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حاول العمماء و الباحثون في طب األسنان منذ عدة عقود إيجاد مادة مرممة تجميمية تحل محل 
  (.( Lee H . 1985خميطة األممغم التقميدي 

كانت قد جرت محاوالت قديمة الستعمال الراتنجات كمادة سنية مرممة باستعمال بوليميرات الميتيل 
لقد تم مزج البوليمير مع المونومير لتشكيل مادة يمكن دكيا ضمن حفرة . (MMA)ميتا كريميت 

 1943  عام Kulzerو أول راتنجات سنية ذاتية التصمب بنيت عمى نموذج أعده . السن المحضرة
فقد كان الميتيل ميتا كريميت يتصمب في درجة حرارة الغرفة بتماسو مع أمينات الترتياري و البنزويل 

  Bauer)و ىكذا يبدأ التفاعل مسببًا تماثر المونومير . بيروكسايد المذين يستخدمان كعامل مصمب

W. 1949( )Salisbury  GB. 1943( )Salisbury  GB. 1950 .) 

تم استعمال الراتنجات ذات التصمب البارد بشكل واسع منذ بداية الخمسينيات في ترميمات الصنف 
و فيما بعد استعممت أيضًا طريقة . و تأمين ثباتيا بواسطة الدبابيس, الثالث و الرابع و الخامس

و لكن سرعان ما . و بسبب سيولة التعامل معيا فقد شاع استخداميا. التخريش الحمضي ليذه الغاية
خالل % 10التقمص التصمبي في الحجم الذي زاد عن : ظيرت لدينا عدة مشاكل سريرية كان أىميا

إضافة لمتسرب الحفافي الذي , و ال يمكن تعويض ىذا التقمص بالتمدد الرطوبي بشكل تالي. التماثر
و غالبًا ما لوحظ نكس . يسمح بدخول الجراثيم مسببًا تمون السن المرممة و مؤديًا اللتياب المب

  Caul  HJ , Schoonover  IC. 1953( )Hedegard)النخر حول ىذا النوع من الترميمات 

B.1955 .) 

  و زمالؤه أن إضافة المواد المالئة المناسبة يمكن أن Paffenberger اقترح 1953في عام 
  Paffenberger  GC , Nelson)تنقص التقمص التصمبي و التمدد الحروري لمراتنجات السنية 

RJ , Sweerey  WT . 1953  ) . لكن العمل الرائد أنجزهBowen في المكتب 1962 عام 
حيث أجرى تعديل عمى راتنجات , الرئيسي لممقاييس بواشنطن من خالل تجاربو عن راتنجات أفضل
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ىذا الراتنج . BIS-GMA  أو راتنج Bowenو الذي يعرف في طب األسنان براتنج . االيبوكسي
و الذي يمكن تصميبو ضمن الفم بمصمب ,  و الغميسيدل ميتا كريميتAناجم عن تفاعل البيسفينول 

كما أنو ذا . (Bowen  RL. 1962( )Bowen  RL. 1963( )Bowen  RL. 1965)كيميائي 
MMA( Bowen  RL. 1962( )Bowen  RL. 1963 )تقمص تصمبي أقل و لزوجة أعمى من 

و لتسييل تطبيق ىذا الراتنج ضمن الحفر تم إنقاص لزوجتو بإضافة المزيد من سائل داي ميتا 
لكن التراكيز العالية منو أدت إلى تقمص تصمبي غير مرغوب , كريالت ذي الوزن الجزيئي المنخفض

و من المالحظات الجديرة بالذكر أنو حتى فترة قريبة جدًا كانت كل الراتنجات السنية المركبة . بو
 .BIS-GMAمبنية عمى راتنج 

 توزيع حجوم غير متجانسة من المادة المالئة لكي نحصل عمى 1964في عام  Bowen اقترح 
إن إضافة المواد المالئة أدى إلى تحسين في الصفات . أقصى نسبة لممادة المالئة غير العضوية

و قد , حيث أظيرت زيادة في قوة االنضغاط و معامل المرونة و القساوة, الفيزيائية لمراتنجات المركبة
  Glenn)كما نقص معامل تمددىا الحراري و تقمصيا التصمبي , نقص امتصاصيا لمماء

JF.1982) . حمت الراتنجات المركبة تدريجيًا مكان إسمنت السميكات و مكان الراتنجات غير
و صعوبة , لكن ما إن زاد استعماليا سريريًا حتى ظيرت مساوئيا بشكل سوء عالقة حفافية. الممموءة

  Bowen). و ضعف التصاقيا مع بنية السن و زوال مظيرىا التجميمي, احتفاظيا بسطح صقيل

RL , Reed  LE. 1976( )Ehrnford  L. 1983.) 

و كان لتطبيق الراتنجات المركبة مشاكل سريرية مرافقة لعل أىميا الحساسية السنية التالية لترميم 
 (.Gene Bruno. 2004)األسنان الخمفية بالراتنجات المركبة 

استخدم العكبر لمعالجة الحساسية السنية التالية لترميمات الراتنج المركب في األسنان الخمفية لقدرتو 
و كذلك إنقاصو الحساسية , عمى ختم القنيات العاجية عند تطبيقو بشكل مباشر عمى العاج السني

 , Gene Bruno. 2004( )Almas K , Mahmoud A)السنية عند تناولو لمدة أربعة أسابيع 

Dahlan A. 2007.)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almas%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almas%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almas%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dahlan%20A%22%5BAuthor%5D
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يتوقع أن يدخل العكبر عيادة طبيب األسنان من أوسع األبواب في المستقبل القريب لما لو من فوائد 
 .و عالجات عديدة
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 :إن الهدف من هذه الدراسة

دراسة تأثير العكبر السائل عمى ارتباط حشوات الكومبوزيت الخمفية المطبقة مع نظام ربط كامل 1- 
 .التخريش مع العاج السني بواسطة المجهر االلكتروني الماسح

دراسة تأثير اختالف زمن تطبيق العكبر السائل عمى ارتباط حشوات الكومبوزيت الخمفية 2- 
 .المطبقة مع نظام ربط كامل التخريش مع العاج السني لواسطة المجهر االلكتروني الماسح

 

 

                                                                   Aim of Studyالهدف من البحث
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 :لمحة نسيجية عن الميناء و العاج- 1.1

Histology of enamel and dentin                                                          
 :Enamel الميناء -1.1.1

% 2مواد عضوية و % 1معادن و % 97يعد الميناء من أقسى أجزاء الجسم و يتألف وزنو من 
 – 20و ىي قضبان مسدسة الشكل بقطر , و تشكل المواشير المينائية البنية األساسية لمميناء. ماء
 و تسير , (( Shalaby  W  Sh  , Salz  U . 2007 نانومتر و طول عدة ميكرومترات 60

 , Low  M , Duraman  N, Fulton  J)متعامدة مع الممتقى المينائي العاجي باتجاه سطح السن 

Tezuka  N , Davies I J . 2005 .)  

و يظن أن لمميناء خصائص قساوة متباينة بشكل كبير بسبب طبيعتو الموشورية و يبدو أن الميناء 
 Shalabyيكون أقسى في اتجاه المواشير المينائية منو في االتجاه العمودي عمى المواشير المينائية 

 W  Sh  , Salz  U . 2007 )) , و لذلك فالميناء أكثر مقاومة لمكسر عند تطبيق قوى عمودية عمى
 .المواشير المينائية

و تظير الطبقة الخارجية لمميناء قوية و عالية القساوة و مقاومة لمسحل أكثر من العاج بخمس مرات 
و بالمقابل , تقريبًا و مع ذلك فيي أيضًا شديدة الحساسية لمكسر باالتجاه الموازي لممواشير المينائية

 Shalaby  W  Shفإن العاج أمتن من الميناء تجاه الكسر بأربع مرات و أقل قساوة منو بشكل جيد 

 , Salz  U . 2007 ) ) . و قد جاءت أبحاثSpears و زمالؤه لتظير أن الترتيب الرائع لممواشير 
حيث أظير أن ىذا التباين يساعد في تبديد الجيود الطاحنة , المينائية يخدم أىدافًا وظيفية ميمة

