خنص  حاج حقا إاا  , حؤب   حا مةجي PC مةجم حاػ  MTA امةجتح حاػ

 (Ribeiro, Duarte et al. 2005)غ   قم ت ف  ال تظ ضةف سنا حام   حاخن ي .

 مػػةجم حاػػػ   MTA طػػة ف   هػػة بػػ ف مػػ حج حاػػػ 2005سػػةـ  Camilleriج حقػػا انبةظػػث  خنصػػ  

PC مةجم حاػ  حؤب    حا مةجي PC   مف ظ ث حات ك ب حاك م ػة ح  حاللقػطةـ حاظ ػ ي  حامل

 (Camilleri, Montesin et al. 2005)إاا حستبة  طم   حام حج ظ   ا  ذح  ت ك ب ك م ة ح مت ةبه.

مػػةجم حؿ اتظػػ ي حات ك ػػب حا   قػػح اكػػؿ مػػف  2006سػػةـ   Islam  ضػػةع  ػػح ج حقػػا  ط حهػػة 

MTA مةجمحاب ضة     مةج ا حا  PC حاب ضة  بةقتخجحـ تظن ؿ تبعث    عا  حا مةج ا X   عه 

ا , ا م لة  حاكةاق  ـ حاثاث ا حاتظن ؿ  ف حامك ف حا   ا انم حج ه  :قن كة  حاكةاق  ـ حاثاث 

حاكةاق  ـ حا بةس ا  ح حام حج حؤ ب  ,إضة ا إاا  ط ج   ا م لة   قن كة  حاكةاق  ـ , ظ جح  

 بةاتػػػػػةاح  ػػػػػ ف حامػػػػػ حج حؤ بػػػػػ  ذح  ت ك ػػػػػب ك م ػػػػػة ح  ,MTA كقػػػػػ ج حابزمػػػػػ    ػػػػػح لػػػػػ سح حؿ

 (Islam, Chng et al. 2006)مت ةبه.

 مػػػةجم حاػػػػج حقػػػا طػػػة ف   هػػػة مػػػة بػػػ ف  2006 ػػػح سػػػةـ  Daneshكػػػذاؾ حؤمػػػ   طػػػ ث حابةظػػػث 

MTA  مػػػػةجم حاػػػػػ  ف مػػػػف لػػػػ سPC طةبن ػػػػا حاللظػػػػاؿ  حا قػػػػة م  ظ ػػػػث  ذاػػػػؾ مػػػػف ,حختبػػػػة  ت ف

مػف ظ ػث  PCمػةجم حاػػ سنػا لػ سح  MTA حاػػذ ا حا عةس ا , ت صؿ حابةظث إاا تفػ ؽ  حالف  

 (Danesh, Dammaschke et al. 2006)هذ  حامتغ  ح  حاثاثا.
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اتظػ ي حاتػأث   حام اػج انقػم ا  حاقػم ا  2006 ػح سػةـ  Ribeiro  ح ج حقػا  ط حهػة حابةظػث 

 ذاػؾ   Single-cell gel(cometبةقػتخجحـ ت ل ػا ) PC مػةجم حاػػ   MTA حاخن  ػا امػةجم حاػػ

سنػػا خا ػػة حاهةمقػػت  حاصػػ لح  عهػػ   لتػػة ج حاج حقػػا سػػجـ حمػػتاؾ  ي مػػف حامػػ حج   ػػا قػػم ا 

 (Ribeiro et al. 2006)خن  ا    عةا ا م اجم انقم ا,  لهة غ   طةج م سنا تظ    حام   حاخن ي.

 حقػػػمل   MTAحاخػػػتـ حاظفػػػة ح اكػػػؿ مػػػف حاػػػػ  2007 زماوهػػػة سػػػةـ  Bidarج قػػػ  حابةظثػػػا 

 كةلػ  لت طػا  , ظ ػج حاطػذ  ةع م ن سػ ةع ب ػ   ةع قػل 75حاب  تالج  ػح ج حقػا مخب  ػا  ط تهػة سنػا 

حاج حقػػػا تمتػػػ  حامػػػةجت ف ب ػػػج م سةا ػػػا سنػػػا حاخػػػتـ حاظفػػػة ح ج ف  طػػػ ج  ػػػ  ؽ حظصػػػة  ا هةمػػػا 

 MTA.(Bidar, Moradi et al. 2007)ف حاػ ػةع مػ   ص  بةاب  تالج كمةجم بج نا   خص ثمل ب لهمة,

ت نػ ص زمػف حاتصػنب ب ضػة ا مػ حج مختنفػا  2007سػةـ   زمػاو  Wiltbankظة ؿ كؿ مػف 

 ح  كن  ح ػػػج حاكةاقػػػ  ـ ,لتػػػطبػػػؿ حامػػػزج  ملهػػػة ) مل  حاب  تالػػػجي حا مػػػةجي  حؤبػػػ  إاػػػا حالقػػػ

   مة  حاكةاق  ـ(  الظع طص  زمف حاتصنب ج ف  ف  وث  ذاػؾ حاكةاق  ـ ,لت    حاكةاق ـ  

 PH  .(Wiltbank et al. 2007)سنا حاخصة ص حاف ز ة  ا ااقمل  بةقتثلة  حلخفة  ج طا حاػ

اف ز ة  ػا القػمل  حاب  تالػج حبج حقػا حاخصػة ص   Camilleriطػةـ حابةظػث 2008  ػح سػةـ 

حامق ع  حامعج ااقتخجحـ حاقػلح   خنػص إاػا  لػه  مكػف ت نػ ص زمػف حاتصػنب ب زحاػا حاطػبا 

 ػػوث  ذاػػؾ  ػػح خػػ حص حاب  تالػػج خػػاؿ حام ظنػػا حؤخ ػػ م مػػف حاتصػػل   ج ف  ف مػػف مقػػظ ؽ 

, بةالقػبا ام ة مػا حاللضػغة    ػج  اػا تظقػ ف حاتعةمػؿ مػ  حالقػمل   حاعػةجيحالقمل    جث إ

 ع حامضػػةؼ اػػه سلصػػ  ج حاعػػةجي  حامل ػػ    اكػػف  طػػؿ مػػف حالػػكةلػػ  لفقػػهة بةالقػػبا انب  تالػػ

حلخفضػ  بعػج قػةسا سلػج حامػزج    11  10بػ ف  قػمل  اا PHحابزم   , ت ح ظ  ج طػا حؿ
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 7قةسا اكلهة سةج  اا تفةع بعج  24قةسة   بعج  5 حلخفض   كث  بعج ت   بةع,  9,5إاا 

  ػػػةـ , خنػػػص إاػػػا  ف حقػػػمل  حاب  تالػػػج  متنػػػؾ خةصػػػ ا سةا ػػػا المتصػػػةص حامػػػة   تقػػػتم  

 قػػةسا  مػػف حامنظػػ ع  ف هػػذ  حاخةصػػ ا تػػزجحج ب ضػػة ا سلصػػ  حابزمػػ   24ظتػػا   بةإل تفػػةع

 (Camilleri 2008). انب  تالج

كمةجم تغ  ا   زماو  لق ط ةع حقتخجحـ حاب  تالج Barbosaحختب  حابةظث  2009  ح سةـ 

 كةلػػػ   ةع   مػػػ 1,7,14,21اب ػػػا مبة ػػػ م سنػػػا حؤ ظػػػة  حاثةاثػػػا  طػػػةـ ب نػػػ  حؤقػػػلةف بعػػػج  تػػػ ح  

حالتػػة ج غ ػػةب حاخا ػػة حالاتهةب ػػا  ػػح مععػػـ حاظػػةال  مػػ  غ ػػةب حات حطػػج حاط ثػػ مح  ػػح طم ػػ  

%مػػػف حاظػػػةال   كػػػةف حالقػػػ ج حانبػػػح تظػػػ  مل  ػػػا 10ت ػػػكؿ حاطقػػػ  حاعػػػةطح  ػػػح    حؤقػػػلةف

 حقػػتلتج  ف  ةع   مػػ 21 ب ع ػػةع مػػ   طػػ ج خا ػػة م ػػبها بمصػػ  ح  حاعػػةج طج ػػجم بعػػج حاتغ  ػػا 

 (Barbosa, Sampaio et al. 2009)حقمل  حاب  تالج غ   مخ   انلقج حاظ ا.

لج ابتػ  قتخجحـ حاب  تابت   ـ ق   ي   عةسح ال  زماو  Sakai  ح لفا حاعةـ طةـ حابةظث 

 ظػػػا موطتػػػا قػػػفن ا  30 ػػػح ج حقػػػا قػػػ    ا سنػػػا  MTA قػػػلةف حاموطتػػػا م ة لػػػا مػػػ  حاػػػػحؤاػػب 

 حقػتلتج  ف  حع  ه   24  حؿ  ت م حام حطبا حاممتجم ظتا  ةع تةم ةع  ظ    كا حامةجت ف لطةظ ب   ا

  MTA.(Sakai, Moretti et al. 2009) حاب  تالج   كؿ بج اع  طؿ كنفا مف حاػ

 حقػمل  حاب  تالػج سنػا حاخا ػة  MTAتػأث   كػؿ مػف حاػػ  2010 زماو  سػةـ  Shahiج ا 

حالاتهةب ػػػا سلػػػج ز ع حالقػػػمل   ػػػح حالقػػػ ج حاضػػػةـ انف ػػػ حف   طػػػج  ج  عػػػؿ حاتهػػػةبح  ػػػج ج إاػػػا 

حاخا ػة   ػه  مػ   طػ ج بعػ    3_1  ت حطػ  هػذح حالاتهػةب بعػج  ةع   مػ 15اػػ  7مت قػ  بعػج 

 (Shahi et al. 2010)مف حاب  تالج. ةع ظ     كث  ت باع  MTA حقتلتج  ف حاػ .ةب ا حامتف طاحالاته
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 حقمل    MTA زماوهمة تأث   كؿ مف حاػ Forghani  Bidarج ا  2013  ح سةـ 

ضةظؾ ب  ي  ظ ج حاطذ   36.  ط    حاج حقا سنا حاب  تالج سنا م ة ما حاعةج انكق 

 مطم سا س ض   MTAطقم  إاا ثاث مطم سة  )مطم سا س ض  انػ  م ن ع ظج ثةع 

 إاا  له  ح مطم سا حاػ    حاج حقا خنصانب  تالج  مطم سا  ةهجم ب     ح حاقةا ف ( 

MTA قب ع  مة  12 قب ع  تصؿ إاا حاذ  م بعج  12   2حاعةج انكق  ب ف  ما  تزجحج م ة 

 ةج انكق  م  حا ط . ح مطم سا حاب  تالج  نـ تتغ   م ة ما حاع
(Forghani, Bidar et al. 2013) 

 اظػػع مػػف م حطعػػا حؤجب حا بػػح حاتلػػ ع  ػػح حقػػتخجحـ حاظ ػػ ح  حا ةسج ػػا بعػػج بتػػ  حانػػب  ػػح 

حؤقلةف حاموطتا  سجـ تف ؽ إظجحهة سنا حؤخ ث,  سز  حاعج ػج مػف حؤبظػةث حاف ػؿ بعػج بتػ  

حؤ ط ل ؿ  ح ظ ػ م    ػا معػجم ظػج ثةع مػف  كقػ ج حازلػؾ  حؤ ط لػ ؿ تقػتخجـ حانب إاا  ط ج 

كظ ػػ م طةسج ػػا  ػػ ؽ حانػػب حاظػػح, اػػذح كػػةف حات طػػه القػػتخجحـ ظ ػػ ح  طةسج ػػا ال تظتػػ ي سنػػا 

حؤ ط لػػػػ ؿ , طػػػػج ل ػػػػ    بظػػػػةث متعػػػػججم  ػػػػح هػػػػذح حاقػػػػ ةؽ.  طتػػػػ ح حقػػػػتخجحـ حقػػػػمل  حابػػػػ اح 

 طػػػج م سةا ػػػا سنػػػا حاخػػػتـ  كػػػذاؾ  طتػػػ ح حقػػػمل  ك ب كقػػػ ا  امػػػة اػػػه مػػػف ت بػػػؿ ظ ػػػ ي ط ػػػج 

حاب  تالج بقبب حاصفة  حاعةا ا حام ة مػا انطػ حث ـ  حا ػج م سنػا تظف ػز ت ػكؿ حاطقػ  حاعػةطح 

 مف هلة  ت   هم ا إط ح  هذح حابظث. حامتكنا.
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 : تصميم الدراسة

وتسػػعسرسػػتسرشػػيرررسػػر ر اطر وػػطةرو   ػػسرورىرمتابعػػسرايع نػػسربعػػدرتعتمػػدر  ػػرسن ػػطوالردراسػػسرسػػر ر س

وج نػػػوؿرواسػػػمنتر سػػػ درايزنػػػؾرواألاسػػػمنتروذيػػػؾريتوأػػػ رلدانر ػػػؿرمػػػفرسػػػر ر اطروشػػػعا  اطررشػػػيور

بعػػػدرايو ػػػاـرببتػػػرريػػػبراأرحػػػانرر حشػػػواتردا د ػػػسرواسػػػمنترايبورت نػػػدرايزنػػػؾر ربو سػػػ  ترايبػػػوي ر

ر.رب بر تاترايحد ديايمؤدتسر

 وصف العينة:

طفػػ طروطف ػػسطرمػػفرر54سػػف  سر نػػدرمؤدتػػسريرحػػىر ان ػػسرحايػػسربتػػرريػػبرر85تر  نػػسرايبحػػثرمػػفرتأيفػػ

مػػدارسرمد نػػسردمشػػؽكرودػػدر انػػترحػػاالترايمعايجػػسر ػػ ررحػػد إمػػفرت م ػػذرايأػػؼراأوؿرواي ػػان ر

  نسرايبحثرموسمسطرإيىر  ثرمجمو اتررئ سسرو وػاطري مػادةرايمسػتةدمسررمجمو ػسراسػمنترل سػ در

رايبورت نػػدرمجمو ػػسراسػػمنتوررPCCمجمو ػػسراسػػمنترايبػػوي ر ربو سػػ  تررورايزنػػؾرواأوج نػػوؿ

PCريمدةرتسعسرلشير.روشعا  اطررتمترمرادبسراأسنافربعدرايمعايجسرسر ر اطررة

 .Garcia-Godoy, Novakovic et alرaسرحسبرايدراساترايعايم سرايسابوسوددرتوا رتر  يـرايشروطرايتاي 

ر:رةMcDonald . R.E 1994ررة;1982

 ر.رتعدرمضادراستطبابريبترراي بلأحانكرالر عانوفرحايسرمرض سر

 لالر ز ػػػدرامتأػػػا روررنةػػػررنا ػػػذر  رلورسػػػر ريرلور   يمػػػار  ػػػىروجػػػودوجػػػودردي ػػػؿرشػػػعا

 ايجذوررايف ز ويوج ر  رحاؿروجودهر  ىراي  ثرايذروير.ر
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 غ ابراأ راضروايع ماترايسر ر سرايدايسر  ىرتموتراي بر:ر 

 ر.  رايسفرايمعايجسرايحر سرايمفرطس-1

 ر.ايورعراستجابسرليم سر ند-2

 .ي سفرايمعايجسررةايمجاوررراي  سانتباجرلورناسورر  رر-3

 .رراي  وير  رايسفرايمعايجسرنزرد ح رمفرايم زابرر-4

 .غ ررم اررليـر فويرر-5

 ايع ماترايشعا  سرايدايسر  ىرتموتراي بر:غ ابر 

 .رلور  رمنطوسرايمفترؽ حوؿرايذرو سايشفو  سرايشعا  سر .1

 باإلضا سري متأا رايداة  ر.رروجودرامتأا رةارج رمرض ر  رجذوررايسفر .2

رت  سردنويردبؿرايمعايجس.رروجود .3

 .  راينسجرايمت  سستغ راترانح ي سر .4

ر.رواأسنافرايمعايجسرايمع وماترايةاأسربايمرضىريتو  ؽيبحثرارةتـرا تمادراستمارر

ر

ر

ر
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 خبمعت دمشك

 كهٍت طب األسىبن                                                    رلم االستمبرة

 لسم طب أسىبن األطفبل                                         

 