بشكل أكثر فعالية و تعد الوظيفة الرئيسية ليذا الترتيب ىي إنقاص جيود الضغط و الشد التي 

 

                                                                                                                                                                      Literature Reviewالمراجعة النظرية
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تصيب الميناء و من ثمة اإلقالل من خطر انكسار الميناء و خصوصًا في المناطق 
  (. ( Shalaby  W  Sh  , Salz  U . 2007العنقية

 :Dentin العاج -2.1.1

ماء و تتداخل % 10مواد عضوية و % 20مواد ال عضوية و % 70يتألف العاج تقريبًا من 
بمورات ىيدروكسي األباتيت مع المواد العضوية بشكل غير منتظم و يتألف الجزء األساسي من 

  (.( Shalaby  W  Sh  , Salz  U . 2007القالب العضوي من ألياف الكوالجين 

فالعاج نسيج متغير تمامًا , تعطي سيطرة القنية العاجية عمى البنية النسيجية لمعاج خواصًا متباينة
حيث يكون العاج عند منطقة الممتقى المينائي العاجي أكثر تمعدنًا و أقل احتواًء , ضمن السن نفسيا

 . Stalin  A , Varma  B , Ramachandran  S)لمقنيات العاجية من المنطقة القريبة من المب 

من مجمل حجم العاج و تؤدي دورًا ىيدروليكيًا % 10و تشكل القنيات العاجية ما يقارب , (  2005
و يكون قطر القنيات العاجية وسطيًا , ( ( Shalaby  W  Sh  , Salz  U . 2007في نقل الجيود 

و ,  ميكرومتر قرب المب2.5 ميكرومتر عند الممتقى المينائي العاجي و يزداد قطر القنية الى 0.9
  ممم قرب الممتقى المينائي العاجي و يصل الى /قنية 10000 أما عدد القنيات العاجية فيو 

و تسمح القنية العاجية  ( Scheibenbogen  A , et  al .1997 )ممم قرب المب /قنية45000
 باستمرار تدفق السوائل الى سطح العاج والمحافظة عميو رطباً 

( Stalin  A , Varma  B , Ramachandran  S . 2005 .)  

و تكون نسبة القنيات العاجية المكشوفة الى مساحة السطح قرب الممتقى المينائي العاجي عندما يتم 
 , Purk , Dusevich  V  )قرب المب  % 43و تصل ىذه النسبة الى % 13تخريش العاج 

Glaros  A , Spencer  P , Eick  J D . 2004.) 

 ( Shalaby  W  Sh من بقية أجزاء العاج % 40و أما العاج حول القنيوي فيو أكثر تمعدنًا ب
Salz  U . 2007 .)  
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, كما أن العاج يتغير بتقدم العمر و بسبب التعرض لمنخر و تطبيق الترميمات و التغيرات اإلطباقية
و ىذا يعني أن العاج , و تتعمق معظم ىذه التغيرات بالقنيات العاجية و زيادة التمعدن في العاج

يصبح نوعًا ما أكثر صعوبة  في التخريش و كشف الكوالجين و ليذا السبب سيكون االرتباط ضعيفًا 
 , Tay  S  MJ)نوعًا ما و خصوصًا في حاالت تصمب العاج و في اآلفات العنقية غير النخرية 

Burrow  MF. 2004.) 

يشكل الممتقى المينائي العاجي منطقة حماية لمسن من خالل المحتوى العالي من ألياف الكوالجين 
  (.( Magne  P . 2005الموازية لمممتقى 

  :Dentin bonding systemsاألنظمة الرابطة لمعاج  - 2.1

 :Adhesion to dentinاالرتباط الى العاج السني - 1.2.1

فقد كانت موضع اىتمام منذ , إن مبدأ ارتباط المواد المرممة الى سطح العاج ليست فكرة جديدة
 إال أن محدودية المواد و ضعف المعرفة ببنية العاج و 1955 األولى عام Buonocoreأعمال 

 إدخال مواد رابطة Buonocoreو لقد حاول , طبيعتو أخرت ىذا الحمم حتى أواخر السبعينات
 .Tay  S  MJ , Burrow  MF)عاجية من خالل تخريش العاج بحمض كمور الماء لكنو فشل  

2004   )Shalaby  W  Sh  , Salz  U . 2007 ) ) , غير أنو نجح في التخريش الحمضي
و يحسن , و قد أكد أن تخريش الميناء بحمض الفوسفور يزيد من ثبات الترميمات الراتنجية, لمميناء

كما ازدادت مساحة سطح التماس بين الترميم و الميناء و تحقق , االنطباق الحفافي بشكل ممحوظ
  )و قاد ىذا الى ارتباط ميكانيكي عمى المستوى المجيري     , نفوذ الترميم الى سطح الميناء

Purk , Dusevich  V , Glaros  A , Spencer  P , Eick  J D . 2004.)  

بيدف زيادة مساحة % 85الى % 30و قد استخدمت تراكيز مختمفة من حمض الفوسفور من 
و أجمعت الدراسات عمى أن تراكيز المحمول الحمضي التي تظير تغيرات , السطح و زيادة الثبات

 % 50و % 37مالئمة في طبيعة السطح و مساعدة عمى االرتباط تتراوح بين 
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 ( Purk , Dusevich  V , Glaros  A , Spencer  P , Eick  J D . 2004) . و كان
Fusayama أول من تحدث عن فوائد التخريش الحمضي لمعاج لتأمين ثبات ميكانيكي لمراتنج 

و لكن المحاوالت األولى , المركب من خالل اندخال المواد الرابطة داخل القنيات العاجية المكشوفة
فشمت بسبب ضغط السائل المبي و غزارتو في مناطق االرتباط مع وجود الراتنجات الكارىة لمماء 

و كان اىتمام الكثير من , (  Tay  S  MJ , Burrow  MF. 2004)عمى السطوح العاجية 
 Tay  S  MJ)األطباء في ذلك الوقت بالخطر المحدق بالمب إذا تم تخريش العاج بحمض الفوسفور 

, Burrow  MF. 2004  ) , و مع ظيور أولى عالمات النجاح استطاعFuasyama و زمالؤه 
و كانت ألياف الكوالجين مكشوفة % 40تحسين قوى الشد بتخريش العاج بحمض الفوسفور بتركيز 

  Shalaby  Wتمامًا بعد انخساف ىيدروكسي األباتيت و مييئة لتشكيل تثبيت ميكانيكي مجيري 

Sh  , Salz  U . 2007 ).)  

 في الواليات المتحدة األميركية البحث عن تركيبة جديدة لمراتنج تكون Bowenفي تمك الحقبة بدأ 
ثم دخل بعدىا بوقت قصير نظام , (  Tay  S  MJ , Burrow  MF. 2004)أكثر مقاومة لمماء 

 و الذي تم تصميمو من أجل ترميم النخور S.S White من شركة Cervidentالربط المسمى 
و كانت العممية تعتمد عمى تكييف , العنقية دون تييئة الحفرة أو تشكيل ىندسي مثبت لمتحضير

سطح العاج بوساطة حمض الميمون الذي يقوم بإزالة طبقة المطاخة و من ثم فتح القنية العاجية مما 
لكن ما حدث ىو أن المادة انفصمت ,  ميكرون100 – 50يسمح باندخال المادة الراتنجية الى عمق 

 (.  Tay  S  MJ , Burrow  MF. 2004)عن السطح المييأ بعد فترة من الزمن 

 3M من شركة Scotchbondأما المحاولة األساسية لحل ىذه المشكمة فقد جاءت مع إدخال نظام 
إذ احتوت ىذه المادة عمى استر الفوسفات و كانت مصممة لالرتباط كيميائيًا مع سطح العاج مشكمة 

لكن ,  ميغا باسكال4 – 3.5 بوصة مربعة أو ما يعادل / باوند 600 – 500مقاومة قص بمغت 
 ) تعرض لتفكك و انحالل مائي و كان ضعيف الفعالية سريريًا Primerتبين فيما بعد أن المبدئ 

Summitt J B , Robbins  J  W , Schwartz R S , Santos  Jr . Jd . 2001   ) . و مع
 ظيرت مجموعة اخرى من األنظمة الرابطة لمعاج وصمت فييا قوى االرتباط من 1980بداية عام 
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ثم توالت التطورات و ظيرت عدة أجيال من األنظمة الرابطة لمعاج        ,  ميغا باسكال12 – 10
 (Summitt J B , Robbins  J  W , Schwartz R S , Santos  Jr . Jd . 2001 .)  

لقد تم تطوير أنظمة الربط العاجي لتعزيز متانة الترميمات المصاقة و لتصبح أمرًا معواًل عميو في 
 Albaladejo  A , Osorio  R , Toledano  M , Papacchini  F , Ferrari)طب األسنان 

 M . 2005.) 

 : تصنيف األنظمة الرابطة لمعاج-2.2.1

                                 Dentin bonding agent systems classification 

 : حسب عدد خطوات التطبيق-1.2.2.1

تضم ىذه المجموعة المواد التي تفصل بين خطوات التخريش : األنظمة التقميدية أو ثالثية الخطوة- 
و ىي مواد قديمة و لكنيا ما تزال واسعة االنتشار و تؤمن ارتباطًا مقبواًل تظير , و المبدئ و الرابط

 .Tay  S  MJ , Burrow  MF) ميكرومتر تقريبًا 3بعض ىذه المواد الرابطة طبقة ىجينة بثخانة 

2004  .) 

تتضمن المجموعة الفرعية األولى ,  ليذه المجموعة مجموعتان فرعيتان:األنظمة ذات الخطوتين- 
تمك األنظمة التي تفصل الحمض و تجمع بين خطوات المبدئ و الرابط و غالبًا ما يشار الى ىذه 

  single-bottle system( Tay  S  MJ , Burrowاألنظمة بعبارة األنظمة وحيدة الزجاجة 

MF. 2004  ) , المجموعة الفرعية الثانية تجمع بين المخرش و المبدئ معًا و يشار الييا بالمبدءات
 و المشكمة األىم التي واجيتيا ىذه المجموعة ىي الشك self etching primersذاتية التخريش 

و قد تم تجاوز ىذه المشكمة فيما . بقابميتيا لتخريش الميناء بمقدار كاف لتأمين ختم جيد
 Sturdevant  C M . 1995 ) ( ) Miyazaki  S , Iwasaki  K , Onose   H , Mooreبعد

 BK .  2001) , و تعتمد طريقة خسف األمالح ليذه المواد باستعمال راتنج حمضي أحادي الجزيء
 , Tay  S  MJ)ميكرومتر 1و كانت ثخانة الطبقة اليجينة , يخرش و يرتشح في العاج بشكل متزامن

Burrow  MF. 2004  ) , و يعد العاج حاجزًا ممتازًا حيث تتناقص حموضة المبدءات ذاتية
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 , Miyazaki  S , Iwasaki  K , Onose  H)التخريش بسرعة و تصبح بعد التماثر متعادلة 

Moore  BK . 2001 .) 

إن نموذج خسف األمالح مطابق ,  تجمع جميع الخطوات في عممية واحدة:األنظمة وحيدة الخطوة- 
لممبدءات ذاتية التخريش مع دمج  المبدئ و الرابط الراتنجي معًا و سميت بالمواد الرابطة ذاتية 

 و أما مشكمة ىذه األنظمة فيي عدم تخريش الميناء بشكل self-etching adhesiveالتخريش 
  Brackett  WW , Covey  DA , St)كاف كما ىو الحال عند استعمال حمض الفوسفور

Germain  HA  Jr . 2002.)  

 . Miyazaki  M , Onose  H , Moore  BK) بحسب تعاممها مع طبقة المطاخة -2.2.2.1

2000:)  

 .المواد التي ترتبط مع طبقة المطاخة- 

 .المواد التي تزيل طبقة المطاخة و ترتبط مع العاج- 

 .المواد التي تعدل طبقة المطاخة و تنفذ عبرىا- 

 : بحسب التركيب الكيميائي -3.2.2.1

أما أول من استخدم , 1956 و زمالؤه عام Buonocore كان أول من اقترحو ىو :الجيل األول- 
و اعتمد ىذا الجيل عمى الحفاظ عمى , 1961 عام Phhililpsعبارة المواد الرابطة لمعاج فيو 

طبقة المطاخة سميمة تمامًا و االرتباط مع محتوياتيا باستخدام غميسيروفوسفوريك حمض 
الميتاكريالت ليعطي جزيئات ثنائية الوظيفة حيث ترتبط زمرة الفوسفات المحبة لمماء مع شوارد 
الكالسيوم و ترتبط زمرة الميتاكريالت مع الراتنج المركب مقترحٌا بذلك إمكانية ارتباطو مع سطح 

 إال أن المحاوالت األولى باءت بالفشل و كان تطوير مادة , العاج المخرش بحمض كمور الماء
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 (NPG-GMP )  ىو القاعدة األولى لمجيل األول لتظير أول مادة ىيCervident , و بمغت قوة
 Roberson   T M , Heymann  H O , Swift  E) ميغا باسكال 2ارتباط ىذا الجيل مع العاج 

J . 2002 .)  

و ,  ظير في بداية الثمانينات كانت منتجاتو مييأة لالرتباط  مع الميناء و العاج:الجيل الثاني - 
اعتمد ىذا الجيل عمى مادة استر فوسفات دي ميتاكريالت و قد عززت آلية االرتباط من خالل 

تحسين ترطيب السطح إضافة الى تفاعل الشوارد السالبة في مجموعة الفوسفات مع الشوارد الموجبة 
إال أن التطور الوحيد الذي تجمى فيو ىو إضافة عنصر , لمكالسيوم فأحدثت بعض التقدم السريري

مزاوجة الصق لزيادة قوة االرتباط الشاردية و لكن بسبب اعتماده عمى القوى الغريزية لطبقة المطاخة 
و لكن النتائج السريرية كانت ,  ميغا باسكال6 – 5فكانت قوى االرتباط , ظمت قوى ارتباطو ضعيفة

ضعيفة بسبب قابمية ىذه المواد لمحممية في الوسط الفموي إضافة العتماد ىذه المواد عمى االرتباط 
 فشل ارتباط 1988 عام Pasblegو لقد أوضح , و قد أعقب ذلك انفتاح حفافي, مع طبقة المطاخة

 ىذه المواد مع طبقى المطاخة 

Roberson   T M , Heymann  H O , Swift  E J . 2002 ) .)  

,  ظير ىذا الجيل مع عودة فكرة تخريش العاج اليابانية بقوة و إزالة طبقة  المطاخة:الجيل الثالث- 
و مع أن ىذا الجيل ظير في الواليات المتحدة األميريكية لكن ىذه الفمسفة لم تحظ بالقبول في أميركا 

 .و أوروبا حتى منتصف الثمانينات بسبب الخوف من تأذي المب السني نتيجة التخريش الحمضي

اعتمد ىذا الجيل عمى تخريش العاج و إزالة طبقة المطاخة لتأمين تثبيت ميكانيكي مجيري من خالل 
 MDP-10 و HEMAمع االعتماد عمى كل من ال , نفوذ عوامل الربط في القنية العاجية المفتوحة

 من قبل األبحاث المكثفة لميابانيين عمى مجموعات محبة و كارىة لمماء META-4ثم تم اقتراح 
 – 8و صمت قوى االرتباط ألفراد ىذا الجيل مع العاج , و كان ىذا الجيل كيميائي التصمب, معاً 
 (. (Roberson   T M , Heymann  H O , Swift  E J . 2002 ميغا باسكال10
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حدث تطور إضافي في طب األسنان مع تطور المواد الرابطة متعددة الخطوات اي : الجيل الرابع- 
و لفعاليتو ما يزال , أوائل و منتصف التسعينات إثر مقارنة قوى االرتباط لمعاج الجاف و الرطب

 .يستخدم حتى اليوم

و يعتمد الجيل الرابع عمى تخريش العاج ثم االرتباط معو من خالل تطبيق المبدءات ذات األساس 
و تيدف ىذه , المائي أو الحاوية عمى مواد حالة طيارة مع المحافظة عمى رطوبة مقبولة و غير زائدة

المبدءات الى جعل العاج المتباين الخواص و المحب لمماء قابل لتقبل المرحمة النيائية ىي تطبيق 
 .الرابط الكاره لمماء

تميز ىذا الجيل بقدرتو عمى تشكيل ما يسمى الطبقة اليجينة في العاج فقد استطاعت مركبات ىذا 
 18الجيل أن تستفيد من القنيات العاجية و العاج حول القنيوي في زيادة ثباتيا و الذي بمغ أكثر من 

  ميغا باسكال مع التأكيد عمى الختم الحفافي بإضافة سائل راتنجي منخفض المزوجة20 –

Roberson   T M , Heymann  H O , Swift  E J . 2002 ) .)  