 استمبرة بسث

ررحانرايمؤدتسترراي برب بر تاترايحد دير  ىراأتأ  رربعضرايحشواترايوا د سر  ىرنجاحرب
ر

 

   Oأنثى              Oاسم المريض:                       تاريخ الىالدة:                  الجنس:        ذكر  

 المدرسة:                              الصف:                       العنىان ورقم الهاتف: 

 تاريخ إجراء المعالجة:                                               

 نىع الحشىة القاعدية:
رPCإسمنتررPCCسمنترا سمىت أكسٍذ سوك و أوخٍىىلا رلم انسه

    

    

 

 انتشخٍض انسزٌزي: 

 عذد انسطىذ انمىخىرة وخز واسع وخز عمٍك رلم انسه

 مه سطر سطر وزٍذ                       أكثز

زبنت انهب انمشبهذة 

 سزٌزٌب"

      

      

 

 انتشخٍض انشعبعً:

 زبنت خذور األرزبء انمعبندت

 ال ٌشٌذ عهى ثهثهب انذروي                        اندذور ممتظت امتظبطبً فٍشٌىنىخٍبً  اندذور مكتمهت وغٍز ممتظت                                                                      رلم انسه

   

   

                                                      

 انىتبتح

  ZOE                        O                       PCC O                    PC Oنىع الحشىة القاعدية:

 

 

 سزٌزٌب": -1

 وبسىر -6اوتببج نثت  -5ازمزار نثت  -4أنم عفىي  -3أنم ببنمزع  -2سهٍم -1
 

 أشهز 9بعذ  أشهز 6بعذ  أشهز 3بعذ  بعذ شهز رلم انسه

     

     

 

 شعبعٍب": -2

 امتظبص خبرخً مزضً  -4شفىفٍت فً مىطمت انمفتزق  -3شفىفٍت زىل انذروة  -2سهٍم  -1

  امتظبص داخهً  -5

 
 أشهز 9بعذ  أشهز 6بعذ  أشهز 3بعذ  رلم انسه

    

    

 مالحظات:
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ربعػػدرموا وػػسرمػػد رةرايمدرسػػسرةايموػػدادربػػفر مػػروراي نػػديرتػػـرإحضػػاررىػػؤالنراأطفػػاؿرمػػفرمدرسػػسر

يألطفػاؿرةط ػاطروب ػافرح ػثرتػـرشػرحرمػارسػوؼر ػتـرمػفرمعايجػسرروموا وسرةط ػسرمػفرلوي ػانراأمػور

ودػػدرتمػػترايمعايجػػسر ػػ ر   ػػسرطػػبررايمعايجػػاترايمودمػػسرواالةت طػػاترايػػواردةر.رمحاسػػفرومسػػاوئ

راأسنافركردسـرطبرلسنافراأطفاؿر  رجامعسردمشؽر.

وددر افرتوزعراأطفاؿروحاالترايمعايجػسرو وػاطري متغ ػراترايمسػتو سرايمةت فػسر ػ ر  نػسرايبحػثر مػار

ر   :

ر
 توزع أطفال عينة البحث وفقًا لجنس الطفل: - 1

 لمجنس.( يبين توزع عينة البحث وفقاً 1جدول رقم )

 انىسبت انمئىٌت عذد األطفبل خىس انطفم

 59.3 32 ذكر

 40.7 22 أنثى
 100 54 المجمىع

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
 

 ( يمثل النسبة المئوية لتوزع أطفال عينة البحث وفقاً لمجنس.1مخطط رقم )

النسبت المئويت لتوزع األطفبل في عينت البحث وفقبً لجنس الطفل

59.3

40.7

ذكر

أنثى
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 توزع حاالت المعالجة في عينة البحث وفقًا لممادة المستخدمة: - 2

ح ثرتـرجمعراالستماراترايتشة أ سر ا سردبؿرإجػرانرايمعايجػسرودسػمترردسمتراأرحانر شوائ اطر

لشػيررر9و افرايمجموعراينيائ ريألرحانرايت رتمترمرادبتياريمدةررتامجمو 3إيىربش ؿر شوائ ر

رى ر:

رر.رحىرمؤدتسرتـرتطب ؽرل س درايزنؾروراأوج نوؿرايأرؼرر27رايمجمو سراأويى:

ر. ايبوي ر ربو س  ترحىرمؤدتسرتـرتطب ؽرإسمنترر29ي ان س:رايمجمو سرا

رايبورت ند.رسمنترحىرمؤدتسرتـرتطب ؽرار29س:ري ايمجمو سراي ا

 

 ( يبين توزع عينة البحث وفقاً لممادة المستخدمة في المعالجة.2جدول رقم )

 النسبة المئوية عدد األرحاء المادة المستخدمة

 PC  29 34.1البورتالند  اسمنت

 PCC 29 34.1 البولي كربوكسيالت((اسمنت

 31.8 27 اسمنت أكسيد الزنك واألوجينول

 100 85 المجموع

ر
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 ( يمثل النسبة المئوية لتوزع عينة البحث وفقاً لممادة المستخدمة في المعالجة.2مخطط رقم )
ر

راي  ثرمفرح ثرايعددمفرايمةططرايسابؽرن حظرتواربرايمجمو اتر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

النسبت المئويت لتوزع حبالث المعبلجت في عينت البحث وفقبً للمبدة المستخذمت

34.1

34.1

31.8

CP اسمنت

CCP اسمنت

اسمنت أكسيد زنك وأوجينول
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 أدوات ومواد البحث: 

 األدوات: 

لدواترايفحػػػ رايسػػػر ريرورلدواترايمعايجػػػسرايسػػػن سرايتو  د ػػػسربمػػػار  يػػػارايوبضػػػسرايتورب ن ػػػسر-1

رر.باإلضا سرإيىرسنابؿرماس سرشادسرو رو سرذاترد اساترمةت فسرNSKروى رمفرنوع

 ر.معرسنابؿريتجر ؼراينةررومجارؼر اج سرمحويسررودبضسرم  روتور-2

ر.رونسرماأسردا عسرمعررؤؤسرإبررمح-3

 The Hygienic corporationررHygienicمجمو سرايحاجزرايمطاط روى رمفرنوعر-4

USAرةرتتأيؼرمفرم وبروحامؿرمشابؾرودطعرمطاط سرودوسروجي رمعدن رومشابؾرمتنو س.ر

رايأنعررجيازرتأو ررشعا  ر رنس -5

ر

ر

رر

ر

ر

رةجيازرايتأو ررايشعا  2أورةرردـرررررررررررررررررررررررررررررررررررررةرمجمو سرايحاجزرايمطاط 1أورةرردـرررررررر

رر



 المىاد والطرق
 

57 
 

 شاشسرضوئ سرمعرم برةريورانةرايأوررايشعا  س.-6

 مواد البحث: 

ر بر تاترايحد دير:-1

Astrinddentمفرانتاجرشر سررUltradentرر

 في محل مائي   Fe2(So4)3غرمفرر15.5وايذير تر برمفر

  ph=1.6ويشكل سائالً حمضيا 

ر بر تاترايحد ديةر3أورةرردـررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ر:سمنترل س درايزنؾرواأوج نوؿرا-2

Kalsogen® Plusوىورمفرانتاجرشر سررDentsplyر

ر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

رةرإسمنترل س درايزنؾرواأوج نوؿ4أورةرردـررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ر

 (: Carboco )ايبوي ر ربو س  تسمنترا-3

 غ  05يحتوي علبة بودرة   VOCOمن انتاج شركة 

رمل. 05وعبوة سائل 
ر

راسمنترايبوي ر ربو س  تةر5أورةرردـر



 المىاد والطرق
 

58 
 

بايحرارةرايجا سريمدةررتـرتعو ـرايبورت ندر:روىورمفرانتاجرمعمؿرطرطوسكاسمنترايبورت ند-4
وسطر و ـرغ رردابؿرينمورايجرا  ـرروايجد رربايذ ررلفرايبورت ندركمئو سر171سا سربدرجسرحرارةر

ر.ثرايت وثرل نانرايتعبئسرلوراينوؿوي فرتـرتعو مورةو اطرمفرحدور

ر

ر نوم ريرايزجاج رايمعدري ترم ـرسمنتراأاال-5

ر حتوير  بسربودرةررFujiوىورمفرانتاجرشر سر

 مؿ.ر11غرو بوةرسائؿرر15

ر

ر

رةاإلسمنتراي نوم ريرايزجاج ررترم ـرة6أورةرردـرر

ر نوم ريرايزجاج رإليأاؽرايت جافراالسمنتراأ-6

رررIvoclar Vivadent Germanyوىورمفرإنتاجرشر سر

رمؿ.ر11غرو بوةرسائؿرر31 حتوير  بسربودرةر

ر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ررايأاؽةرايزجاج رةراإلسمنتراأ نوم ري7أورةرردـررررررررررررررر

ر

ر
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 Kwangإنتػػاجرشػػر سرر1/81111%رمػػعراإل بنفػػر فر2ايمةػػدررايموضػػع راي  ػػدو ائ فر-7

Myungراي ور س.ر

ر

ر3M    ايستان سرست ؿرإنتاجرشر سررفت جار-7

ر

ر

رت جافرايستان سةر8أورةرردـرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ر

رةDental Introral E-Speed Film,Sizeر2ررKodakل  ـرر-8

 Kodakمحاي ؿرتحم ضرمظيرروم بترمفرنوعرر-9

 

 طريقة العمل: 

فػاؿرب   ػسرطػبراأسػنافرجامعػسرتـرإجػرانر م  ػاتربتػرراي ػبريألطفػاؿر ػ ر  ػادةرطػبرلسػنافراأط
ر.ردمشؽ

م ئراالستمارةرايةاأسربايبحثروذيؾربعدرايحأػوؿر  ػىرايمع ومػاترمػفرإدارةرايمدرسػسررح ثرتـر
ومػػػػفرايأػػػػوررايشػػػػعا  سرايتشة أػػػػ سرتػػػػـرتسػػػػج ؿرحايػػػػسرايجػػػػذورررجػػػػذوررم تم ػػػػسرغ ػػػػررممتأػػػػسر

رةكرجذوررذاترامتأا ر  ز ويوج رالر ز در  ىر   يارايذرويرر  ز ويوج اطررامتأاأاطر

رMcDonaldررأرحػانربايطر وػسرذاتيػارايتػ راتبعػترمػفردبػؿلجر تر م  اتربترراي بر ػ رجم ػعرا
رةMcDonald . R.E 1994ر
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ر.ايتةد ررايناح رشوؾرسب  سةرر-1

رر.ايحاجزرايمطاط استةداـرايعزؿربر-2

ايمحمويسر  ػىردبضػسرذاترتةط طروتي ئسرايحدودرايةارج سري حفرةرباستةداـرايسنابؿرايماس سرر-3
رر.رذاذرايمائ  سر اي سرمعرايتبر درايمستمررباإلسرر

ذاترسػنابؿرتجر ػؼراينةػررمحمويػسر  ػىردبضػسرؼراينةررايسػن ربشػ ؿر امػؿرباسػتةداـر جررتر-4
ررم  روتورةر.سر سربط ئسر

 ػػتحرحجػػرةررتػػـرإزايػػسرسػػوؼرايحجػػرةراي ب ػػسربشػػ ؿر امػػؿرباسػػتةداـرسػػنب سران شػػاؼراي ػػبوربعػػدرر-5ر
رر ػػػـرتجر ػػػؼراي ػػػبرايحجػػػرويرر سر اي ػػػسرتحػػػتراإلرذاذرايمػػػائ رايمسػػػتمربسػػػرغ ػػػرر امػػػؿرذاتررلس
باسػتةداـر ر ػاتردطن ػسرمعومػسرومرطبػسرايس طرةر  ىراينزؼررتتموررمجارؼر اج سرحادةبواسطسر

ربايمأؿرايف ز ويوج ر.ر

ايشر سرايأانعسريمػدةر بر تاترايحد ديربواسطسرايمحونسرايةاأسرحسبرتع  ماترتـرتطب ؽررر-7
و  رىذهرايمرح سرتـراستبعادراأسنافرايت ريـر حأػؿرر ان س.ر21ـرايغسؿربايمانريمدةر ر ان س.ر15

ر.  يارإردانري نزؼرلورايت ر انتر م اتراينزؼر  يار ب رة

يسػػفرتػػـرنو ػػورإيػػىراايزنػػؾروراأوج نػػوؿروبعػػدرت   فػػوررتطب ػػؽرل سػػ درتػػـايمجمو ػػسراأويػػىر ػػ رر-8ر
م ػـرر2تـرتسو سرىذهرايحشوةرايوا د سر وؽرايجػذ اتراي ب ػسروبحػدودرلداةرحشورموادري نسروربواسطسر

رمحمويسربم وطرمفرلجؿروضعرل س درايزنؾرسرجا سرمغطاةرببودرةرل س درايزنؾوذيؾرباستةداـردطن
 ػػػػ رايم ػػػػافرايأػػػػح حرودػػػػدرتػػػػـرتطب وػػػػور ػػػػفرطر ػػػػؽرمعػػػػا رةرةاأػػػػسريضػػػػبطر م ػػػػاتررواأوج نػػػػوؿ

مسرباسػػػػػتةداـرم  ػػػػػاؿرواحػػػػػدرمػػػػػفرإسػػػػػمنترل سػػػػػ درايزنػػػػػؾرودطػػػػػرةرواحػػػػػدةرمػػػػػفراأوج نػػػػػوؿرايمسػػػػػتةد
ر.اأوج نوؿ
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  ػػػىررد تمػػػااالبعػػػدرمزجػػػوربرايبػػػوي ر ربو سػػػ  تسػػػمنترتػػػـرتطب ػػػؽرارايمجمو ػػػسراي ان ػػػس ػػػ رر-9
ونو ػورإيػىرايسػفربواسػطسرلداةرحشػورمػوادررة1إيػىر3ربنسبسرسػائؿربػودرةرتع  ماترايشر سرايمأنعسر
ر. س ر سردطن سر وؽرايجذ اتراي بري نسرو تـرضغطوربواسطس

إيػىرر3مػعرايمػانرايموطػرربنسػبسرتـرتطب ؽراسمنترايبورت ندربعدرمزجػور  رايمجمو سراي اي سر-11
وبعػػدرنو ػػورإيػػىرايحجػػرةراي ب ػػسر ػػتـرضػػغطورباتجػػاهرلرضرايحجػػرةراي ب ػػسربواسػػطسردطنػػسرمب  ػػسررواحػػد

ر.بايمانرايموطرر

ايمعػدري حشػ روذيػؾر ػوؽرايحشػوةرايوا د ػسررريرايزجػاج  نػوم تـرايترم ـرباستةداـراسمنتراأ-11
رةNematollahi 2008ررةSakai, Moretti et al. 2009رر(Yildiz and Tosun 2014) .روبنفسرج سسرايبتر

 ػػـرربعػدرذيػؾرتػـرتي ئػسراأسػػنافرايمعايجػسرالسػتوباؿرت جػافرايسػتان سرسػػت ؿر ػ رنفػسرايج سػسر-11
ر.يأاؽايمعدريإلسمنتراإل نوم ريرايزجاج ر تـرإيأاؽرايت جافربواسطسراال

 ػػـرةػػ ؿر تػػػراترريألسػػنافردبػػؿرايمعايجػػسري تشػػة  روبعػػدرايمعايجػػسر ػػوراطررتػػـرلةػػذرأػػوررشػػعا  س
ؿرايتأو ررايشعا  رتـراستةداـرطر وػسرايتػوازيرلمػارجيػازراأشػعسرلشيرروأجرر9ور6و3ايمرادبسر

رجزنرمفراي ان سر.ر1,5ايتعر ضرر50kvكر10ma  ىرمو اسرر ودر افر ابتاطر

باسػتةداـرم بػرةررايمرادبسرتـراسػتةداـردػارئرايأػوررايشػعا  سرمفرلجؿردرانةرايأوررايشعا  سربعد
رر.  رحاالترايشؾيورانةرايأوررايشعا  سررX3 رةاأس