 يتميز بوجود عنصر واحد لمربط حيث تتم عممية 1996 ظير ىذا الجيل عام :الجيل الخامس- 
أكد ىذا الجيل عمى اعتماد العاج , تطبيق المبدئ و الرابط في خطوة واحدة من خالل عبوة واحدة

و استطاع أيضًا مقاومة الرطوبة الزائدة و البروتينات % 37الرطب و التخريش بحمض الفوسفور 
 .المعابية في حال التموث السريري غير المقصود والحمول محميا بين ألياف الكوالجين

 26 – 20 ميغا باسكال و بعضيم يزعم أنيا تفوق 15إن قوة ارتباط عناصر ىذا الجيل تزيد عمى 
و بعض ىذه المركبات تحتوي عناصر محررة لمفمور و بعضيا اآلخر يحتوي عناصر , ميغا باسكال

كما تحتوي بعض مركبات ىذا الجيل عمى مالئات ذات , مطاطية لزيادة التكامل و الختم الحفافي
  (.( Roberson   T M , Heymann  H O , Swift  E J . 2002أحجام كبيرة 

 و أعطى قوى ارتباط مع 1997ظير ىذا الجيل من مواد الربط الر اتنجية عام : الجيل السادس- 
 ميغا باسكال و كانت أىم المميزات 29 – 27 ميغا باسكال و مع العاج 35 – 27الميناء 

 :االستثنائية التي قدميا ىي 
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 . الذي يحقق االتنشار العرضاني بين الكوالجين و القنيات العاجيةTاحتواؤه عمى الراتنج  -

 نانومتر 9احتواؤه عمى المالئات النانومترية التي أضيفت الى الالصق و ألول مرة بحجم  -
 .لتزيد من قوة االرتباط

امتدادات القمع المعكوس التي تشكميا تقنية المالئات النانومترية مخترقة عمق الطبقة اليجينة  -
 . ميكرون– 4.5الى 

(Miyazaki  S , Iwasaki  K , Onose  H , Moore  BK . 2001 ( )Brackett  WW , 

Covey  DA , St  Germain  HA  Jr .  2002 .)  

 دخل حديثًا الى مجال طب األسنان و ما يزال تصنيفو موضع خالف بسبب وجود :الجيل السابع- 
األول المبدءات ذاتية التخريش التي تجمع بين المخرش و المبدئ معًا في مرحمة واحدة ثم , نوعين لو

و , ( Miyazaki  S , Iwasaki  K , Onose  H , Moore  BK . 2001)يتم تطبيق الرابط 
الثاني المواد الرابطة ذاتية التخريش حيث تم دمج المبدئ الذي يقوم بالتخريش أيضًا مع الرابط 

  Brackett  WW , Covey  DA , St  Germain)الراتنجي ليتم العمل فييا عمى مرحمة واحدة 

HA  Jr .  2002 .)  

 : االرتباط البيني المتشكل بين الترميم و جدران الحفرة-3.2.1

Interfacial bond between restoration and cavity walls                             

من خالل ارتباط المادة المرممة مع نسج السن نتوصل الى واقع ترميمي تشكل فيو المادة المرممة و 
 Eick  JD , Gwinnett  AJ , Pashley  DH & Robinson  SJ . 1997)العاج عنصرًا واحدًا 

و االرتباط البيني الخالي من , و بناًء عمى ذلك فإن كل من االنطباق الحفافي التام و الدائم, (
  Eick)الفراغات يعدان ميمين من أجل النجاح السريري طويل األمد لمترميمات الر اتنجية المصاقة 

JD , Gwinnett  AJ , Pashley  DH & Robinson  SJ . 1997 .) 
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 :Adhesion to enamel and dentin االرتباط الى الميناء و العاج - 1.3.2.1

يغير الحمض المخرش نعومة سطح الميناء فيحولو الى ميناء مثبت و غير منتظم من خالل خسف 
  (.( Shalaby  W  Sh  , Salz  U . 2007األمالح المعدنية 

و يرطب الراتنج السائل منخفض المزوجة السطح المينائي المخرش و يخترق المسام المجيرية 
المشكمة بالتخريش الحمضي من خالل الخاصية الشعرية و بعد التماثر تصبح ىذه االمتدادات 

مثبتات مجيرية ميكانيكية من خالل الميناء و تتشكل بذلك طبقة ارتشاح يمكن مقارنتيا بالطبقة 
  (.( Shalaby  W  Sh  , Salz  U . 2007اليجينة بالعاج 

تتطمب تقنية التخريش الكامل تطبيقًا متزامنًا لمحمض عمى الميناء و العاج و من ثم إزالة كاممة 
لمحمض و عندىا يتم إزالة طبقة المطاخة بشكل كامل ويتم كشف ألياف الكوالجين في العاج داخل 

 القنيوي و حولو لمسماح بارتشاح أحاديات الجزيء الراتنجية ضمنو و تشكيل الطبقة اليجينة 

 (Stalin  A , Varma  B , Ramachandran  S . 2005.)  

إن تخريش العاج بحمض الفورسفور يؤدي الى إزالة السدادات المطاخية عن فوىات مداخل القنيات 
كما يؤدي الى توسيع مداخل القنيات من خالل إزالة العاج ما حول القنيوي و من ثم تشكيل , العاجية

طبقة ىجينة و اندخال الراتنج ضمن القنيات العاجية و تشكيل سدادات راتنجية قمعية الشكل ذات 
 (.( Tay  S  MJ , Burrow  MF. 2004 سطح خشن مع أغصان جانبية 

 :Smear layer طبقة المطاخة -2.3.2.1

تتشكل طبقة المطاخة في أثناء تحضير الحفرة السنية حيث يؤدي تحضير السطح المينائي و العاجي 
باستخدام األدوات الدوارة الى تشكيل ىذه الطبقة و تتألف من بقايا عاجية و ألياف كوالجين و بقايا 

 , Purk , Dusevich  V , Glaros  A , Spencer  P)من خاليا مصورات العاج و جراثيم 

Eick  J D . 2004  ) . تؤدي الى منع ,  ميكرومتر5 – 0.5تتراوح ثخانة طبقة المطاخة بين
التماس الصميمي بين المواد الرابطة و السطوح التي تحتيا و لذلك يجب إزالتيا بالتخريش الحمضي 
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  Shalaby  W  Sh  , Salzعند استخدام تقنية التخريش الكامل حيث تنتج طبقة مخسوفة األمالح 

U . 2007 ).)  

و لقد حاولت األجيال المتالحقة من األنظمة الرابطة لمعاج التعامل بشكل مختمف مع طبقة المطاخة 
من خالل تطوير البنية الكيميائية و اآللية و عدد الزجاجات و تقنية التطبيق و الفعالية السريرية ليذه 

  (.Stalin  A , Varma  B , Ramachandran  S . 2005 )النظمة 

 : Wet and dry bonding االرتباط الجاف و الرطب - 3.3.2.1

يفضل أن يكون الميناء جافًا لتحقيق االرتباط األمثل و أما العاج فبفضل وجود مقدار من الرطوبة 
لتجنب انييار ألياف الكوالجين المكشوفة بالتخريش الحمضي األمر الذي يسبب فشل نفوذ محيدات 

 (.Summitt J B , Robbins  J  W , Schwartz R S , Santos  Jr . Jd . 2001)الجزيء 

 :Hybrid layer الطبقة الهجينة - 4.3.2.1

 , Tay  S  MJ ) بأنيا مكونات عضوية من العاج المخترق بالراتنج Nakabayashiعرفيا 

Burrow  MF. 2004   ) , تتم آلية ارتباط أنظمة الربط العاجية من خالل الطبقة اليجينة التي
تؤمن التشابك الميكانيكي المجيري لمراتنج حول ألياف الكوالجين في العاج التي تم كشفيا عند 

فبعد أن يتم تخريش العاج تقوم المادة الرابطة بتشكيل أقفال ميكانيكية مجيرية , خسف أمالح العاج
(Purk , Dusevich  V , Glaros  A , Spencer  P , Eick  J D . 2004 .)  

 :يؤدي تشكل الطبقة اليجينة عدة وظائف

 .يختم القنية العاجية تمامًا بحيث يزيل حساسية األسنان المحضرة كمياً  -

يمنع نفوذ الجراثيم الى القنيات العاجية فإذا لم يتم تشكيل الطبقة اليجينة فإن السطح البيني  -
يمكن أن يشكل مكان لنفوذ الجراثيم و يكون عرضة لمتحمل و التخرب بواسطة المواد السمية 

 .األخرى و أنزيمات الجراثيم

 .يحقق التثبيت الميكانيكي المجيري لمراتنج ضمن العاج -
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تقوم الطبقة اليجينة بدور ميم كطبقة مرنة مخففة لمصدمات يمكن أن يعدل الجيود المركزة  -
 , Nakajima  M , Sano  H , Zhengt  L)مما يتيح فرصة أفضل لديمومة االرتباط 

Tagamil  J , Pashley  D H. 1999 .) 

 ميكرومتر في األنظمة ذاتية التخريش التي تعمل بشكل 1تتراوح ثخانة الطبقة اليجينة بين أقل من 
 ميكرومتر في 5متزامن عمى تكييف و ربط العاج و الميناء دون استخدام حمض الفوسفور الى 

و تتعمق ثخانة الطبقة اليجينة , (  ( Tay  S  MJ , Burrow  MF. 2004األنظمة التقميدية 
بشكل مباشر بمدة التخريش و تركيز حمض الفوسفور و اإلضافات التي تضعيا الشركة عمى 

 Tantbiroijn  D , Versluis)الحموض المخرشة و المواد الرابطة مما يؤثر في صفات النفوذية 

 A , Pintado  M R , Delong  R , Douglas  W H . 2004  .)  

 :Compositeالراتنج المركب -  3.1

  : Definition تعريف-1.3.1 

فإن الراتنج المركب عبارة عن  (  ( Philins  Philins . M . S . 1991حسب تعريف الباحث 
 :مادة مرممة سنية تتركب بشكل عام من ثالث مكونات رئيسية

 . القالب الراتنجي–

 . المادة المالئة–

 . المادة الرابطة أو المزاوجة–

 يعتبر مصطمح المواد الراتنجية المستعممة في طب األسنان معقد فالتعريف المناسب لمادة 

أنيا أحد أنواع المواد المركبة من مزيج من مكونين أو أكثر يختمفان بالشكل و ال : الراتنج المركب
  (.( Glenn  JF . 1982ينحل أحدىما باآلخر 
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و في طب األسنان يشير مصطمح الراتنج المركب إلى المواد الراتنجية ذات األساس الميتاكريالتي و 
من الجزيئات  % 50الذي يتصمب بالتبممر الحر المنشط شعاعيًا و المدعوم عمى األقل بحجم قدره 

 .المالئة

و بعض المواد الراتنجية ذات المواد المالئة المجيرية تم اإلشارة إلييا عمى أنيا مواد راتنجية مركبة 
  (.( Glenn  JF . 1982 % ( 50 )رغم أن محتواىا من المواد المالئة أقل من 

  التطور التاريخي لمراتنج المركب- 2.3.1

                                          historical development of composite : 

لعقود خمت حاول العمماء و الباحثون في طب األسنان إيجاد مادة مرممة تجميمية تحل محل خميطة 
  (.( Lee H . 1985األممغم التقميدي 

إن التقدم الحادث في كيمياء الجزيئات المتعددة و التقدم األكثر في التحميل الدقيق لكيميائية المواد 
المرممة أدى لظيور النيج األول من ىذه المواد الراتنجية عندما اكتشف الكيميائي األلماني جوزيف 

 ريدتنفشتر الحمض األكريمي منذ أكثر من قرن كامل من الزمان

Jones . D.W. 1998 ) .)  

بعد  , 1935لقد طور الراتنج اإلكريمي أواًل كمادة لصنع الصفائح القاعدية السنية في ألمانيا عام 
ذلك بوقت قصير استعمل الراتنج متعدد الميتل ميتاكريالت من أجل إنجاز حشوات غير مباشرة 

Paffenbarger GC , Rupp NW . 1974 ).)  

و استمر العمماء األلمان , ( ( Lee H . 1985ثم في نياية الثالثينات ظيرت مواد راتنجية مباشرة 
 .في متابعة تحسين ىذه المركبات الراتنجية خالل و بعد الحرب العالمية الثانية

 جعل من عممية إجراء حشوات سنية 1940إن تطور المواد االكريمية ذاتية التصمب في نياية عام 
حيث يمكن مزج وحيد التماثر مع كثيرات الذرات و من ثم توضع . مباشرة من الراتنج عممية ممكنة
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المادة العجينية أو اليالمية الناتجة ضمن الحفرة المحضرة و من ثم تتماثر ىذه الحشوة في 
  (. ( Philips  MS . 1991مكانيا

و قد بدأ التطور في . و مع تقدم كيميائية التماثر فقد طور الراتنج المركب كمواد لمحشوات المباشرة
 .1960 و بداية عام 1950مواد الحشو المركبة السنية في أواخر عام 

 المدعمة بالجزيئات المالئة إال أن النقص في Epoxy التجارب عمى راتنجات ال Brownحيث بدأ 
خصائص نظام راتنج اإليبوكسي مثل التصمب البطيء و الميل الى تغير المون ىو الذي جعل العالم 

Brown يتحمس لمبحث في االستفادة من الخصائص التي سيحصل عمييا من جمع اإليبوكسي مع 
  (. ( Philips  MS . 1991االكريالت

و ىذا الجزيء يفي بمعظم الحاجات . BIS-GMAو قد بمغ ىذا التطور ذروتو بتطوير جزيء 
و بيذا التقدم المفاجئ حمت مواد الكومبوزيت . المطموبة من أجل القالب الراتنجي لمكومبوزيت السني

بشكل سريع مكان إسمنت السيميكات و الراتنجات االكريمية و بذلك بسبب الناحية التجميمية في 
  (. ( Philips  MS . 1991األسنان األمامية

 تقريرًا عن سالمة تماثر المادة السادة لمشقوق و الوىاد 1970 عام Bunocareقدم الباحث 
 .امتدت ىذه الفكرة لتشمل المواد المرممة, بوساطة األشعة فوق البنفسجية

و , و التعريض المتكرر, ذات الموجة الطويمة ( u.v.l )أظيرت الدراسات أن األشعة فوق البنفسجية 
 .لم تكن كافية لتصميب الطبقات العميقة لحشوات الراتنج المركب, الزمن األطول

و ذلك كي نستطيع الحصول عمى  ( v.l.c )طورت بعدىا أنظمة تصميب بوساطة الضوء المرئي 
بحيث ال يبقى أي جزء من الراتنج المركب بشكل حر غير متصمب و , عمق أكبر من التصميب

  (.( Rasmusson  C G , Lundin  S A . 1995خاصة باألجزاء القريبة من المب السني 
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 و منذ اكتشاف حشوات الراتنج المركب في مطمع الستينات و ىي تترافق مع زخم دعائي ىائل 
يعطييا لمسة السحر التي تستطيع أن تعيد لألسنان المصابة طبيعتيا المونية و الجمالية الرائعة عدا 

 عن متانتيا و مقاومتيا و استمراريتيا في الفم لفترات طويمة 

Ameye  C , Roulet JF . 1984 )  .)  