ي نجػاحرايسػر ريروايشػعا  ريبتػررررFuksورGarcia GodoyورMcDonald رتػـرا تمػادرمعػا  ر
رةGarcia-Godoy 1982 a ; McDonald . R.E 1994; Fuks.A.B 1999ر  ر تراترايمرادبس.راي ب

 بعد المعالجة:  السريري معايير النجاح

 ألم عفوي أو مثار.  دال ٌوج -1

 . المعالجة المشمولة فً العٌنةال ٌوجد احمرار لثوي أو انتباج أو ناسور موافق للسن  -2
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أي حركةةة رٌةةر مروةةٌة والتةةً ٌمكةةن أن تنةةت  عةةن ت ل ةة   حركةةة يبٌعٌةةة فةةً السةةن   -3

ٌُقّدر بناًء على عمر المرٌض  عظمً محٌي بالسن أو امتصاص جذري سرٌع وهذا ما ٌمكن أن 

 المقاب  ,أي االعتماد على درجة امتصاص الجذر.والصورة الشعاعٌة لليرف 

 معايير النجاح الشعاعي: 

 الرتوجدرشفو  سرشعا  سرحوؿرذرو سر-1

 الرتوجدرشفو  سرشعا  سر  رمنطوسرايمفترؽر-2

رالر وجدرليرامتأا رجذريرمرض رداة  رلورةارج ر-3
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 عرض المراحل العملية الحدى حاالت البحث

 

 

 

 

 

 

 

 صورة تشخيصية تظهر نخر عمى رحى ثانية سفمية(9صورة رقم )

 

 الناحي التخدير(11صورة رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 ( العزل بالحاجز المطاطي11صورة رقم )



 المىاد والطرق
 

64 
 

 

  تخطيط وتهيئة الحدود الخارجية لمحفرةر(12)صورة رقم 

 

 جرف النخر بشكل كامل وانكشاف المبر(13)صورة رقم 

 

 

 

 

 

 

 فتح الحجرة المبية وتجريف المب الحجروي( 14)صورة رقم 
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 تطبيق كبريتات الحديدي في الحجرة المبية ( 15)صورة رقم

 

 تطبيق الحشوة القاعدية )البورتالند( (16)صورة رقم 
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 الدراست اإلحصائيت
 

 

 الدراسة اإلحصائية التحميمية : 
ستتقيقي و متتتد ت نيتتن اتيعتتل ب مي  عتتل ستتقيقي و تتتم يق تت  تتتتقبم  مايتتل  بألق تت  تمتتم مقبة تتل    تتل 

مختلفل ) ين شهق مب ن،  ين ثالثل يشهق،  ين ستل يشهق،  ين تسيل يشهق( كم  تمتم مقبة تل 

شي عي و متد ت نين اتيعل ب مي  عل شي عي و تتم ثتالف تتتقبم  مايتل مختلفتل ) يتن  بألق      ل 

 يتتن تستتيل يشتتهق(  كتتن    تتل متتل  تت  م ب مي  عتتل تتتم عياتتل ثالثتتل يشتتهق،  يتتن ستتتل يشتتهق، 

تكتتقبقبم ) علتتح    تتل ب ق تتحك شتتم  ة عنيتتل ب   تتف ثتتد تمتتم نقبستتل تتتدثيق  ب متت ن  ب مستتتخنمل 

متقت و  لفتتق  ب  مايتل ب منقمستل  )اع ح يم تشتن(ماتيعل ب مي  عتل ستقيقي و مشتي عي و  (ب فشن م طيا

 يلم: تم عيال ب   ف مك ام ات ئج ب ت لين كم 
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 وأنماط الفشل السريري: دراسة حالة الرحى سريريا   1– 

 في   السريري الفشل ماطتكرارات أنو  الرحى سريريا  المئوية لنتائج مراقبة حالة  النسب

 عينة البحث وفقا  لممادة المستخدمة ف  المعالجة والفترة الزمنية المدروسة:

المئوية لنتائج مراقبة حالة الرحى سريريا  ف  عينة البحث وفقا  لممادة  ( يبين النسب4جدول رقم )
 المستخدمة ف  المعالجة والفترة الزمنية المدروسة.

الفخرة 

 الزمنَت
 حبلت الرحي

 النسبت المئوٍت عذد األرحبء

 PCCاسمنج  PCاسمنج 

اسمنج أكسَذ 

الزنك 

 واألوجَنول
 PCCاسمنج  PCاسمنج 

اسمنج أكسَذ 

الزنك 

 واألوجَنول

بعد شهز 

 واحد

 100 100 100 27 29 29 سليم
 0 0 0 0 0 0 احمزار لثت
 0 0 0 0 0 0 انتباج لثت
 0 0 0 0 0 0 ناسىر

 100 100 100 27 29 29 المدمىع

بعد ثالثت 

 أشهز

 100 100 100 27 29 29 سليم
 0 0 0 0 0 0 احمزار لثت
 0 0 0 0 0 0 انتباج لثت
 0 0 0 0 0 0 ناسىر

 100 100 100 27 29 29 المدمىع

بعد ستت 

 أشهز

 100 100 100 27 29 29 سليم
 0 0 0 0 0 0 احمزار لثت
 0 0 0 0 0 0 انتباج لثت
 0 0 0 0 0 0 ناسىر

 100 100 100 27 29 29 المدمىع

بعد تسعت 

 أشهز

 92.6 93.1 100 25 27 29 سليم
 7.4 0 0 2 0 0 احمزار لثت
 0 3.4 0 0 1 0 انتباج لثت
 0 3.4 0 0 1 0 ناسىر

 100 100 100 27 29 29 المدمىع
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( يمثل النسبة المئوية لنتائج مراقبة حالة الرحى سريريا  ف  عينة البحث وفقا  لممادة المستخدمة ف  المعالجة 4مخطط رقم )
 المدروسة.والفترة الزمنية 
 

  دراسة تأثير المادة المستخدمة عمى حالية الرحيى سيريريا  في  عينية البحيث وفقيا  لمفتيرة
 الزمنية المدروسة:

ب فشتتن ب    تتن ستتقيقي و  متت طتتتد رعتتقب  بخت تت ق كتت د مق تت   نقبستتل ن  تتل ب فتتقم  تتتم تكتتقبقبم يا

ممعممعتتتتتتل بستتتتتتمام يكستتتتتتين ب  اتتتتتت   PCCممعممعتتتتتتل بستتتتتتمام  PC تتتتتتيل معممعتتتتتتل بستتتتتتمام 

 مبألمعيامن تم عيال ب   ف، مذ   متق و  لفتق  ب  مايل ب منقمسل كم  يلم:
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المبدة المسخخذمت والفخرة الزمنَت المذروست

النسبت المئويت لنتبئج مراقبت حبلت األرحبء سريريبً في عينت البحث وفقبً للمبدة 

المستخذمت والفترة الزمنيت المذروست

سليم احمزار لثت انتباج لثت ناسور

بعد شهر واحد بعد ستة أشهر بعد ثالثة أشهربعد تسعة أشهر
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 نتائج اختبار كاي مربع: -

الفشل الحاصل سريريا  بين مجموعة  أنماط( يبين نتائج اختبار كاي مربع  لدراسة داللة الفروق ف  تكرارات 5جدول رقم )

ومجموعة اسمنت أكسيد الزنك واألوجينول ف  عينة البحث، وذلك وفقا  لمفترة الزمنية  PCCومجموعة اسمنت  PCاسمنت 

 المدروسة.

 حبلت الرحي سرٍرٍب  × المخغَران المذروسبن = المبدة المسخخذمت 

 الفخرة الزمنَت
عذد 

 األرحبء
 قَمت كبً مربع

درجبث 

 الحرٍت

قَمت مسخوى الذاللت 

 المقذرة
 داللت الفروق

 ال تىخد فزوق دالت - - - 85 واحدبعد شهز 

 ال تىخد فزوق دالت - - - 85 بعد ثالثت أشهز

 ال تىخد فزوق دالت - - - 85 بعد ستت أشهز

بعد تسعت 

 أشهز
 ال تىخد فزوق دالت 0.220 6 8.261 85

 يتن تستيل يشتتهق،  0.5.ي تيل ب عتنمن يعتالن يل ةيمتل مستتتمل ب ن  تل يك تق  كثيتق متتل ب قيمتل 

ب فشتتتن  متتت ط%   تمعتتتن تتتتقم  نب تتتل ر  تتت ئي و تتتتم تكتتتقبقبم يا95عاتتتن مستتتتمل ب ثقتتتل يد ياتتت  

 PCCممعممعتتتتل بستتتتمام  PCب    تتتتن ستتتتقيقي و  يتتتتن تستتتتيل يشتتتتهق  تتتتيل معممعتتتتل بستتتتمام 

ممعممعل بسمام يكسين ب  ا  مبألمعيامن، م  تدثيق  لم ن  ب مستخنمل علح    ل ب ق ح  يتن 

 تسيل يشهق تم عيال ب   ف0

م د يتد  س ب ك د مق      اس ل  كن مل ب فتقبم ب  مايل ) ين شهق مب ن،  ين ثالثتل يشتهق، 

 ين ستل يشهق( ألل عمي  بألق    ب مؤةتتل ب منقمستل ك اتم ستليمل متل ب ا  يتل ب ستقيقيل  يتن 

شهق مب ن م ين ثالثل يشهق م ين ستل يشهق مهم  ك ام ب م ن  ب مستخنمل، م   ت  م   تمعن 

 PCنب تتل ر  تت ئي و تتتم تكتتقبقبم ياتتمبح ب فشتتن ب    تتن ستتقيقي و  تتيل معممعتتل بستتتمام تتتقم  

ممعممعتتتتتل بستتتتتمام يكستتتتتين ب  اتتتتت  مبألمعياتتتتتمن، م  تتتتتتدثيق  لمتتتتت ن   PCCممعممعتتتتتل بستتتتتمام 

ب مستتتخنمل علتتح    تتل ب ق تتح  يتتن شتتهق مب تتن م يتتن ثالثتتل يشتتهق م يتتن ستتتل يشتتهق تتتم عياتتل 

 ب   ف0
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 يريا :دراسة نتيجة المعالجة سر  – 2
 المعالجة سريريا  ف  عينة البحث وفقا  لممادة المستخدمة في   مئوي لنتائج النسبة ال

 المعالجة والفترة الزمنية المدروسة:

 
المعالجة سريريا  ف  عينة البحث وفقا  لممادة المستخدمة ف  المعالجة والفترة  لنسب المئوية لنتائج( يبين ا6جدول رقم )

 الزمنية المدروسة.
الفخرة 

 الزمنَت
 المبدة المسخخذمت

 النسبت المئوٍت عذد األرحبء

 المجموع نجبح فشل المجموع نجبح فشل

 بعد شهز واحد

 PC 0 29 29 0 100 100اسمنت 

 PCC 0 29 29 0 100 100اسمنت 

 100 100 0 27 27 0 اسمنت أكسيد الشنك واألوخينىل

 بعد ثالثت أشهز

 PC 0 29 29 0 100 100اسمنت 

 PCC 0 29 29 0 100 100اسمنت 

 100 100 0 27 27 0 اسمنت أكسيد الشنك واألوخينىل

 بعد ستت أشهز

 PC 0 29 29 0 100 100اسمنت 

 PCC 0 29 29 0 100 100اسمنت 

 100 100 0 27 27 0 اسمنت أكسيد الشنك واألوخينىل

 بعد تسعت أشهز

 PC 0 29 29 0 100 100اسمنت 

 PCC 2 27 29 6.9 93.1 100اسمنت 

 100 92.6 7.4 27 25 2 اسمنت أكسيد الشنك واألوخينىل

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النسبة المئوية لمحاالت الناجحة سريريا  ف  عينة البحث وفقا  لممادة المستخدمة ف  المعالجة والفترة  ( يمثل5رقم )مخطط 
 الزمنية المدروسة.
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بعد شهر واحد بعد ثالثة أشهر بعد ستة أشهر بعد تسعة أشهر

الفترة الزمنيت المذروست

النسبت المئوٍت للحبالث النبجحت سرٍرٍب  فٌ عَنت البحث وفقب  للمبدة 

المسخخذمت والفخرة الزمنَت المذروست

CP بسمام CCP بسمام يامن بسمام يكسين  ا  ميمع
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  عمييى نتيجيية المعالجيية سييريريا  فيي  عينيية البحييث وفقييا  دراسيية تييأثير المييادة المسييتخدمة
 لمفترة الزمنية:

تتتتد رعتتتقب  بخت تتت ق كتتت د مق تتت   نقبستتتل ن  تتتل ب فتتتقم  تتتتم تكتتتقبقبم  تتتنمف ب فشتتتن ستتتقيقي و  تتتيل 

 ممعممعتتل بستتمام يكستتين ب  اتت  مبألمعياتتمن PCCممعممعتتل بستتمام  PCمعممعتتل بستتمام 

 تم عيال ب   ف، مذ   متق و  لفتق  ب  مايل ب منقمسل كم  يلم:

 نتائج اختبار كاي مربع: -
 PC( يبين نتائج اختبار كاي مربع  لدراسة داللة الفروق ف  تكرارات حدوث الفشل سريريا  بين مجموعة اسمنت 7جدول رقم )

 ف  عينة البحث، وذلك وفقا  لمفترة الزمنية المدروسة. PCCومجموعة اسمنت 

 نخَجت المعبلجت سرٍرٍب  × المخغَران المذروسبن = المبدة المسخخذمت 

 الفخرة الزمنَت
عذد 

 األرحبء
 قَمت كبً مربع

درجبث 

 الحرٍت

قَمت مسخوى الذاللت 

 المقذرة
 داللت الفروق

 ال تىخد فزوق دالت - - - 85 بعد شهز واحد

 ال تىخد فزوق دالت - - - 85 ثالثت أشهز بعد

 ال تىخد فزوق دالت - - - 85 بعد ستت أشهز

بعد تسعت 

 أشهز
 ال تىخد فزوق دالت 0.336 2 2.182 85

 

 يتن تستيل يشتتهق،  0.5.ي تيل ب عتنمن يعتالن يل ةيمتل مستتتمل ب ن  تل يك تق  كثيتق متتل ب قيمتل 

%   تمعتتتن تتتتقم  نب تتتل ر  تتت ئي و تتتتم تكتتتقبقبم اعتتت ح متشتتتن 95يد ياتتت  عاتتتن مستتتتمل ب ثقتتتل 

 PCCممعممعتتتتل بستتتتمام  PCب مي  عتتتتل ستتتتقيقي و  يتتتتن تستتتتيل يشتتتتهق  تتتتيل معممعتتتتل بستتتتمام 

عيامن، م  تدثيق  لم ن  ب مستخنمل علح    ل ب ق ح  يتن ممعممعل بسمام يكسين ب  ا  مبألم 

 تسيل يشهق تم عيال ب   ف0

مق      اس ل  كن مل ب فتقبم ب  مايل ) ين شهق مب ن،  ين ثالثتل يشتهق،  م د يتد  س ب ك د

 ين ستل يشهق( ألل عمي  بألق    ب مؤةتتل ب منقمستل ك اتم ستليمل متل ب ا  يتل ب ستقيقيل  يتن 

شهق مب ن م ين ثالثل يشهق م ين ستل يشهق مهم  ك ام ب م ن  ب مستخنمل، م   ت  م   تمعن 

 PCتكتتقبقبم اعتت ح متشتتن ب مي  عتتل ستتقيقي و  تتيل معممعتتل بستتمام  تتتقم  نب تتل ر  تت ئي و تتتم
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ممعممعتتتتتل بستتتتتمام يكستتتتتين ب  اتتتتت  مبألمعياتتتتتمن، م  تتتتتتدثيق  لمتتتتت ن   PCCممعممعتتتتتل بستتتتتمام 

ب مستتتخنمل علتتح    تتل ب ق تتح  يتتن شتتهق مب تتن م يتتن ثالثتتل يشتتهق م يتتن ستتتل يشتتهق تتتم عياتتل 

 ب   ف0

 

 الشعاع :وأنماط الفشل  دراسة حالة الرحى شعاعيا   – 3

ف  عينة الشعاع   الفشل ماطتكرارات أنو النسبة المئوية لنتائج مراقبة حالة الرحى شعاعيا  

 :البحث وفقا  لممادة المستخدمة ف  المعالجة والفترة الزمنية المدروسة
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وفقا  لممادة المستخدمة ف  المعالجة ( يبين النسبة المئوية لنتائج مراقبة حالة الرحى شعاعيا  ف  عينة البحث 8)جدول رقم 
 والفترة الزمنية المدروسة.

الفخرة 

 الزمنَت
 حبلت الرحي شعبعَب  

 النسبت المئوٍت عذد األرحبء

 PCاسمنج 
اسمنج 

PCC 

اسمنج أكسَذ 

 الزنك واألوجَنول
 PCاسمنج 

اسمنج 

PCC 

اسمنج أكسَذ 

 الزنك واألوجَنول

بعد ثالثت 

 أشهز

 92.6 82.8 100 25 24 29 سليم

 3.7 0 0 1 0 0 شفىفيت حىل الذروة

 3.7 3.4 0 1 1 0 شفىفيت في منطقت المفتزق

 0 0 0 0 0 0 امتصاص خارخي مزضي
 0 0 0 0 0 0 امتصاص داخلي

شفىفيت حىل الذروة وشفىفيت في منطقت 

 المفتزق
0 1 0 0 3.4 0 

شفىفيت في منطقت المفتزق وامتصاص 

 خارخي مزضي
0 1 0 0 3.4 0 

 0 0 0 0 0 0 شفىفيت حىل الذروة وامتصاص داخلي
شفىفيت حىل الذروة وفي منطقت المفتزق 

 وامتصاص خارخي
0 2 0 0 6.9 0 

 100 100 100 27 29 29 المدمىع

بعد ستت 

 أشهز

 85.2 72.4 96.6 23 21 28 سليم

 3.7 0 0 1 0 0 شفىفيت حىل الذروة

 3.7 3.4 0 1 1 0 شفىفيت في منطقت المفتزق

 3.7 0 0 1 0 0 امتصاص خارخي مزضي
 3.7 3.4 3.4 1 1 1 امتصاص داخلي

شفىفيت حىل الذروة وشفىفيت في منطقت 

 المفتزق
0 1 0 0 3.4 0 

شفىفيت في منطقت المفتزق وامتصاص 

 خارخي مزضي
0 1 0 0 3.4 0 

 0 3.4 0 0 1 0 شفىفيت حىل الذروة وامتصاص داخلي
حىل الذروة وفي منطقت المفتزق  شفىفيت

 وامتصاص خارخي
0 3 0 0 10.3 0 

 100 100 100 27 29 29 المدمىع

بعد تسعت 

 أشهز

 81.5 72.4 96.6 22 21 28 سليم

 3.7 0 0 1 0 0 شفىفيت حىل الذروة

 3.7 3.4 0 1 1 0 شفىفيت في منطقت المفتزق

 3.7 0 0 1 0 0 امتصاص خارخي مزضي

 3.7 3.4 3.4 1 1 1 داخليامتصاص 
شفىفيت حىل الذروة وشفىفيت في منطقت 

 المفتزق
0 0 0 0 0 0 

شفىفيت في منطقت المفتزق وامتصاص 

 خارخي مزضي
0 1 1 0 3.4 3.7 

 0 3.4 0 0 1 0 شفىفيت حىل الذروة وامتصاص داخلي
شفىفيت حىل الذروة وفي منطقت المفتزق 

 وامتصاص خارخي
0 4 0 0 13.8 0 

 100 100 100 27 29 29 المدمىع
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( يمثل النسبة المئوية لنتائج مراقبة حالة الرحى شعاعيا  ف  عينة البحث وفقا  لممادة المستخدمة ف  المعالجة 6مخطط رقم )
 والفترة الزمنية المدروسة.

 

 
  عينية البحيث وفقيا  لمفتيرة  دراسة تأثير المادة المستخدمة عمى حالة الرحى شيعاعيا  في

 الزمنية المدروسة:
ب فشتن ب    تن شتي عي و  مت طتد رعقب  بخت ت ق كت د مق ت   نقبستل ن  تل ب فتقم  تتم تكتقبقبم يا

ممعممعتتتتتتل بستتتتتتمام يكستتتتتتين ب  اتتتتتت   PCCممعممعتتتتتتل بستتتتتتمام  PC تتتتتتيل معممعتتتتتتل بستتتتتتمام 

 لم:مبألمعيامن تم عيال ب   ف، مذ   متق و  لفتق  ب  مايل ب منقمسل كم  ي
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CP اسمنت اسمنت

CCP

اسمنت

أكسيد سنك

وأوخينىل

CP اسمنت اسمنت

CCP

اسمنت

أكسيد سنك

وأوخينىل

CP اسمنت اسمنت

CCP

اسمنت

أكسيد سنك

وأوخينىل

المبدة المسخخذمت والفخرة الزمنَت المذروست

النسبت المئويت لنتبئج مراقبت حبلت األرحبء شعبعيبً في عينت البحث وفقبً للمبدة 

المستخذمت والفترة الزمنيت المذروست

سليم شفوفيت حول الذروة

شفوفيت في منطقت المفتزق امتصاص خارجي مزضي

امتصاص داخلي شفوفيت حول الذروة وشفوفيت في منطقت المفتزق

شفوفيت في منطقت المفتزق وامتصاص خارجي مزضي شفوفيت حول الذروة وامتصاص داخلي

شفوفيت حول الذروة وفي منطقت المفتزق وامتصاص خارجي

بعد ثالثة أشهر بعد ستة أشهر بعد تسعة أشهر
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 نتائج اختبار كاي مربع: -

( يبين نتائج اختبار كاي مربع  لدراسة داللة الفروق ف  تكرارات أنواع الفشل الحاصل شعاعيا  بين مجموعة 9)جدول رقم

ومجموعة اسمنت أكسيد الزنك واألوجينول ف  عينة البحث، وذلك وفقا  لمفترة الزمنية  PCCومجموعة اسمنت  PCاسمنت 

 المدروسة.

 حبلت الرحي شعبعَب  × المخغَران المذروسبن = المبدة المسخخذمت 

 داللت الفروق قَمت مسخوى الذاللت المقذرة درجبث الحرٍت قَمت كبً مربع عذد األرحبء الفخرة الزمنَت

 ال تىخد فزوق دالت 0.328 10 11.385 85 بعد ثالثت أشهز

 دالتال تىخد فزوق  0.328 16 17.924 85 بعد ستت أشهز

 ال تىخد فزوق دالت 0.253 14 17.065 85 بعد تسعت أشهز

مهمتت  ك اتم ب فتتتق   0.5.ي تيل ب عتنمن يعتتالن يل ةيمتل مستتمل ب ن  تتل يك تق  كثيتتق متل ب قيمتل 

ب  مايل ب منقمسل ) ين ثالثل يشهق،  يتن ستتل يشتهق،  يتن تستيل يشتهق(، يد يات  عاتن مستتمل 

ب فشتتن ب    تتن شتتي عي و  تتيل  امتت طر  تت ئي و تتتم تكتتقبقبم يتتتقم  نب تتل %   تمعتتن 95ب ثقتتل 

ممعممعتل بستمام يكستين ب  ات  مبألمعياتمن،  PCCممعممعتل بستمام  PCمعممعل بستمام 

م  تتتتدثيق  لمتتت ن  ب مستتتتخنمل علتتتح    تتتل ب ق تتتح تتتتم عياتتتل ب   تتتف، مذ تتت  مهمتتت  ك اتتتم ب فتتتتق  

 تسيل يشهق(0ب  مايل ب منقمسل ) ين ثالثل يشهق،  ين ستل يشهق،  ين 

 

 دراسة نتيجة المعالجة شعاعيا : – 4
   النسبة المئوية لنتائج المعالجة شعاعيا  ف  عينة البحث وفقا  لممادة المستخدمة في

 المعالجة والفترة الزمنية المدروسة:
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بين النسبة المئوية لنتائج تحديد نتيجة المعالجة شعاعيا  ف  عينة البحث وفقا  لممادة المستخدمة ف   (01)جدول رقم

 المعالجة والفترة الزمنية المدروسة.

 المبدة المسخخذمت الفخرة الزمنَت
 النسبت المئوٍت عذد األرحبء

 المجموع نجبح فشل المجموع نجبح فشل

 بعد ثالثت أشهز

 PC 0 29 29 0 100 100اسمنت 

 PCC 5 24 29 17.2 82.8 100اسمنت 

 100 92.6 7.4 27 25 2 اسمنت أكسيد الشنك واألوخينىل

 بعد ستت أشهز

 PC 1 28 29 3.4 96.6 100اسمنت 

 PCC 8 21 29 27.6 72.4 100اسمنت 
 100 85.2 14.8 27 23 4 اسمنت أكسيد الشنك واألوخينىل

 بعد تسعت أشهز

 PC 1 28 29 3.4 96.6 100اسمنت 

 PCC 8 21 29 27.6 72.4 100اسمنت 

 100 81.5 18.5 27 22 5 اسمنت أكسيد الشنك واألوخينىل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( يمثل النسبة المئوية لمحاالت الناجحة شعاعيا  ف  عينة البحث وفقا  لممادة المستخدمة ف  المعالجة والفترة 7مخطط رقم )
 الزمنية المدروسة.

 

 
   دراسيية تييأثير المييادة المسييتخدمة عمييى نتيجيية المعالجيية شييعاعيا  فيي  عينيية البحييث وفقييا

 لمفترة الزمنية:
ب فشتتن شتتي عي و ب اعتت ح تتتد رعتتقب  بخت تت ق كتت د مق تت   نقبستتل ن  تتل ب فتتقم  تتتم تكتتقبقبم  تتنمف 

ممعممعتتتتتتل بستتتتتتمام يكستتتتتتين ب  اتتتتتت   PCCممعممعتتتتتتل بستتتتتتمام  PC تتتتتتيل معممعتتتتتتل بستتتتتتمام 
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بعد ثالثة أشهر بعد ستة أشهر بعد تسعة أشهر

الفترة الزمنيت المذروست

النسبت المئوٍت للحبالث النبجحت شعبعَب  فٌ عَنت البحث وفقب  للمبدة 

المسخخذمت والفخرة الزمنَت المذروست

CP بسمام CCP بسمام يامن بسمام يكسين  ا  ميمع
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 يال ب   ف، مذ   متق و  لفتق  ب  مايل ب منقمسل كم  يلم:مبألمعيامن تم ع

 نتائج اختبار كاي مربع: -
يبين نتائج اختبار كاي مربع  لدراسة داللة الفروق ف  تكرارات حدوث الفشل شعاعيا  بين مجموعة اسمنت  (00)جدول رقم

PC  ومجموعة اسمنتPCC ف  عينة البحث، وذلك وفقا  لمفترة الزمنية  ومجموعة اسمنت أكسيد الزنك واألوجينول

 المدروسة.

 نخَجت المعبلجت شعبعَب  × المخغَران المذروسبن = المبدة المسخخذمت 

 داللت الفروق قَمت مسخوى الذاللت المقذرة درجبث الحرٍت قَمت كبً مربع عذد األرحبء الفخرة الزمنَت

 دالت ال تىخد فزوق 0.057 2 5.740 85 بعد ثالثت أشهز

 حوجذ فروق دالت 0.038 2 6.528 85 بعد ستت أشهز

 حوجذ فروق دالت 0.044 2 6.261 85 بعد تسعت أشهز

 

 يتن ثالثتل يشتهق، يد يات   0.5.ي يل ب عنمن يعالن يل ةيمل مستتمل ب ن  تل يك تق متل ب قيمتل 

%   تمعن تقم  نب ل ر   ئي و تم تكقبقبم ب اع ح مب فشن شي عي و  ين 95عان مستمل ب ثقل 

ممعممعتتل بستتمام يكستتين  PCCممعممعتتل بستتمام  PCثالثتتل يشتتهق  تتيل معممعتتل بستتمام 

م  تدثيق  لم ن  ب مستخنمل علتح اتيعتل ب مي  عتل شتي عي و  يتن ثالثتل يشتهق ب  ا  مبألمعيامن، 

 تم عيال ب   ف0

يمتتت   يتتتن ستتتتل يشتتتهق م يتتتن تستتتيل يشتتتهق تتتتيةال ص يل ةيمتتتل مستتتتمل ب ن  تتتل ي تتت ق متتتل ب قيمتتتل 

%  تمعتتتن تتتتقم  نب تتتل ر  تتت ئي و تتتتم تكتتتقبقبم ب اعتتت ح 95، يد ياتتت  عاتتتن مستتتتمل ب ثقتتتل 0.5.

ممعممعل بسمام  PCستل يشهق م ين تسيل يشهق  يل معممعل بسمام مب فشن شي عي و  ين 

PCC  ممعممعتتتل بستتتمام يكستتتين ب  اتتت  مبألمعياتتتمن، م ميقتتتتل يد ب معممعتتت م تختلتتت  عتتتل

بألخقل تم تكتقبقبم ب اعت ح مب فشتن  يتن ستتل يشتهق م يتن تستيل يشتهق تتد رعتقب  بخت ت ق كت د 

 متتت ن  ب مستتتتخنمل ب منقمستتتل تتتتم عياتتتل مق تتت   لمق قاتتتل ب ثا ئيتتتل  تتتيل كتتتن  م  متتتل معممعتتت م ب

 ب   ف كم  يلم:
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 نتائج اختبار كاي مربع: -
الفشل شعاعيا  بعد النجاح و يبين نتائج اختبار كاي مربع  لدراسة داللة الفروق الثنائية ف  تكرارات حدوث  (02)جدول رقم

منت أكسيد الزنك واألوجينول ومجموعة اس PCCومجموعة اسمنت  PCستة أشهر وبعد تسعة أشهر بين مجموعة اسمنت 

 ف  عينة البحث.