 : structure التركيب -3.3.1

العناصر األساسية ىي القالب الراتنجي و الجزيئات . تتألف مواد الراتنج المركب من عدة عناصر
باإلضافة الى العنصر الرابط فيو ضروري لربط الجزيئات المالئة مع القالب . المالئة الالعضوية

و قد طورت مواد إضافية ذات . و من الضروري أيضًا وجود نظام لتنشيط عممية التماثر, الراتنجي
مقادير صغيرة من أجل الثبات الموني ومنع حدوث التماثر المنجز قبل أوانو و بالطبع تحتوي ىذه 

 . ( ( Philips  MS . 1991المواد عمى صباغات لتموين المادة لتالئم لون السن

 : القالب الراتنجي- 

تستخدم وحيدات التماثر التي تعتبر من ثنائيات االكريالت العطرية أو األليفاتية في معظم حشوات 
 ىو المستعمل عمى األرجح بشكل واسع ولكن كثيرًا ما BIS-GMAالراتنج المركب كما يعتبر جزيء 
تستخدم عادة وحيدات التماثر ذات المزوجة القميمة بشكل أساسي . يستخدم ثنائي ميثا كريميت أيضاً 

لمحصول عمى مستويات مرتفعة من المادة المالئة و إلنتاج معاجين تجعميا صالحة لمتطبيق السريري 
و يمكن أن تكون وحيدات التماثر ىذه من نوع ميثيل ميتا كريميت و لكنيا غالبًا ما تكون من نوع 

و عندما يضاف  (ثالثي غميكول اإليتيمين ثنائي ميثا كريميت  ) TEGDMAثنائي ميثا كريميت مثل 
 . Philips  MS فإن انخفاض المزوجة يعتبر أمرًا دراماتيكيًا BIS-GMAىذا المركب الى ال 

1991 ) ) . 
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 : الجزيئات المالئة- 

يتم تحضير الجزيئات المالئة بشكل عام عن طريق صقل أو طحن بمورات الكوارتز و ذلك لمحصول 
و يتم تحويل جزيئات ثاني أكسيد  ( ميكرومتر 100 – 0.1)عمى جزيئات تترواح أحجاميا بين 

الى مواد مالئة صغيرة عن  ( ميكرومتر 0.04 – 0.02)السيميكون من الحجم شبو الغروي الى 
 . ( ( Philips  MS . 1991طريق عممية إخضاعيا لمحرارة العالية 

 :العوامل الرابطة- 

عمى الرغم من إمكانية استخدام الزركونات و التيتانات كعوامل رابطة إال أن األكثر شيوعًا ىو 
يحتوي السيالن عمى مجموعات السيالنول التي يمكن أن ترتبط مع . استخدام السيالنات العضوية

 .السيالنوالت عمى عمى سطح المادة المالئة عن طريق تشكيل رابطة السيكموكسان

إن مجموعات الميثاكريميت لمسيالن العضوي تؤلف شكاًل من الروابط التساىمية مع الراتنج عندما 
  (. ( Philips  MS . 1991تتماثر و ىكذا تنجز عممية الربط 

 :  Polimerization method طريقة التصمب-4.3.1 

 : آليات التماثر- 1.4.3.1

بما أن ىذه الراتنجات عبارة عن وحيدات تماثر ثنائية الميثا كريميت فيي تتماثر بآلية إضافية عن 
طريق الجذور الحرة و ىذه الجزور الحرة يمكن أن تنتج عن طريق التنشيط الكيميائي أو الطاقة 

 .الخارجية

تطبق المواد المنشطة كيميائيًا عمى شكل معجونين أحدىما يحتوي : الراتنجات المنشطة كيميائياً - 
عمى فوق أكسيد البنزويل كمبدئ لمتفاعل و الثاني يحتوي عمى األمين الثالثي كمنشط لمتفاعل و 

عندما يمزج ىذان المعجونان يتفاعل األمين مع فوق أكسيد البنزويل لتشكيل الجذور الحرة و بذلك 
  (. ( Philips  MS . 1991تبدأ عممية التماثر 
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لقد استخدمت أنظمة التنشيط الضوئي األولى األشعة فوق البنفسجية : الراتنجات المنشطة ضوئياً - 
(UV) و مثل ىذه األنظمة ليا مشكالت عدة بسبب عمق النفوذ المحدود . لبدء تشكيل الجذور الحرة

و قد طورت فيما بعد أنظمة التنشيط . لمضوء ضمن الراتنج و كذلك نقص النفاذ ضمن بنية السن
 .الضوئي المرئي فحمت محل أنظمة الضوء فوق البنفسجي بشكل كامل

توجد حشوات الراتج المركب ذات التصمب الضوئي كمعجون مفرد ضمن سيرنغ و يتألف ىذا النظام 
كيربائي ضوئي و من األمين و كالىما موجود ضمن المعجون  (مبدئ لمتفاعل)من جزيء محفز 

Philips  MS . 1991 ) .)  

تحدث حالة من اإلثارة أو التنبيو الضوئي بطول موجة مناسب فيتفاعل المبدئ مع األمين لتشكيل 
  (. ( Philips  MS . 1991الجذور الحرة 

و أخيرًا البد من التذكير بأن حشوات الراتنج المركب غير المتماثرة بشكل كامل معرضة لمفشل بنسبة 
 .أكبر من تمك الكاممة التماثر

 بدراسة أثبتا فييا أنو ليست جميع مجموعات 1978 عام Ruter و Svendsenحيث قام العالمان 
الميثا كريميت في جزيئات ال دي ميثا كريميت ترتبط في عممية التماثر و ذلك في أغمب أنواع 

في الجزيء % 50% - 22الراتنجات المركبة حيث تشكل المجموعات غير المرتبطة تقريبًا نسبة 
  (. ( Bowen  R . L . , Marjenhoff  W . A . 1992المرتبط

كما أن السطح الخارجي لمحشوة الراتنجية و سطوح الفقاعات اليوائية المتشكمة ضمن الحشوة يمكن 
أن يكون تماثرىا ضعيفًا بسبب التأثير المانع لمتماثر العائد لألكسجين و ىذا سوف بؤدي بشكل 

  (. ( Arnold J . 1990حتمي الى سرعة نفوذ المواد الممونة الى كتمة الحشوة مسببًا فشميا

 :(الفيزيائية و الكيميائية  ) األهمية السريرية لمخواص 2.4.3.1-

تبدي المستحضرات المتنوعة من الراتنج المركب تماثاًل في خصائصيا من بعض النواحي و تتباين 
 .في بعض النواحي األخرى
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 باوند باإلنش 34.000تتمتع حشوات الراتنج المركب بشكل عام بمقاومة لمقوى الضاغطة بحدود 
 باوند باإلنش المربع و تتباين ىذه القيم بين نوع و آخر 6400المربع و مقاومة القوى الشادة بمقدار 

كما  (إلخ ....  العادي – النوع اليجين – ذرات صغيرة –ذرات دقيقة  )حسب حجم الذرات المالئة 
  (.( Philips  Qvist  V . 1983حسب  ( 1 )ىو موضح بالجدول رقم 

و بمالحظة التطور الذي طرأ عمى متانة الراتنج المركب و األرجحية التي يمكن إعطاؤىا لو فوق 
لكن في الوقت ذاتو يبقى , أصبح أمرًا مسممًا بو , ( االكريل –السيميكات  )المواد التجميمية األخرى 

 .متخمفًا عن مادة األممغم و األنسجة السنية الصمبة

و  % 0.3و ىي تمتص الماء بنسبة  % 2تبدي حشوات الراتنج المركب تقمصًا عند تصمبيا بمقدار 
 .عامل تمددىا الحراري يساوي ثالثة أضعاف مثيمو باألنسجة السنية الصمبة

و تتعرض لما يسمى باالىتراء السطحي  %  0.3كما أن ىذه المادة ذات االنحالل في الماء بنسبة 
 .داخل الحفرة الفموية

و لقد كانت ىذه الخاصة األخيرة موضع اىتمام العديد من األبحاث و الدراسات العممية في اآلونة 
لما تتمتع بو من داللة سريرية واضحة و تفيد النتائج أن مستحضرات الراتنج المركب تتباين , األخيرة

 :كثيرًا في ىذا المجال

و بعضيا , إذ أن بعضيا أبدى اىتراًء سطحيًا مرموقًا خالل فترة زمنية قصيرة في الوسط الفموي
و يعزى ىذا التفاوت إلى العديد من العوامل , اآلخر حافظ عمى تكامل البناء السطحي إلى حد مقبول