 نخَجت المعبلجت شعبعَب  × المخغَران المذروسبن = المبدة المسخخذمت 

 الفخرة الزمنَت
المبدة المسخخذمت 

 )أ(

المبدة المسخخذمت 

 )ة(
 درجبث الحرٍت قَمت كبً مربع عذد األرحبء

قَمت مسخوى 

 الذاللت المقذرة
 داللت الفروق

 بعد ستت أشهز

 PCاسمنت 

 حوجذ فروق دالت PCC 58 6.444 1 0.011اسمنت 

اسمنت أكسيد 

 الشنك واألوخينىل
 ال تىخد فزوق دالت 0.136 1 2.222 56

 PCCاسمنت 
اسمنت أكسيد 

 الشنك واألوخينىل
 ال تىخد فزوق دالت 0.244 1 1.355 56

 بعد تسعت أشهز

 PCاسمنت 

 دالتحوجذ فروق  PCC 58 6.444 1 0.011اسمنت 

اسمنت أكسيد 

 الشنك واألوخينىل
 ال تىخد فزوق دالت 0.068 1 3.319 56

 PCCاسمنت 
اسمنت أكسيد 

 الشنك واألوخينىل
 ال تىخد فزوق دالت 0.422 1 0.645 56

 

عان ب مق قال تم تكقبقبم  0.5.ي يل ب عنمن يعالن يل ةيمل مستمل ب ن  ل ي  ق مل ب قيمل 
ممعممعل  PCب اع ح مب فشن شي عي و  ين ستل يشهق م ين تسيل يشهق  يل معممعل بسمام 

% تمعن تقم  ثا ئيل نب ل ر   ئي و تتم تكتقبقبم 95، يد يا  عان مستمل ب ثقل PCCبسمام 
ممعممعل  PCشي عي و  ين ستل يشهق م ين تسيل يشهق  يل معممعل بسمام ب اع ح مب فشن 

تم عيال ب   ف، م نقبسل عنمن ب تكقبقبم مب اسب ب مئميتل ب ممبتت  يةال تص يل  PCCبسمام 
ك اتم يك تق  PCاس ل ب اع ح شي عي و  ين ستل يشهق م ين تسيل يشتهق تتم معممعتل بستمام 

 تم عيال ب   فPCC 0ماه  تم معممعل بسمام 
يمت  عاتتن ب مق قاتتل تتتم تكتتقبقبم ب اعتت ح مب فشتتن شتتي عي و  يتتن ستتتل يشتتهق م يتتن تستتيل يشتتهق  تتيل 

 PCCممعممعتتل بستتمام  PCمعممعتتل يكستتين ب  اتت  مبألمعياتتمن مكتتن متتل معممعتتل بستتمام 
، يد يات  عاتن مستتمل ب ثقتل 0.5.علح  ن  تيةال ص يل ةيمل مستمل ب ن  ل يك تق متل ب قيمتل 

 تمعن تقم  ثا ئيل نب ل ر   ئي و تم تكقبقبم ب اع ح مب فشن شي عي و  ين ستتل يشتهق %  95
 PCم يتتتن تستتتيل يشتتتهق  تتتيل معممعتتتل يكستتتين ب  اتتت  مبألمعياتتتمن مكتتتن متتتل معممعتتتل بستتتمام 

 علح  ن  تم عيال ب   فPCC 0ممعممعل بسمام 
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 عرض بعض حاالت النجاح الشعاع  
 
 

 
 
 
 
 

 يشتهق ب ستل ستليمل    9(  يتن 78 تمق  قةتد )              (  تتق ب لتب        77 تمق  قةتد)
 مص هق شي عيل مقضيل                                 تمعنم               تط ي  يكسين ب  ا  مبألمعيامن           

 
 
 
 
 
 
 

 ق ب سل سليمل  يشه 9 ين  (.2(  تق  ب لب                  مق   قةد )79 مق  قةد )
 م  تمعن مص هق شي عيل مقضيل    مبستخنبد ب  م م كق مكسيالم                

  
 
 
 
 
 
 
 
               يشهق ب سل سليمل        9 ين  (22 مق   قةد )        (  تق  ب لب            27 مق  قةد ) 

 م تمعن مص هق شي عيل مقضيل         مبستخنبد ب  مقتالان                          
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 عرض بعض حاالت الفشل الشعاع 
 

 

 

 

    يشهق اال ص  نمف 9(  ين 24 مق  قةد )   ب لب متط ي           (  تق 23 مق  قةد )
 بمت  ص نبخلم                                          يكسين ب  ا  مبألمعيامن         

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

    يشتهق اال تص  تنمف 9(  يتن 26(  تتق ب لتب متط يت             تمق  قةتد )25 مق  قةتد )
 بسمام ب  م م كق مكسيالم                        شفمتيل شي عيل تم ماطقل ب مفتق              

 
 
 
 
 
 
 
 

  يشهق اال ص  نمف 9(  ين 28 مق  قةد )        (  تق ب لب متط ي     27 مق  قةد )
 لم تم ب عذق بألاسم             خبمت  ص نب              بسمام ب  مقتالان                    
 
 



 النتائح
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 شفمتيل يشهق اال ص  نمف 9(  ين .3 مق  قةد )  (  تق ب لب متط ي     29 مق  قةد )
             مبمت  ص خ قعمشي عيل تم ماطقل ب مفتق           بسمام ب  م م كق مكسيالم        

 

 

 

         
 
 
 
 
 

  يشهق اال ص  نمف 9(  ين 32 مق  قةد )     (  تق ب لب متط ي      37 مق  قةد )
 بسمام ب  م م كق مكسيالم                            بمت  ص خ قعم  
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 مناقشة منهجية وطرائق البحث: أوالً:

لنمعرربمالدورمرلررمحر زملللاعتبرررالاديد رردللررنلاددراعررمالاديمدل ررال نلحبر تررمالاددد ررد ل  ررحللبررد  ال

,لدحرنل(Deery 2005; Peng, Ye et al. 2007,Erdem, Guven et al. 2011)حلرمد لبتررلدريلارسلانعرنمنلادل  ترا

الترررزاللنعررريلنررررم لحبر ترررمالاددد رررد ل  رررلللرررنلادرمرلرررمحر زمللارررسلبيرررضلاددراعرررمالادلن رررمر ل
(Nematollahi 2010).عرزالد ر لل, لحنل نل يزىلذدكلإدىلانمر نرمللادلمررمدلارسلادطبارالادامعد رال

حد رم ل معد رالادحث رللنلاددراعمالانذ الادوب الادتمد الدتطب قل حع دلادزنركلمانمر نرمللادفرر ل

عوررىلادورريللمالادتهمب ررلاالترريث رلدرر ل نللادررذ ل يتارردلإدررىلمرررمدلحل رراللررنلانمر نررمللاددررربيرردلبترررلادورريل

اررسللامدررال  Holanعوررىلنتررململادليمدرررالم ررذاللررمل حررد لاالملرر ثرللماللهلررلعررمل اللادعررنسلمدررذدكل يتبررر

حلمل نلحبر تمالاددد د لالل دنطلادويلحلملارسل ,(Holan, Eidelman et al. 2005) 5005ن ر ملعممل

 Fei, Udin et)برمنمر نملدكلامدويلادلبتمرلبمدرمرلمحر زملل حرمنل  رللتريثراالادبترلبمدرمرلمحر زمللدذ

al. 1991)ذكر  2891في عام ,وGarcia-Godoy م ردلحبر تمالاددد رد للرمد لر ررللثبترالل ن

 . a(Garcia-Godoy 1982)اعمع مالاسلعلو الاد رمءلتوييلادلمد لادلمرمد لامقلادويلادلبتمرلدمر ال

التدتم لعوىلانمر نمللتعتيلللحد م ل معد البيدلادا ممللم داالاددراعالاددمد الالختبمرللماد 

 ببترلادويلعوىلانردمءلادل  تا.

م در ل,لعندلمل مضعلامقلديلدسلاالر دلمالد م ل ال تر لاعلنالادبمدسلحربمحع  الننلد لتاب  لمل

 نلدوختملادر دلاددمرلانعمعسلاسلإددا لل7987عممللCoxعمد العوىلادختملد  لذحرلاديمدمل

م ملاعلنالل. (Cox, Keall et al. 1987)اد رمءلادوبسلبغضلادنظرلعنلادلمد لادلعتخدلالامقلادوي
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 دلادزنكلملانمر نملل باىلا  لحل اللنلب نلمل حعل(Osborne and Wolff 1991)بيدلادتفويلثمبا

نلتتعريلدويلادرذر لمتدد لتخر  مالا  ل نتملعن لاالدتهميل انمر نمللاددرلادوتسللنلادللحنل

 .a(Garcia-Godoy 1982)مدتىلادتلما

راث ملإضماالإدىلادختمل تر لاعتيلمللاعلنالادبمرت ندلنن ل تلتعلبفرمالعمد اللامملالدور  لحلمل

 Menezes, Bramante et)ادر دلمادتابللادد م لمحذدكلادتدر ضلعوىلت ح للادرعرلاديمرسلادلتحوس

al. 2004)ل.ل

ل:تملادتيح دلخ للإرراءلادبد لعوىلعد ل لمرل

لإرراءلاديلللحمل اللنل بللللمرسلماددلط والاتر لاددراعا. -7

دودرررمالالادلعررتخدلالارررسلادبدرر لماعرررتبيمدلدررد  قللدممدررالمضرررعلادت ررخ صلادفرررد  لما -5

 اددمالالادتسلدملتتمااقللعل رمطلاددراعالل.ل

 ل.اعتخداملطر االاديزللبمددمرزلادلطمطس -3

 .رراءلادبترلاسلحمللللررداالادي ناحبر تمالاددد د لإلاعتخدامل -4

ادليدلدوترل ملامقلادد م لادامعد المبنرسلروعرالادبتررللاعتخداملاعلنالادغ سلا نمل ر -5

مذدكلالختفمرلعددلروعمالادليمدرالد ر ل مفرىلبتاو رللعرددلروعرمالادليمدررالعنردل

ل(Yildiz and Tosun 2014) انطرملل درلااللحمن.
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ددررردم لانحعرررمرلارررسللتررررل ملنهرررملسلمارررسلنررررسلادروعررراللنيرررمالادعرررتمنوسلحلاخت رررمرلت ررررمن -6

ادترررررررل مل ملادنعررررررملادعررررررن المبمدتررررررمدسلدلم رررررررالادنعررررررملادعررررررن اللررررررنلاالنحعررررررمرلمضررررررربطل

ل.ل(McDonald . R.E 1994)اددما 

ترع رلادفمرلاد يمع الرراءلادبد لعو هملدعهمدالادثمن الادل  تالإلادعرو التملاخت مرلانردمءل

عنماالماسل ذ لادلردوالل8-ل6علمرلاطرمللادي نالب نلتملاخت مرل ,لحلملردمءلاديوم الامرنالبمن

اديلر التحمنلانردمءلادثمن الادل  تالاسلاتر لاعتارارلد  لتحمنللحتلوالادرذمرلمادزلنلادلتباسل

لم عل ممللنلدلملتلوحو ل ذ لادعنل,لمحذدكلنتهمءل تر لادلرا بادعامطهملادر ز مدمرسل حمنلبيدلا

لتمر  لبزمغلادردىلانمدىلادداللالادعرو ا.دمر ملاسللمخمفمال

 : مناقشة نتائج البحث -ثانياً 

 :مناقشة معدالت النجاح السريري 

%للبيدل9526%لدتنخرضلإدىل700  هرل6مل3بيدللحمنالنعبالنرم ل حع دلادزنكلمانمر نمل

لدمدالبتر.ل57  هرلد  لدد لادر للادعر ر لاسلدمدت نللنل فللل9

%ل700  هر6مل3عبالادنرم لادعر ر لبيدل لملبمدنعبالدلرلمعالادبمدسلحربمحع  الحمنالنل

.لمبمدنعبال59  هرلبظهمرلدمدتسلا للعر ر للنل فللل9%لبيدلل9327مانخرضالإدىل

ل9%بيدللرا بال700لمعالادبمرت ندلاوملتظهرل  لدمدالا للعر ر لمحمنالنعبالادنرم لدلر

ل  هرل.
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د  لحمنال Feiل تتمااقلاددراعالاددمد البمدنعبالدلرلمعال حع دلادزنكلمانمر نملللعلنتململ

  Agamyملعلنتململل(Fei, Udin et al. 1991)%ل9626 هرللل75بيدل لنعبالادنرم لادعر رل

لاال هرلل75%لبيدل90د  لحمنلليدللادنرم لادعر ر لل(Agamy, Bakry et al. 2004)ل5004 للمزل 

د  لحمنلليدللادنرم لادعر ر لبيدللرا بالل5005عممللMarkovic لنلادلرا با,لملعلنتململ

ل.(Markovic, Zivojinovic et al. 2005)%89.5 هرلل78

%ل لحنل86د  لحمنالنعبالادنرم لل للمزل  Huthمترمقلنتململاددراعالاددمد النتململل

 هراا(لد  لتيتبرل ذ لاددراعاللنلل38ترع رلذدكلبطمللاتر لادلتمبيال)بلتمعطللتمبيال

.ب نلملحمنالنتململاددراعالاددمد ال  لللنلنتململل.(Huth, Paschos et al. 2005)اددراعمالطم والانلد

Ibricevicهرلل50%لبيدل700ادذ لمردلليدللنرم لعر ر لل5000عمملل (Ibricevic and al-

Jame 2000)ل.نل يزىل ذالاالخت  لادىلاخت  لليم  رلادنرم لمادر لل م لحنلل

بيدلاتر لل%99ادنرم لادعر ر لد  لحمنلليدللل5000عممللSmithدراعال  لللنللمحذدكل

 retrospectiveدحنلبمخت  لنلطلاددراعالد  لحمنالدراعالراريال)لمعط ماللاال هرلل79لتمبيال

studyللمالل  تلمالعنل545(لعوىل(Smith, Seale et al. 2000)ل.لل

د  لداقلنعبالنرم لعر ر الل7999 لللنلنتململادبمد لدروم لعممل تالادنتململ محذدكل

ل.(7999)دروم ل%لإالل نلاتر لاددراعالحمنال  فرللنلاددراعالاددمد ا700
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حد م ل معد البيدلبترلل  لالاعتيلمللادبمدسلحربمحع  الحمنال دم و لللنلاددراعمالاديمدل ال

ادويلمدحنلبدعيللملتمارللنللرارعلدهذالادبد لاادلتماااالاددراعالاددمد اللعلنتململدراعال

Nematollahi ل75%لبيدلاتر للرا بال94د  لحمنالنعبالادنرم لادعر ر لل5008عمملل

 Nematollahi)لحربمحع  اادفمل الب نل حع دلادزنكلماالمر نمللمادبمدسللمالد  لدمل ردلارم لاالرل ه

اسلدراعت لادنع رالعوىل عنمنلادرلرانلإدىلعدملترمقلل7997عمملCotes مخوصلادبمد .(2008

عوىلبترلادويلبمدرمرلمحر زملللتبمعماللبترلادويلبحبر تمالاددد د للتبمعمالبمدبمدسلحربمحع  ا

لGarcia-Godoyلل مفىل.حلم(Cotes, Boj et al. 1997)بطبااللنل حع دلادزنكلمانمر نمل

 Garcia-Godoy)بدالاللنل حع دلادزنكلمانمر نمللبمعتيلمللادبمدسلحربمحع  الحلمد لد مل معد ا

ل.(1982

بعبيلالت ح لنرسلدحنلادبمرت ندللحد م ل معد المللاعتيلودراعمالعمباالا تمارلدد نملدمل

نتململادبد لاددمدسللعلنتململلامرناللتلاحرلاسلادلادلالادنظر الذ للحلملMTAخفملصللمد لادر

لانعنمنلادل  تا.م ل معد البيدلبترلادويلاسلحد لMTAانبدم لادتسلاعتيلوالادر

د  لحمنالنعبالادنرم لادعر ر لل5070عممل Nematollahi ذ لاددراعاللعلدراعالتماااال

مدال علمرلردىلثمن الل  تالم دلترال700%لبيدللرا بالدلد لعنالاسلدراعال ررا ملعوىل700

حد م ل معد البيدلبترلادويلل MTAد  ل مملبتطب قللمد لادر,لعنماال5_3انطرمللب نل

ل.(Nematollahi 2010 )مر نملفمل اللامرناللعل حع دلادزنكلمانمدمل ردلارم مالادلبحبر تمالاددد د 
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ل%9524د  لحمنالنعبالادنرم لادعر ر لل 2005عمملSaltzmanب نلملاختوراللعلنتململ

د  للنلانردمءلادل  تاللااللتنمظرللمالزمرل56اسلدراعال ررا ملعوىللاال هرلل16بيدلاتر للرا بال

بطبااللبترلادويلبمدو زرللتبمعمالبلمدىادبمد لبمدلرلمعالان مملل, علالادي نالإدىللرلمعت ن

مدرمرلمحر زملللتبمعمالبترلادويلب, لملاسلادلرلمعالادثمن الاامملبل MTA معد اللنللمد لادر

لمد لعوىللترمقللودمظلنحع دلادزنكلمانمر نمللادبمد للمرد.مللكلمانمر نملنزلبيحع دلاد

ل(Saltzman, Sigal et al. 2005)ل. MTAادر

 يزىل ذالاالخت  لادىلاعتيلمللادبمد لبترلادويلبمدو زرلب نلملاسلاددراعالاددمد الل نم لحنلل

دلبتمر لد  لحمنلتملادبترلبحبر تمالاددد د لإضماالادىلاخت  لادترل ملادنهملسلدألعنمنلا

للانلوغملمد سلت رمنلادعتمنوس.