 .أىميا حجم الذرات الزجاجية المالئة لمراتنج و مدى االتحاد الكيميائي القائم بين مكونات ىذه المادة

تعتبر الظاللية الشعاعية أحد الجوانب الفيزيائية المعتبرة و التي حاولت البحاث جاىدة التغمب عمييا 
 .و ذلك من خالل إضافة زجاج الباريوم الظميل شعاعيًا إلى الراتنج المركب
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و ىذه كميا مميزات ينبغي التوقف عندىا لدى تحديد القيمة السريرية التابعة الستقرارىا في الوسط 
و يبدو من جراء ذلك أن ىذا االستقرار البنيوي لم يزل ضالة منشودة في عالم ىذه الحشوات . الفموي

  (.( Qvist  V . 1983كسواىا من األنواع األخرى 
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االكريل غير  
 الممموء 

االكريل 
 االعتيادي

ممموء بذرات 
 دقيقة

ذرات 
 (جزيئات)

 صغيرة 

 النوع الهجين

مادة مالئة 
صنعية ال 
 عضوية 

( VOL ) 90 
( Wt ) 90 

  
 

65-60    
80-70    

 
 

55-20     
60-35     

 
 

77-65     
90-80     

 
 

65-60     
80-75     

 قوة ااالنضغاط
Mpa ) )  
( Psi ) 

 
69        

10.000    

 
300-250   

43.500-
36.25 

 
350-250   

50.75-
36.250 

 
400-350   

50.750-
58.00 

 
350-300   

50.750-
43.50 

 قوة الشد 
( Mpa ) 

( Psi ) 

 
24        

3.500     

 
65-50    

9.425-7.250 

 
30-50    

7.250-4.350 

 
20-75    
13.050-

10.87 

 
90-70    

13.05-10.01 

       2.4 معامل المرونة
10*0.34   

15-8     
10*(2.18-

1.6) 

   6-3      
10*(0.87-

0.44) 

20-15      
10*(2.9-

2.18) 

12-7      
10*(1.74-

1.02) 

معامل التمدد 
 الحراري

( 10  8  c ) 

92.8    35-25     60-50    26-19     40-30    

 امتصاص الماء
( mg /cm2 ) 

1.7       0.7-0.5    1.7-1.4    0.6-0.5    0.7-0.5   

     50-60     50-60     25-30       55       15 رقم نوب لمقساوة

 خواص مواد الكومبوزيت الراتنجية حسب حجم الذرات االمالئة (1)                       جدول رقم 
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 :  Composites classification تصنيف الراتنجات المركبة -5.3.1

 تصنف الراتنجات المركبة حسب محتواىا من المادة المالئة الى ثالث مجموعات 

 :الراتنجات المركبة التقميدية- 

كأساس . تعتبر الجيل األول من الراتنجات المركبة حيث تحتوي عمى جزيئات مالئة كبيرة نسبياً 
معظم ىذه الجزيئات يتراوح حجميا . الكوارتز أو زجاج الميثيوم و االلمنيوم أو زجاج البوروسيميكات

 ( 150- 0,1)و المجال الكمي لحجم ىذه الجزيئات يتراوح بين , ميكرومتر (  50-20)بين 
 .(دمشق جامعة منشورات, الترميمية السنية المواد كتاب صفوح البني. د.أ)ميكرومتر 

 :الراتنجات المركبة ذات الجزيئات المالئة الصغيرة- 

 حيث أخذت شكميا الحالي في نياية 1974لقد طور ىذا النوع من الراتنجات المركبة عام 
و المجال الكمي  ( sio2 )فاحتوت عمى جزيئات مالئة دقيقة من سيميكياالبيروالتيك , السبعينيات 

 ميكرومتر ( 0,04) و وسطيًا , ميكرومتر  ( 0,4 – 0,007 )لحجميا يتراوح بين 

  .(دمشق جامعة منشورات , الترميمية السنية المواد كتاب صفوح البني. د.أ)

 :الراتنجات المركبة الهجينة - 

و في طب , فإن اليجيني ىي أي مادة أصميا مزيج, باالستناد الى معجم الصحاح في المغة و العموم
األسنان يستعمل ىذا المصطمح لمداللة عمى الراتنجات التي تحتوي عمى جزيئات تقميدية و جزيئات 

 . (دمشق جامعة منشورات , الترميمية السنية المواد كتاب صفوح البني. د.أ)دقيقة في مادتيا المالئة 
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 :  Composites properties خواص الراتنجات المركبة- 6.3.1

 : التقمص التصمبي- 

أحد عيوب المواد البوليميرية ىي تقمصيا عند التصمب و الذي يخمق فجوة بين جدار الحفرة 
مما يسمح بارتشاح مجيري لمسوائل الفموية الحاوية عمى الشوارد و الذيفانات , المحضرة و الترميم

إن دمج . و نكس النخر, و تصبغ حواف الترميم, الجرثومية مؤدية الى ارتفاع خطر االرتكاس المبي
لكن التزال ىناك عدة مواد , جزيئات المادة المالئة ضمن الراتنجات قد أنقص من مقدار ىذا التقمص

أما الراتنجات المركبة ذات الجزيئات , ( % 5,68 – 1,67 )راتنجية تبدي تقمصًا جحميًا قدره 
المالئة الدقيقة التي تحتوي نسبيًا عمى نسبة مرتفعة من القالب العضوي فيي تبدي تقمصًا تصمبيًا 

 أكبر من الراتنجات ذات الجزيئات المالئة الكبيرة

Goldman  M . 1983 )  .)  

 : عيوب التماثر- 

يؤدي التقمص التصمبي بشكل واضح الى إحداث فجوة حفافية ما لم يتشكل ارتباط بين الراتنج و بنية 
فعندما تكون الرابطة قوية بشكل كاف فإن قوى التقمص التي تتطور خالل التماثر يمكن أن . السن

و عندما يفوق . تسبب ضغوطًا داخمية في الراتنج المركب و في الميناء أو عند نقطة التقاءىا
الضغط الداخمي قوى االرتباط بين السن و حشوة الراتنج فسوف تحدث تصدعات في ميناء السن 

 تؤدي الى فشل التصاق الراتنج و تشكل فجوة حفافية 

Asmussen E . 1977 ) ) Dijken van Jwv , Horstedt  P . 1986 )  )  

Dijken van Jwv , Horstedt  P . 1987 ) )  

 Jorensen  KD , Shimokabe  H . 1975 )  )  

Oilo  G , Jorgensen  KD . 1977 )  )  كما أن الحساسية التالية لعممية حشو الراتنج المركب
 .ربما كانت ناجمة عن قوى التقمص, في األسنان الخمفية خاصة



 المراجعة النظرية   -----------------------------------------------------------------------------------------------

37 

 

إنما سببت نقصًا باالرتشاح , كما أن استعمال المواد الرابطة لمعاج لم تساىم في إنقاص التقمص
 (  (Dijken van Jwv , Horstedt  P . 1987aالمجيري و بالفجوات المشكمة 

Dijken van Jwv , Horstedt  P . 1987b)  )Forsten  L . 1984 ) )  

 Jensen  ME , Chan  DCN . 1985 ) .)  

إن استعمال الحشوات ضمن التاجية المصنوعة من الراتنج المركب بالطريقة المباشرة أو غير 
قد اعتمدت كإحدى طرق ,  و ممصقة بالراتنج c120المباشرة و المصمبة في محم بدرجة حرارة 

 .إنقاص التقمص التصمبي

 فقد تبين أنو بين . و المشكمة الرئيسية األخرى ىي التماثر غير الكامل لحشوات الراتنج المركب

 من جزيئات الداي ميتاكريميت تبقى غير متفاعمة و مشكمة شبكة سيئة  ( % 60 – 25) 

 قد أظيرت انخفاضًا في قوى , كما أن التماثر غير الجيد لحشوات الراتنج المركب. االرتباط

لذلك فإن درجة التماثر تعتبر عاماًل ىامًا في أداء , الشد و اإلزاحة و االنضغاط و قساوة السطح
 خاصة فيما يتعمق بخواص االىتراء و ثبات المون, حشوات الراتنج المركب سريرياً 

Dijken van Jwv , Horstedt  P . 1987b) .) 