 :مناقشة معدالت النجاح الشعاعي 

  هرلد نخرضلدتىلل3%لبيدل92.6علنال حع دلادزنكلمانمر نمللليدللنرم ل يمعسلاداقل

ااردلادبرمدسلحربمحعر  ال%لبيدلتععل  هرل لملإعرلنال81.5  هرلم فللإدىلل6%لبيدل85.2

مداررقل.  ررهرل9ملل6%لبيرردل72.4د ررنخرضلإدررىلل  ررهرل3%لبيرردلل82.8داررقلنعرربالنرررم لللل

ل  هرل.ل9ملل6بيدللل%96.6  هرلملل3%لبيدل700اعلنالادبمرت ندلليدللنرم ل يمعسل

عمملMarkovic  تتمااقلاددراعالاددمد البمدنعبالدلرلمعال حع دلادزنكلمانمر نملللعلدراعا

 Markovic, Zivojinovic)اال هرلل78بيدللرا بال%ل8727ادذ لحمنلليدللادنرم لاد يمعسلدد  لل5005
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et al. 2005)مملعلنتململدراعالل Mohamedقل حع دلادزنكلادذ لاثبالترمللل5008عمملل

مر نمللعوىللمءاالادحمدع مملعندلاعتيلمد لحلمد لد مل معد البيدلبترلادويلبحبر تمالنما

د  لحمنالل5008عمملSonmez لملعلدراعال.لد للرا بالعنالبيد(Mohamed 2008)لاددد د 

ل(Sonmez, Sari et al. 2008)اال هرلل75%لبيدل73.3نعبالادنرم ل

د  لدفللعوىلنعبالنرم ل يمعسلل5003عممللIbricevicلدراعاللب نلملدملتتمااقللع

خت  لإدىلفغرلدرملادي نالد  لحمنالم لحنل نل يمدلااللاال هرلل45بيدللرا بالل%95بلادارل

ل(Ibricevic and Al-Jame 2003)لردىلل  تا.ل74

حمنالنعبالادنرم للد  ل7997عمملل Fuksمحذدكل تالادنتململ  لللنلتوكلادتسلدفللعو همل

م لحنل نل يزىل ذالاالخت  لللنلادليمدرالل)معط ما(اال هرلل50بيدلل%92.7اد يمعسلدد  ل

ليم ر لب حلل اضللم لحنلضبطلحل اللم سلIRMإدىلاعتيلمد ل حع دلادزنكلمانمر نمللادلامىل

اادل ل(Agamy, Bakry et al. 2004)5004عممل Agamyملل(Fuks, Holan et al. 1997)لانمر نمللا هم

ل.%ل90حمنالنعبالادنرم لاد يمعسل

لNematollahiلعلنتململاددراعالاددمد ال لملبمدنعبالدلرلمعالادبمدسلحربمحع  الدملتترقل

لي لبيدملتماااالملل%ل91.8لمادتسلحمناللنعبالادنرم لاد يمعسلدد  لا لمل خصلل5008عممل

مرمدلارمقلإدفمل الب نلاعلنال حع دلادزنكلمانمر نمللماعلنالادبمدسلحربمحع  العندل

ل(Nematollahi 2008)لاعتيلمد لحد م ل معد ا
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لد  لحمنالنعبالادنرم لاد يمعسللSmits م لGruythuysenدراعالاترااللعلنتملململ

مادذ ل مرنلب نلادبمدسلحربمحع  الم حع دلادزنكلمانمر نمللل بيدللرا بالدلد لعنال75.5%

لل.(Gruythuysen and Smits 1995)حد م ل معد البيدلبترلادويلبلمءاالادحمدع ممل

عممللNematollahiدراعاللنت راللاتراالاددراعالاددمد اللعما لمل تيوقلبلرلمعالادبمرت ندل

 حع دلادزنكلاعلنالمللMTAدلمد لادردفمل الب نلادنرم لاد يمعسلإد  لدمل ردلارم مالل5070

د  لحمنالنعبالادنرم لاد يمعسلدح للعندلاعتيلمدهلملحد م ل معد البيدلبترلادويلمانمر نمل

لل.(Nematollahi 2010 )  لللنلنعبالادنرم لاد يمعسلاسلاددراعالاددمد الدحنهم%ل83.3ادلمدت نل

ادتسل ظهرالانخرمضلاسلنعبالل 2005عمملSaltzmanلعلدراعالاختورالاددراعالاددمد ال

حد م ل معد اللامرناللعل حع دلادزنكلمانمر نملللMTAدنرم لاد يمعسلعندلاعتيلمللادرا

ت رمنلادعتمنوسلحترل مللخدال بترلادويلبمدو زرلمعدملاعتم لحنل نل رعرلذدكلبينلادبمد ل مملب

ل.(Saltzman, Sigal et al. 2005).نهملسل

 :مناقشة معدالت النجاح الكلي 

لدكلاإنلدذلمالدمدظل نلرل علاددمالالادرم والعر ر مالحمنالام وال يمع مالماديحسلد سلفد د

ل. يمع مالعيلادنرم لادحوسل سلنرعهملن

%لثمل81.5 و  ل حع دلادزنكلمانمر نملللل%96.6حمنال حبرلنعبالنرم لدلرلمعالادبمرت ندل

ادتسلل لحنل نل رعرلذدكلبمدخمف الاديمد الادلضمد لدورراث م%ل.72.4حربمحع  الادبمدسل
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مادتابللادد م لادر دلادذ ل لتوح ل ذالاالعلناللضماالإدىلادختملادر دإ لتوحهملاعلنالادبمرت ندل
(Sakai, Moretti et al. 2009).ل

 لحنل%لمل324ظهرالدمدالا لل يمعسلمادد )التفمصلداخوس(لاسللرلمعالادبمرت ندلبنعبال

د  ل  مرلإدىلإلحمن المرمدل7994عممللMcdonaldبمالعتلمدلعوىللملذحر للذدكترع رل

ادتهميلاسللداخللان ن الادرذر المدمر لاسلإددا لااللتفمصلادداخوسلاهمل  حدل ن لبعبيل

تهميلفيمبالتدد دللدىلانت مرلاالدتهميلاسلادويلعر ر مالاسلدمالالبترلادويلاإنلتماردلاالد

برذيلحمعراالاديظملدولنطاالمبمدتمدسلددم لالتفمصللاسللداخللان ن ال وييلدمراال ملمال

ل.(McDonald . R.E 1994)داخوس

م لحنل نلتيزىلدمالالادر للاسللرلمعال حع دلادزنكلمانمر نمللإدىلمرمدلانمر نمللادذ ل

,لب نلمل دلتيزىلدمالال اممللبتخر شلادنعملادوب الادد المبمدتمدسلددم لاالدتهميلمدتىلادتلما

ادر للاسللرلمعالادبمدسلحربمحع  الحمنل ذالاالعلنال لتوكلخمف الضي راللامملال

لدورراث مللامرنالبيحع دلادزنكلمانمر نمللماعلنالادبمرت ند.

 نرر لدرر سل نررمكلطر اررالدوليمدرررالادوب ررال لحررنل نلل7978عررمملل Woehrlenم رردل  ررمرلادبمدرر 
بمالعتلررررمدلعوررررىلل ررررخ صلادررررد  قلدوليمدرررررال حررررمنللد ررررراالنلادت%لن700تفررررللدلعررررتمىلنرررررم ل

ل.(Woehrlen 1978)ادلعتمىلادعر ر 

ب نلادت خ صلادعر ر لمادنع رسلل نل نمكلتمااامالل7977عممللSchroderمحذدكلب نالادبمدثال

%لتار بما,لبلينىل نل نمكل80دبترلادويلبنعباللتلملمالاسلانعنمنلادل  تالمادتسلتيدللر دال
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لنلانعنمنل لحنل نلتدتم لعوىلخ  ملادتهمب الاسلادويلادرذر لادلتباسلبيدلعلو البترلل50%

 .(Schroder 1977)ادويلمادتسلتوييلدمراال ملمالاسلددم لادر ل
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من  % ( وكانت أعمى من نسبة كل111) حقق إسمنت البورتالند نسبة نجاح سريرية  .1
%( ,6,2)واسمنت البولي كربوكسيالت  %(6,26)إسمنت أكسيد الزنك واألوجينول 

 أشهر من المراقبة. 6وذلك بعد 
إحصائيًا بين المواد الثالث, أي لم يكن هناك تأثير لم تكن هناك فروق دالة سريريًا  .,

 لممادة المستعممة كحشوة قاعدية عمى نجاح المعالجة سريريًا.
إسمنت أكسيد الزنك  أعمى من  (%96.6)حقق إسمنت البورتالند  نسبة نجاح شعاعية  .,

 .لكن دون وجود فروق احصائية (%81.5)واألوجينول 
أعمى من إسمنت بولي   (%96.6)نسبة نجاح شعاعية   حقق إسمنت البورتالند .4

 مع وجود فروق دالة احصائيًا. (%72.4)كربوكسيالت الزنك 
أعمى من إسمنت  (%81.5)نسبة نجاح شعاعية   أكسيد الزنك واألوجينولحقق إسمنت  .5

 .وجود فروق دالة احصائياً  دون (%72.4)بولي كربوكسيالت الزنك 
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 المقترحات:

 

 

إجراء أبحاث طويمة األمد لتقييم استعمال البورتالند والبولي كربوكسيالت كحشوة قاعدية  .1
 بعد بتر المب.

من  لكلقوف عمى التأثيرات المحددة لمو  عمى حيوانات التجربة إجراء دراسات نسيجية  .2
 المواد الثالث. 

لتقييم مواد جديدة التحتوي عمى أكسيد الزنك واألوجينول تستخدم دراسات إجراء  .3
 .متل الصادات الحيوية والكورتيكوسيتروئيدات كحشوات قاعدية بعد بتر المب
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 التوصيات:

 

اسمنت و البورتالند اسمنت  التوصية باستخدام كل من اسمنت أكسيد الزنك واألوجينول و .1
بولي كربوكسيالت الزنك كمواد حشي قاعدية بعد بتر المب في األسنان المؤقتة مع 

 الملحوظ السمنت البورتالد . مراعاة التفوق
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 ممخص المغة العربية
 

 تأثير بعض الحشوات القاعدية عمى نجاح بتر المب بكبريتات الحديدي عمى األرحاء المؤقتة

 :خلفية وهدف البحث

السريري والشعاعي السمنت بولي كربوكسيالت الزنك    تقييم النجاحهدفت هذه الدراسة إلى  
عند استعمالهما  كحشوة  قاعدية بعد بتر المب بكبريتات الحديدي عمى  واسمنت البورتالند

األرحاء الثانية المؤقتة السفمية  مقارنة مع الحشوة القاعدية التقميدية ) أكسيد الزنك واألوجينول( 
 (  سنوات.8_6عند األطفال بأعمار )

  مواد وطرق البحث:

 8_  6عند أطفال سميمين صحيًا بأعمار    رحى ثانية سفمية مؤقتة  88شممت عينة الدراسة 
سنوات(,كانت جميع األرحاء ذات نخر نافذ وخالية من األعراض والعالمات  7)متوسط  سنوات

كبريتات الحديدي ثم طبقت ب السريرية والشعاعية, عولجت األرحاء جميعًا بطريقة بتر المب
 :7ات شممت المجموعة األولى الحشوة القاعدية, قسمـت األرحاء عشوائيًا إلى ثالث مجموع

رحى وكانت  >7والمجموعة الثانية أكسيد الزنك واألوجينول  وضعت الحشوة القاعدية منرحى 
رحى  >7المجموعة الثالثة فقد شممت  أما اسمنت بولي كربوكسيالت الزنك الحشوة القاعدية من

بتيجان الستانمس كترميم رممت األسنان جميعها  وكانت الحشوة القاعدية من اسمنت البورتالند,
لمدراسة اإلحصائية.تمت   p<0.05نهائي في نفس جمسة البتر, استخدم اختبار كاي مربع عند 

 .أشهر 9و 6و 3لفترة تسعة أشهر بفواصل المراقبة السريرية والشعاعية الذروية 

 :النتائج

 % 39,>لممجموعة األولى و %  92.6أشهر  >كانت نسب النجاح السريرية بعد فترة مراقبة  
ولم تظهر الدراسة اإلحصائية فرق هام احصائيًا لممجموعة الثالثة % 911لممجموعة الثانية و

 .  p<0.05عند 



 لممجموعة الثانية %717:واألولى  لممجموعة %918; وكانت نسب النجاح الشعاعية
أشهر ولم تظهر الدراسة اإلحصائية وجود فروق  9بعد فترة مراقبة لممجموعة الثالثة % 939>و

األولى والثانية وكذلك بين المجموعتين األولى والثالثة, وبينت  هامة إحصائيًا بين المجموعتين 
 .  p<0.05تفوق مجموعة البورتالند إحصائيًا عمى مجموعة البولي كربوكسيالت وذلك عند

 : االستنتاجات

ب نجاح سريرية وشعاعية متفاوتة وأظهر اسمنت البورتالند أظهرت كل من المواد المدروسة نس 
 نسب نجاح أعمى من كل من أكسيد الزنك واألوجينول واسمنت البولي كربوكسيالت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



English Abstract 

 

Background and Aim: 

The aim of  this study was to evaluate the clinical and 
radiographical success rates of ferric sulfate pulpotomy in human 
second  mandibular primary molar teeth  when zinc 
polycarboxylate cement is used as a sub base material .  

MATERIALS AND METHODS :  

 Ferric sulfate   pulpotomies were performed on 85  primary molars 
in healthly children aged 6_8 years, following the pulpotomy 
procedure ,the molars were randomly divided in three groups, In 
group 1(27 molars) a zinc oxide and eugenol paste cement was 
placed over the pulpal stumps and in group 2(29 molars) zinc 
polycarboxylate cement was placed and in and in group 3(29 
molars) portland cement was placed .The teeth of all groups were 
restored with stainless steel crowns. 

Results : 

Clinical  and radiographical success rate in 9 months  evaluation 
of zinc oxide and eugenol group 92.6% and 81.5% respectively. in 
the zinc polycarboxylate group clinical  and radiographical success 
rate were 93.1% and 72.4%respectively and in portland cement 
group clinical  and radiographical success rate were 100% and 
96,6% respectively. 

There were no statistical differences between group 1and 2 and 
between group 1and 3 , either clinically or radiographically 
(p<0.05)  . 

Portland cement radiographical success rate was significantly 
higher than zinc polycarboxylate cements success rate(p<0.05)  

 

  



CONCLUSIONS: 

 In ferric sulfate pulpotomy zinc polycarboxylate cements and zinc 
oxide-eugenol are both good sub-base materials, but portland 
cement has higher success rate. 
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الملخص

والشعاعي لبتر اللب بكبریتات  تقییم النجاح السریريھدفت ھذه الدراسة إلى : الھدف من الدراسة 

ولي كربوكسیالت الزنك كحشوة  اسمنت بعند استعمال الحدیدي على األرحاء الثانیة المؤقتة السفلیة 

)  8_6(عند األطفال بأعمار )أكسید الزنك واألوجینول( قاعدیة  مقارنة مع الحشوة القاعدیة التقلیدیة 

  .سنوات

رحى ثانیة سفلیة مؤقتة عند أطفال سلیمین صحیا بأعمار من  56شملت عینة الدراسة :المواد والطرق

رحى أجري علیھا  29عتین حیث شملت المجموعة األولى سنوات قسمت عشوائیًا إلى مجمو 8إلى  6

بتر اللب بكبریتات الحدیدي ووضعت الحشوة القاعدیة من اسمنت بولي كربوكسیالت الزنك والمجموعة 

رحى أجري علیھا  أیضا بتر اللب بكبریتات الحدیدي وكانت الحشوة القاعدیة من أكسید  27الثانیة 

  .جمیعھا بتیجان الستانلس كترمیم نھائي الزنك واألوجینول ورممت األسنان

و %  93,1أشھر   9كانت نسب النجاح السریریة والشعاعیة للمجموعة األولى بعد فترة مراقبة :النتائج

على الترتیب ولم تظھر % 81.5و%  92.6  على الترتیب وكانت في المجموعة الثانیة% 72.4

  .المجموعتین الدراسة اإلحصائیة وجود فروق ھامة إحصائیًا بین 

حدى المادتین المدروستین على األخرى  عند استخدامھما إم تفوق كشفت ھذه الدراسة عد: االستنتاجات

  .كحشوة قاعدیة بعد بتر اللب بكبریتات الحدیدي على األرحاء المؤقتة

رحاء أ، اسمنت بولي كربوكسیالت الزنك ،وجینولألكسید الزنك واأ ،حشوة قاعدیة:الكلمات المفتاحیة 

  .مؤقتة 
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Abstract

Objectives:The aim of this study was to evaluate the clinical and

radiographical success rates of ferric sulfate pulpotomy in human

second mandibular primary molar teeth when zinc polycarboxylate

cement is used as a sub base material .

MATERIALS AND METHODS : Ferric sulfate pulpotomies were

performed on 56 primary molars in healthly children aged 6_8 years,

following the pulpotomy procedure ,the molars were randomly divided in

tow groups, In group 1(29 molars) zinc polycarboxylate cement was

placed over the pulpal stumps and in group 2(27 molars)a zinc oxide

and eugenol paste cement was placed.The teeth of both groups were

restored with stainless steel crowns.

Results :Clinical and radiographical success rate in 9 months

evaluation of zinc polycarboxylate group were 93.1% and

72.4%respectively ,in the zinc oxide and eugenol group clinical and

radiographical success rate were 92.6% and 81.5% respectively..There

were no statistical differences between the two groups, either clinically

or radiographically.

CONCLUSIONS: In ferric sulfate pulpotomy using zinc polycarboxylate

cements as a sub base is not preferable to zinc oxide eugenol cement.

Key words : sub-base material, polycarboxylate cements, zinc oxide

eugenol cement, primary molar teeth.
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:introductionالمقدمة 

تعتبر نخور األسنان المؤقتة أحد التحدیات التي تواجھ أطباء األسنان حول العالم وتعتبر المحافظة على 

األسنان المؤقتة مھمة جدًا لحین بزوغ األسنان الدائمة لما لھا من دور في عملیة المضغ وتوجیھ بزوغ 

ویعتبر بتر اللب من أكثر المعالجات  .لمحافظة على القوس السنیة وحفظ المسافةاألسنان الدائمة وا

]1[.شیوعًا  للنخور العمیقة في االسنان المؤقتة 

لتھاب أو االنتان  أو االستحالة نتیجة النكشاف لة كامل النسیج اللبي المصاب باإلنھ إزاأیعرف بتر اللب ب

و تثبیت اللب المتبقي أما شفاء اللب إي المتبقي بضماد دوائي ینتج عنھ اللب وتغطیة النسیج اللبي الجذر

وحسب األكادیمیة  .]2، 1[جیةداء وظیفتھا الفیزیولوألمادة المغطیة بقصد استمرار السن تحت ال

نتان والمتأثر بالنخر مع صاب باإلماألمریكیة لطب أسنان األطفال ھو إزالة الجزء التاجي من اللب ال

.]3[الحفاظ على حیویة ووظیفة الجزء المتبقي من اللب الجذري

أو األذیة یستطب بتر اللب في األسنان المؤقتة الحیة ذات االنكشافات اللبیة المسببة عن النخور  

أما إذا كان  ،نتان بأنھ محدود في اللب التاجيلتھاب أو اإلإلوالتي قیم فیھا ا ،المیكانیكیة أو الرضیة

ة إلجراء استئصال اللب عندھا یجب أن تعد السن مرشحتشرًا ضمن نسیج األقنیة اللجذریةلتھاب مناإل

  .]4[وحشو األقنیة أو إلجراء القلع

ویعتبر الفورموكریزول من أشیع المواد ،تشغل معالجات بتر اللب كل المھتمین بطب أسنان األطفال 

نتشار الجھازي للفورموكریزول مكانیة اإلإن بینت الدراسات العالمیة ولك، المستخدمة في ھذا المجال

إضافة إلى  ،سامةلدھید الأبسبب احتواءه على مادة الفورم  وسمیتھ وتوضعھ في أعضاء ھامة في الجسم

وظھر كبریتات  .]5[توضعھ داخل نوى الخالیا وبالتالي إمكانیة حدوث الطفرات وحتى التسرطن

وأثبتت العدید من الدراسات  ،ریزول في بتر لب األسنان المؤقتةعن الفورموك لیشكل بدیًال يالحدید

.[8-6]تكاد تكون مماثلة للفورموكریزول بكبریتات الحدیديالمبتورةأن نسب  نجاح األسنان  العالمیة

من مدارس طب أسنان األطفال في المملكة المتحدة وبریطانیة تعتمد طریقة بتر اللب %  92.9حتى إن 

  .]9[باستخدام كبریتات الحدیدي

ولكن وجود األوجینول  ،فوق البتر )أكسید الزنك واألوجینول (ZOEوغالبًا ما كان یوضع طبقة من 

للنسیج اللبي قد  كبیرًا مخرشًا یمكنھ أن یحدث تأثیرًا  ZOEالحر في مزیج طري ومحضر حدیثا من 

على اللب الحي بغیاب  عندما یوضع مباشرًة وخصوصًا،تلتھاب مزمن في اللب وحتى التموإینتج عنھ 

المنطقة المحنطة التي تتشكل عند استعمال الفورموكریزول والتي یمكن ان تحد من انتشار األوجینول 

  ]10[.إلى النسج اللبیة 

أكسید الزنك عن  ل بدیًالاختبار مواد جدیدة تستخدم كحشوات قاعدیة تشكإومن ھنا جاءت الحاجة ،

.واألوجینول
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  :المواد المستخدمة كحشوة قاعدیة 

ال  ،تلتصق بالعاج ،ختم مثالي:یجب على المواد المستعملة كحشوة قاعدیة أن تحقق الشروط التالیة   

سھولة التعامل معھا وزمن تصلب قصیر وأن تكون متقبلة حیوأ  ،حتاج إلى ضغط كبیر أثناء التطبیقت

استعملت العدید من المواد كحشوات قاعدیة مثل ماءات . ]11[مساحة كبیرة في الحجرة اللبیة  والتحتل

واسمنت أكسید الزنك  IRMمادة و  والمادة الرابطة للعاجLedermixالكالسیوم ومادة ال 

  .]11[والبورتالندMTAواألوجینول واسمنت البولي كربوكسیالت واسمنت ال 

  :إسمنت أكسید الزنك واألوجینول

 على عتمادإلباو تختلف  1890استخدمت ھذه اإلسمنتات بشكل واسع في طب األسنان منذ عام 

و تستخدم  بشكل واسع كمادة تغطیة بعد إجراء البتر بسبب [12].بشكل واسع في صفاتھا استخدامھا 

، یؤمن إسمنت أكسید الزنك واألوجینول ختمًا فعاًال  .خصائصھا المضادة للجراثیم والخصائص المسكنة

ولكن یمكن أن یسبب تطبیق األوجینول األذى على األنسجة ، حفافي قلیل وبالتالي نكس نخر أقلتسرب 

[13]..اللبیة الحیة

ردود الفعل اللبیة تجاه إسمنت أكسید الزنك  Garcia-Godoyأظھر الباحث  1982في عام 

 4یومًا وبین الباحث أن  30تم قلع األسنان للفحص النسیجي بعد .واألوجینول وذلك على أسنان الكالب

. متوسط في الثلث التاجي وكان ھناك التھاب حاد إلى، أسنان أظھرت التھابًا لبیًا مزمنًا في منطقة البتر

و لوحظت نسج بمظھر ، لوحظ ارتشاح للخالیا المستدیرة من خفیف إلى متوسط في الثلث األوسط

طبیعي في الجزء المركزي من الثلث الذروي بینما أظھرت السن الخامسة تموتًا شامًال في القناة الجذریة

Glaucerniraأظھرت دراسة الباحث .]10[ De Barros  أن معاجین أكسید الزنك  2007عام

واألوجینول لم تمنع تشكل الحاجز المتمعدن ولكنھا أشارت لحدوث التھاب حاد ومزمن وفي بعض 

ولكنھا أشارت إلى تناقص سمیة أكسید الزنك واألوجیینول في الفترة الممتدة من . األحیان حدوث اإلنتان

  .]14[أشھر بعد تطبیقھ 6 -3

:اسمنت بولي كربوكسیالت الزنك

 ًاسید زنك مضافوكان في البدایة عبارة عن أك، إسمنت بولي كربوكسیالت الزنك Smith 1966قدَّم   

كریلیك وبعد إمع المحلول المائي لحمض البولي  إلیھ الكالسیوم مع كمیة قلیلة من أكسید البزموت یمزج

,15].المزج ینتج معجون یتصلب لیعطي كتلة صلبة غیر قابلة لالنحالل بالماء تقریبًا نذ واسُتخدم م[16

والمّیزة األولى لھذا اإلسمنت ھي التقبُّل الحیوي الُمحسَّن بمقارنتھ . ذلك الحین بشكل واسع كإسمنت سني

إنَّ . ]15[والمّیزة الثانیة ھي أنَّھ َأظھر التصاقًا جیدًا مع بنیة السن، مع إسمنت فوسفات الزنك التقلیدي

تأثیر إسمنت بولي كربوكسیالت الزنك على اللب مماثل أو حّتى أقل مما ھو علیھ مع أوكسید الزنك 

  :وبشكل عام ُتعزى القابلّیة الحیویَّة العالیة لھذا اإلسمنت إلى. ولواألوجین

.اإلسمنت المتصلب من الحموضة إلى الحیادّیة PHل االنتقال السریع )1
  .السمیة المنخفضة لالسمنت)2
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حركة السائل العاجي ، َیحد الحجم الجزیئي الكبیر لمتعدِّد األكریل من انتشاره في األقنیة العاجّیة)3
]17[.یة العاجّیة تكون في حدودھا الُدنیا كرد فعل على اإلسمنتفي األقن

سمنت اولي كربوكسیالت كحشوة قاعدیة مع نسیجیًا  بین استخدام اسمنت الب Garcia-Godoyقارن 
لتھابیة خفیفة عندما تعالج األلباب إظھرت نتائج ھذه الدراسة استجابة أكسید الزنك واألوجینول حیث أ

لي دقائق  وتغطى بالبولي كربوكسیالت وأظھرت أیضًا مجموعة البو 5مسبقًا بالفورموكریزول لمدة 
تائج في مقارنة الن ،كربوكسیالت استجابة التھابیة خفیفة في األلباب التي لم تعالج مسبقًا بالفورموكریزول

لتھابي في عملیات بتر اللب بالفورموكریزول یمكن أن یكون من مركب فإنھ یبدو معظم رد الفعل اإل
بتر اللب بالفورموكریزول األوجینول في الضماد ویمكن أیضًا أن یؤخذ بعین االعتبار أن عملیات 

متبوعًا باستخدام البولي كربوكسیالت قد حدث خاللھ تفاعل بین الفورموكریزول والبولي كربوكسیالت 
حمض بولي أكریلیك وھذه المركبات قد تحد  –بروتین ، فورم ألدھید  –أدى إلى تشكل لمعقدات بروتین 

  ]10[ید لھذه اإلسمنت على اللبمن االنتشار عبر النسج اللبیة مما یفسر التأثیر الحم

أداء اسمنت البولي كربوكسیالت عند استعمالھ كحشوة قاعدیة بعد بتر  SmitsوGruythuysenقیم 
بعد فترة مراقبة سنة % 75,5اللب بماءات الكالسیوم على األرحاء المؤقتة البشریة وكانت نسب النجاح 

أوصى بھ كمادة بدیلة عن أكسید الزنك واالوجینول عند استخدامھ كحشوة بعد سنتین و% 61,9و
  ]18[. قاعدیة

.Hقارن  NEMATOLLAHI نت أكسید الزنك واألوجینول واسمنت النجاح السریري والشعاعي بین اسم

كبریتات البولي كربوكسیالت عند استخدامھا كمادة تغطیة قاعدیة بعد بتر اللب على األسنان المؤقتة ب

ووجد أنھ الیوجد فرق دلیل رحى ثانیة مؤقتة منخورة  140الحدیدي في دراسة سریریة أجراھا على 

ألكسید الزنك % 98اح السریري ـنت نسبة النجحصائي لتفوق أحد المادتین على األخرى حیث كاإ

للبولي % 91,8الكسید الزنك و%  96,3للبولي كربوكسیالت ونسبة النجاح الشعاعي %  94و

.شھر 12كربوكسیالت بعد فترة مراقبة  [19]

السریري والشعاعي لبتر اللب بكبریتات الحدیدي على  تقییم النجاح:الھدف من البحث 

كحشوة  اسمنت بولي كربوكسبالت الزنك  عند استعمال  األرحاء الثانیة المؤقتة السفلیة

عند األطفال بأعمار )أكسید الزنك واألوجینول( مع الحشوة القاعدیة التقلیدیة  مقارنًة قاعدیة

تسنوا)  8_6(

Materialsق البحث ائطرو مواد and methods:

:عینة البحث : أوال 

قسمت األرحاء  .سنوات 8- 6 عند أطفال بعمررحى ثانیة مؤقتة سفلیة  56شملت عینة البحث 

  : إلى مجموعتین" عشوائیا

  . رحى مؤقتة تم تطبیق أكسید الزنك و األوجینول الصرف 27: المجموعة األولى

.رحى مؤقتة تم تطبیق إسمنت البولي كربوكسیالت 29: ةالمجموعة الثانی



7

.یبین توزع عینة البحث وفقًا للمادة المستخدمة في المعالجة) 1(جدول رقم 

فیھم الشروط التالیة حسب الدراسات العالمیة السابقة وباالعتماد على المواصفات المقدمة وقد توافرت 

McDonald[20]و  Garcia-Godoy¡Fuks  من [21], [22]:

  . ال یعانون حالة مرضیة تحول دون معالجة اللب، أصحاء، أن یكونوا متعاونین:أوًال

ر استطباب البتر من حیث وجود دلیل شعاعي أو أن تطبق على األرحاء الخاضعة للمعالجة معایی":ثانیا

: سریري أو كلیھما على وجود

. نخر نافذ-1
. أال یزید امتصاص الجذور الفیزیولوجي في حال وجوده على الثلث الذروي  -2

: غیاب األعراض والعالمات السریریة الدالة على تموت اللب ً":ثالثا

.نز قیحي من المیزاب وجود،الحساسیة تجاه القرع ،الحركة المفرطة -1

. انتباج أو ناسور في السن المجاورة للسن المعالجة  -2

.وجود ألم عفوي مستمر لیلي-3

:غیاب العالمات الشعاعیة الدالة على تموت اللب :ً"رابعا

.الشفوفیة الشعاعیة  حول الذرویة أو في مفترق الجذور -1

.  صاص الداخلي امتصاص الجذور الخارجي المرضي باإلضافة لالمت -2

  . عالمات حدوث تكلس قنوي قبل المعالجة-3

  .تغیرات انحاللیة ظاھرة شعاعیًا-3

:المواد المستخدمة في البحث : ثانیًا 

في محل Fe2(So4)3غ من  15.5والذي یتركب من  Astringedent:كبریتات الحدیدي-1

  .ى مداخل األقنیة ثانیة عل 15تطبق المادة مدة ph=1.6مائي ویشكل سائًال حمضیا 

النسبة المئویةعدد األرحاءالمادة المستخدمة

PCC2951.8اسمنت 

2748.2اسمنت أكسید الزنك واألوجینول

56100المجموع
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  إسمنت أكسید الزنك واألوجینول_2

ودرة ـوي علبة بـیحت VOCOمن انتاج شركة ): Carboco(إسمنت البولي كربوكسیالت_3

  .مل 20غ وعبوة سائل  50

Ivoclarاإلسمنت اإلینومیري الزجاجي إللصاق التیجان وھو من إنتاج شركة _4 Vivadent

Germany   مل 10غ وعبوة سائل  30یحتوي علبة بودرة.  

.3Mتیجان الستانلس من انتاج شركة _5

وباستخدام الحاجز المطاطي  1/80000تحت التخدیر الموضعي باللیدوكائین  ت المعالجات أجری

وفي الجلسة نفسھا منعا لحدوث انكسار في الترمیم أو األنسجة ،والترمیم النھائي بتیجان الستانلس 

  .السنیة

: بعد المعالجة ريالسریمعاییر النجاح 

  . ال یوجد ألم عفوي أو مثار)1

. ال یوجد احمرار لثوي أو انتباج أو ناسور موافق للسن المقابلة)2

  .حركة طبیعیة في السن)3

: أما معاییر النجاح الشعاعي فكانت كاألتي

.ال توجد شفوفیة شعاعیة حول ذرویة او في منطقة المفترق -1

خلي أو خارجي ال یوجد أي امتصاص جذري مرضي دا-2

McDonald[20]و  Fuksو  Garcia-Godoy وھي نفس المعاییر المستخدمة من قبل [21], [22]

جراء الدراسة اإلحصائیة التحلیلیة لكل من النجاح السریري والشعاعي لالسنان المدروسة وفق تم إ

.المعاییر المعتمدة

:Resultsالنتائج 

 نتائج الفحص السریري:

أشھر بین المادتین المدروستین  9لسریریة تقارب بین نسب النجاح بعد فترة مراقبة أظھرت النتائج ا

.بالنسبة للبولي كربوكسیالت93.1واألوجینول و بالنسبة ألكسید الزنك %92.6حیث كانت  
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  ة المستخدمة في المعالجةیبین النسبة المئویة لنتائج تحدید نتیجة المعالجة سریریًا في عینة البحث وفقًا للماد) 2(جدول رقم 

المادة المستخدمة
النسبة المئویةعدد األرحاء

المجموعنجاحفشلالمجموعنجاحفشل

PCC227296.993.1100اسمنت 

225277.492.6100  اسمنت أكسید الزنك واألوجینول

  :بحث نقوم بحساب كاي مربع لدراسة تأثیر المادة المستخدمة على نتیجة المعالجة سریریًا في عینة ال

PCCیبین نتائج اختبار كاي مربع  لدراسة داللة الفروق في تكرارات أنواع الفشل الحاصل سریریًا بین مجموعة اسمنت ) 3(جدول رقم 

  .ومجموعة اسمنت أكسید الزنك واألوجینول في عینة 

  نتیجة المعالجة سریریًا× المادة المستخدمة = المتغیران المدروسان 

داللة الفروققیمة مستوى الداللة المقدرةدرجات الحریةقیمة كاي مربععدد األرحاءالفترة الزمنیة

ال توجد فروق دالة562.18210.336بعد تسعة أشھر

بعد تسعة أشھر، أي أنھ عند  0.05یبین الجدول أعاله أن قیمة مستوى الداللة أكبر بكثیر من القیمة 
ال توجد فروق دالة إحصائیًا في تكرارات نجاح وفشل المعالجة سریریًا بعد تسعة % 95مستوى الثقة 

ومجموعة اسمنت أكسید الزنك واألوجینول، وال تأثیر للمادة  PCCأشھر بین مجموعة  اسمنت 
  .المستخدمة على حالة الرحى سریریًا بعد تسعة أشھر في عینة البحث

نتائج الفحص الشعاعي:

السمنت البولي % 72.4ألكسید الزنك واالوجینول و% 81.5الشعاعي  كانت  نسب النجاح

  أشھر 9كربوكسیالت بعد فترة مراقبة 

  یبین النسبة المئویة لنتائج تحدید نتیجة المعالجة شعاعیة في عینة البحث وفقًا للمادة المستخدمة في المعالجة) 4(جدول رقم 

المادة المستخدمة
النسبة المئویةعدد األرحاء

المجموعنجاحفشلالمجموعنجاحفشل

PCC8212927.672.4100اسمنت 

5222718.581.5100  اسمنت أكسید الزنك واألوجینول

تم إجراء اختبار كاي مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات حدوث الفشل شعاعیًا بین مجموعة 

في عینة البحث PCCاسمنت أوكسید الزنك واألوجینول ومجموعة اسمنت 



PCCیبین نتائج اختبار كاي مربع  لدراسة داللة الفروق في تكرارات أنواع الفشل الحاصل شعاعیًا بین مجموعة اسمنت 

.ومجموعة اسمنت أكسید الزنك واألوجینول في عینة البحث 

درجات الحریة
قیمة مستوى 

الداللة المقدرة
داللة الفروق

ال توجد فروق دالة0.422

الفشل شعاعیًا بعد تسعة أشھر بین مجموعة أكسید الزنك واألوجینول 

، أي أنھ عند مستوى 0.05ُیالحظ أن قیمة مستوى الداللة أكبر من القیمة 

ال توجد فروق دالة إحصائیًا في تكرارات النجاح والفشل شعاعیًا بعد تسعة أشھر بین 

.ثفي عینة البح

أشھر 9نسب نجاح كل من المادتین المستخدمتین بعد فترة مراقبة 

  ) نجاح شعاعي(أشهر  9بعد ) 2

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%
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أشھر ٩بعد 

10

یبین نتائج اختبار كاي مربع  لدراسة داللة الفروق في تكرارات أنواع الفشل الحاصل شعاعیًا بین مجموعة اسمنت 

ومجموعة اسمنت أكسید الزنك واألوجینول في عینة البحث 

  نتیجة المعالجة شعاعیًا× المادة المستخدمة 

المادة المستخدمة المادة المستخدمة 

)ب(
درجات الحریةقیمة كاي مربععدد األرحاء

PCC
اسمنت أكسید 

الزنك واألوجینول
560.6451

الفشل شعاعیًا بعد تسعة أشھر بین مجموعة أكسید الزنك واألوجینول عند المقارنة في تكرارات النجاح و

PCC ُیالحظ أن قیمة مستوى الداللة أكبر من القیمة

ال توجد فروق دالة إحصائیًا في تكرارات النجاح والفشل شعاعیًا بعد تسعة أشھر بین 

في عینة البحPCCومجموعة اسمنت  PCألوجینول مجموعة أكسید الزنك وا

نسب نجاح كل من المادتین المستخدمتین بعد فترة مراقبة ):1(مخطط 

2(صورة رقم                 بتر اللب وتطبيق    ) 1(

  بوكسيالت الزنكبولي كر

نسب النجاح  

بعد 

نسب النجاح  
الشعاعي بعد  

أشھر ٩

بولي كربوكسیالت الزنك

أكسید زنك وأوجینول

یبین نتائج اختبار كاي مربع  لدراسة داللة الفروق في تكرارات أنواع الفشل الحاصل شعاعیًا بین مجموعة اسمنت ) 5(جدول رقم 

المادة المستخدمة = المتغیران المدروسان 

ترة الزمنیةالف
المادة المستخدمة 

)أ(

PCCاسمنت بعد تسعة أشھر

عند المقارنة في تكرارات النجاح و

PCCومجموعة اسمنت 

ال توجد فروق دالة إحصائیًا في تكرارات النجاح والفشل شعاعیًا بعد تسعة أشھر بین % 95الثقة 

مجموعة أكسید الزنك وا

(صورة رقم               

بولي كر

بولي كربوكسیالت الزنك

أكسید زنك وأوجینول



    نالحظ حدوث أشهر  9بعد ) 4(صورة رقم 

  )    فشل شعاعي(داخلي  

عزت الكثیر من الدراسات قد األذیة اللبیة التالیة لتطبیق أكسید الزنك واألوجینول الصرف بعد بتر اللب 

لھ تأثیر التھابي على اللب السني ولذلك یعتبر عامل مھم 

وھدفت الدراسة الحالیة الختبار مادة التحتوي على األوجینول تستعمل كحشوة قاعدیة بعد القیام ببتر 

واقترح اسمنت البولي كربوكسیالت ألن لھ تقبل حیوي جید عندما یوضع 

الدور األساسي أن للختم الجید  1987

وھو اسمنت ثابت بعد  .]24

بینما أكسید الزنك و األوجینول یبقى فیھ كمیة من األوجینول الحر اللتي من الممكن ان 

.]10[تتسرب للب الجذري وتحدث تخریشًا فیھ ینتج عنھ االلتھاب وحتى التموت

أشھر أما في مجموعة البولي 

حیث كانت نسبة  Feiتتوافق الدراسة الحالیة بالنسبة لمجموعة أكسید الزنك واألوجینول مع نتائج

حیث كان ]26[ 2004وزمالؤه 

Markovic حیث كان  2005عام

%83حیث كانت نسبة النجاح 

حیث تعتبر ھذه الدراسة من الدراسات 

Ibricev  الذي وجد  2000عام

Smith  حیث كان معدل 2000عام

شھر وسطیاویمكن ان یعزى ھذا االختالف الى كبر حجم 

حیث  1999وكذلك اتت النتائج اقل من نتائج الباحث لفلوف عام 

.]31[سة كانت أقصر من الدراسة الحالیة

11

صورة رقم بتر اللب وتطبيق أكسيد الزنك    

داخلي   امتصاص                   واألوجينول                            

Discussio:

عزت الكثیر من الدراسات قد األذیة اللبیة التالیة لتطبیق أكسید الزنك واألوجینول الصرف بعد بتر اللب 

لھ تأثیر التھابي على اللب السني ولذلك یعتبر عامل مھم إلى وجود كمیة من األوجینول الحر الذي یعتقد 

]Holan2005.]23ومؤثر على نتائج المعالجة وھذا ما أكده 

وھدفت الدراسة الحالیة الختبار مادة التحتوي على األوجینول تستعمل كحشوة قاعدیة بعد القیام ببتر 

واقترح اسمنت البولي كربوكسیالت ألن لھ تقبل حیوي جید عندما یوضع ،اللب على األرحاء المؤقتة

1987عام  Coxفوق لب حي وقدرة عالیة على الختم حیث ذكر العالم 

24[في إحداث الشفاء اللبي بغض النظر عن المادة المستخدمة فوق اللب

بینما أكسید الزنك و األوجینول یبقى فیھ كمیة من األوجینول الحر اللتي من الممكن ان 

تتسرب للب الجذري وتحدث تخریشًا فیھ ینتج عنھ االلتھاب وحتى التموت

:بالنسبة لنتائج المعالجة السریریة

أشھر أما في مجموعة البولي  9بعد مراقبة % 92,6كانت نسبة نجاح أكسید الزنك واألوجینول 

.93,1كربوكسیالت فقد كانت النسبة  %

تتوافق الدراسة الحالیة بالنسبة لمجموعة أكسید الزنك واألوجینول مع نتائج

وزمالؤه Agamyومع نتائج ]25[% 96,6شھر   12

Markovicومع نتائج ،شھر من المراقبة 12بعد % 90معدل النجاح السریري 

  ]27[%89.2شھر  18معدل النجاح السریري بعد مراقبة 

حیث كانت نسبة النجاح  ]23[2005وزمالؤه  Holanوتفوق نتائج الدراسة الحالیة نتائج 

حیث تعتبر ھذه الدراسة من الدراسات ) شھرًا 38ط متابعة بمتوس(یمكن تفسیر ذلك بطول فترة المتابعة 

Ibricevicبینما كانت نتائج الدراسة الحالیة أقل من نتائج 

Smithوكذلك دراسة . ]28[شھر  20بعد % 100

شھر وسطیاویمكن ان یعزى ھذا االختالف الى كبر حجم  19بعد فترة متابعة %

وكذلك اتت النتائج اقل من نتائج الباحث لفلوف عام .]7[سن مؤقت 242

سة كانت أقصر من الدراسة الحالیةإال أن فترة الدرا% 100حقق نسبة نجاح سریریة 

بتر اللب وتطبيق أكسيد الزنك    )3( صورة رقم

واألوجينول                            

Discussionالمناقشة 

عزت الكثیر من الدراسات قد األذیة اللبیة التالیة لتطبیق أكسید الزنك واألوجینول الصرف بعد بتر اللب 

إلى وجود كمیة من األوجینول الحر الذي یعتقد 

ومؤثر على نتائج المعالجة وھذا ما أكده 

وھدفت الدراسة الحالیة الختبار مادة التحتوي على األوجینول تستعمل كحشوة قاعدیة بعد القیام ببتر 

اللب على األرحاء المؤقتة

فوق لب حي وقدرة عالیة على الختم حیث ذكر العالم 

في إحداث الشفاء اللبي بغض النظر عن المادة المستخدمة فوق اللب

بینما أكسید الزنك و األوجینول یبقى فیھ كمیة من األوجینول الحر اللتي من الممكن ان  ،]15[التصلب

تتسرب للب الجذري وتحدث تخریشًا فیھ ینتج عنھ االلتھاب وحتى التموت

بالنسبة لنتائج المعالجة السریریة

كانت نسبة نجاح أكسید الزنك واألوجینول 

كربوكسیالت فقد كانت النسبة 

تتوافق الدراسة الحالیة بالنسبة لمجموعة أكسید الزنك واألوجینول مع نتائج

12النجاح السریریبعد 

معدل النجاح السریري 

معدل النجاح السریري بعد مراقبة 

وتفوق نتائج الدراسة الحالیة نتائج 

یمكن تفسیر ذلك بطول فترة المتابعة 

بینما كانت نتائج الدراسة الحالیة أقل من نتائج . ]23[.طویلة األمد

100معدل نجاح سریري 

%99النجاح السریري 

242العینة حیث كانت 

حقق نسبة نجاح سریریة 
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.Hأما بالنسبة لمجموعة البولي كربوكسیالت فقد اتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة  NEMATOLLAHI

وكذلك مع دراسة  .]19[شھر 12بعد فترة مراقبة % 94جاح السریري حیث كانت نسبة الن 2008عام 

Garcia-Godoy 10[الذي أوصى باستعمال البولي كربوكسیالت كمادة حشو قاعدیة[  

  :بالنسبة للنتائج الشعاعیة

أشھر أما إسمنت البولي  9بعد % 81,5حقق إسمنت أكسید الزنك واألوجینول معدل نجاح شعاعي 

  .أشھر 9بعد % 72,4كربوكسیالت فقد حقق نسبة  

 2005عام Markoviتتوافق الدراسة الحالیة بالنسبة لمجموعة أكسید الزنك واألوجینول مع دراسة 

وومع نتائج دراسة  ]27[شھر 18بعد مراقبة % 81,1الذي كان معدل النجاح الشعاعي لدیھ 

Mohamed  الذي اثبت تفوق أكسید الزنك واالوجینول على ماءات الكالسیوم عند   2008عام

بعدمدة مراقبة سنة و مع دراسة ]29[استعمالھ كمادة حشو قاعدیة بعد بتر اللب بكبریتات الحدیدي 

Holan  ومع دراسة]23[% 83حیث كانت نسبة النجاح الشعاعي  2005عامSonmez عام

  ]6[شھر 12بعد % 73.3جاح حیث كانت نسبة الن 2008

Garciaبینما لم تتوافق مع  Godoy  96حیث حصل على نسبة نجاح شعاعي بمقدار  1983عام %

من  ]30[أشھر 6بعد % 90الذي كانت نسبة النجاح الشعاعي لدیھ  1989عام  Parakashو ]22[

أما بالنسبة لمجموعة % 90فقد كانت نسبة النجاح الشعاعي  ]26[2004عام  Agamyالمعالجة و 

.Hتائج البولي كربوكسیالت لم تتفق مع ن NEMATOLLAHI  حیث كانت نسبة النجاح الشعاعي لدیھ

حیث كانت نسبة النجاح  SmitsوGruythuysen بینما اتفقت مع نتائج   ،]19[%  91.8

  .]18[بعد مراقبة لمدة سنة%75.5الشعاعي 

  موقی يذلا لونیجوألا دوجو ىلإ لونیجوألاو كنزلا دیسكأ ةعومجم يف لشفلا تالاح ىزعت نأ نكمی

 يف لشفلا تالاح ىزعت دق امنیب ،تومتلا ىتحو باھتلالا ثودح يلاتلابو ةیحلا ةیبللا جسنلا شیرختب

 دیسكأب ةنراقم میثارجلل ةمواقم ةفیعض ةیصاخ كلتمی تنمسالا اذھ نوك تالیسكوبرك يلوبلا ةعومجم

ظھرت ھذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین أقد   ماع لكشبو .لونیجوألاو كنزلا

 لونیجوألاو كنزلا دیسكأ ىلع حضاومجموعتي الدراسة اذ لم یظھر اسمنت البولي كربوكسیالت تفوق 

.H  ةساردل ًامامت ةھباشم ةجیتن يھو )رھشأ 9( ةبقارملا ةرتف نمض NEMATOLLAHI.]19[

  :االستنتاجات 

أظھرت ھذه الدراسة عدم تفوق اسمنت البولي كربوكسیالت على اسمنت أكسید الزنك 

ات الحدیدي حیث كانت نسبة نجاح واألوجینول عندما یوضع فوق اللب المبتور بكبریت

).P>0,05(وذلك عند  %81,5أكسید الزنك واألوجینول بینما  %72,4البولي كربوكسیالت 
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