 : امتصاص الماء - 

إن إجمالي الماء الممتص من قبل حشوات الراتنج المركب يحدث تمددًا خطيًا في حجم ىذه 
و عممية االنتباج ىذه مسؤولة جزئيًا عن تراجع التقمص  ( %  0,8 – 0,4 )الحشوات يتراوح بين 

التصمبي في الحفر المرممة بالراتنج المركب ذي الذرات الدقيقة لكن عندما تكون المادة المرممة 
الراتنج المركب اليجين يحدث انخفاض بسيط في عرض الفراغ بين جدار السن المرمم و المادة 

 . الحاشية
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إن سبب ىذه الفروق بين الراتنج المركب ذي الذرات الدقيقة و ذي الذرات اليجينة يعود الى وجود 
كمية كبيرة من القالب الراتنجي في الراتنج المركب ذي الذرات الدقيقة و الذي يعتبر مسؤواًل عن 

لكن التمدد الرطوبي الزائد لمراتنج المركب الدقيق ال يمنع نمو الجراثيم عمى جدران , امتصاص الماء
 الحفرة و التي يتموىا التياب المب

Horsted  PB , Simonsen  A-M , Larsen  MJ . 1986 ) )  

Heys  RJ , Heys  DR , Fitzgerald  M . 1985 ) . )  

فقد سجل تأثيرًا سمبيًا عمى الميزات ,  و عمى الرغم من أن التمدد الرطوبي يقمل من التقمص الفراغي
الميكانيكية لذلك فإن انخفاض مقاومة االىتراء و حممية الحشوات قد لوحظت بعد امتصاصيا لمماء 

Soderholm  K-J . 1981 )  ) Soderholm  K-J . 1984) .)  

 : الخواص التجميمية- 

و ال ريب أن , لقد تم تطوير الراتنجات التركيبية كمواد مرممة بشكل رئيس بسبب خواصيا التجميمية
الراتنج المركب يتسيد الموقف حاليًا في عالم الترميم التجميمي المباشر حيث أن تحقيق التماثل الموني 
بين الحشوة الراتنجية و السن التي تحتوييا عممية صعبة ال يخمو تنفيذىا من مراعاة الدقة و حساسية 

كما أن أغمب أنواع الكومبوزيت تقدم بألوان متعددة كافية لكي تنسجم مع لون السن , المالحظة
Ameye  C , Roulet JF . 1984 ) .)  

و ىي تمتص الماء بعد تصمبيا % 2تبدي حشوات الراتنج المركب تقمصًا عند تصميبيا يقدر ب 
و عامل تمددىا الحراري يساوي ثالثة أضعاف مثيمو في األنسجة السنية الصمبة و % 0.03بنسبة 

 ىذه كميا مميزات ينبغي التوقف عندىا لتحديد القمة الجمالية لمحشوة

Ameye  C , Roulet JF . 1984 ) . )  

و بالعودة الى تصنيف الراتنجات المركبة حسب حجم ذرات المادة المالئة نجد أن ىذه المميزات 
 (.1)تختمف حسب نوع الراتنج المركب كما ىو موضح في الجدول رقم 
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و نظرًا لمطبيعة الزجاجية الغالبة لمراتنج المركب فإن إنياؤه و تمميعة سيعطيو سطحًا صقياًل ناعمًا 
عاكسًا بشكل كبير مشابو لسطوح األسنان المجاورة و خاصة في حال استخدام الكومبوزيت فائق 

  (. ( Mair  LH . 1994حيث من الممكن إنياؤه و تمميعو بشكل جيد , النعومة 

 .بينما يبدي إنياء و تمميع الراتنج المركب ذي الذرات الكبيرة خشونة سطحية واضحة

كما أن مقاومة االىتراء ذات العالقة الوطيدة بالخواص التجميمية لمراتنج المركب تحسنت بشكل 
تسمسمي خالل السنوات األخيرة كما اتجيت الكثير من األبحاث لتحسين ىذه الخاصة و نقميا 

بالمقارنة % 10لمستوى عال و قد أظيرت العديد من المستحضرات الحديثة نسب اىتراء أقل من 
  (.  ( Kawaik , Leinfelder  KF . 1993مع مثيمتيا السالفة 

و عمى مدى عدة سنوات مؤخرًا بذلت جيود كبيرة لتحسين مقاومة االىتراء لمراتنج المركب و الذي 
ينعكس حتمًا عمى جمالية الكومبوزيت األمامي و قد أثبتت الدراسات أن نسب االىتراء لنماذج 

 . ميكرومتر كل سنة200 – 100الكومبوزيت التقميدي كانت بين 

ىذا كمو لكون اىتراء الحشوة و تآكميا في الوسط الفموي سيحدث ضياعًا ماديًا سرعان ما يتموه تمون 
كما أن المناطق المتآكمة تعكس الضوء بمقدار أكبر مسببة فشل . واضح بفعل المطوخ العديدة المنشأ

  (. ( Arnold J . 1990الحشوة تجميميًا 

 :  Clinical results of properties النتائج السريرية لمخواص- 7.3.1

إن تركيب المواد و خواصيا ذو عواقب أو مظاىر من حيث عمرىا السريري و تقبميا الحيوي فعند 
دراسة النتائج السريرية لخواص الراتنجات المركبة يجب عمينا األخذ بعين االعتبار التغيرات الجحمية 

 .لحشواتيا

 

 

 



 المراجعة النظرية   -----------------------------------------------------------------------------------------------

40 

 

 : مزايا السطح- 

تعتمد بنية السطح المصقول لممادة المتماثرة بشكل كبير عمى حجم المادة المالئة و عالقتيا مع 
 . القالب الراتنجي و آلية توضعيا فيو

إن السطح الصقيل و الناعم الذي من الممكن الحصول عميو تحت الشرائط السيموئيدية المستخدمة 
 .        في بعض حشوات الراتنج المركب ال يمكن الحفاظ عميو عند إنياء الحشوة

إن خشونة السطح التالية لمصقل عامل يعود الى الطبيعة الساحمة لمعامل الصاقل حيث أن معظم 
طرق اإلنياء المستعممة ينتج عنيا سطوحًا خشنة كونيا تقوم بسحل الجزيئات الطرية لمقالب 

و غالبًا ما نصادف , مبقية عمى جزيئات الزجاج القاسي أو جزيئات الكوارتز بشكل بارز, الراتنجي
  ( ( Dennison  JB , Craig  RG . 1972ذلك في الراتنج المركب التقميدي

Gray  HS , Gavin  JB . 1975 )  .)  

 : التكيف مع جدران الحفرة- 

إن استمرارية إحكام االرتباط بين حشوات الراتنج المركب و جدران الحفرة يعتمد بشكل أساسي عمى 
لذا فإن تأسيس ارتباط قوي و فعال بين , التوازن بين ىذه الحشوات و قوة ارتباطيا مع جدران الحفرة

إن االرتباط الفعال يمكن أن يمنع االرتشاح المجيري و يقمل . الترميم و النسج السنية أمر حيوي جداً 
كما ينقص التمون , مما ينقص من خطر تأذي المب أثناء تحضير الحفر, من أىمية غؤورات التثبيت

 الحفافي و إمكانية حدوث نكس نخر تحت ىذا النوع من الحشوات

Buonocore  mg . 1955 ).)  

و الراتنج المركب من جية , طبيعة الرابطة المتشكمة بين العامل الرابط و جدران الحفرة من جية
حيث تتشكل الرابطة الميكانيكية من خالل نفوذ الراتنج ضمن , أخرى ىي طبيعة ميكانيكية كيميائية

 حيث 1955  عام Buonocoreالغؤورات المجيرية لمميناء المخرش بوساطة الطريقة التي ابتكرىا 
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لتخريش الميناء قبل تطبيق االكريل كمادة مرممة % 85استعمل حمض الفوسفور بتركيز 
Buonocore  mg . 1955 ).)  

 و آخرين أن معظم أشكال الميناء المخرشة تم الحصول عمييا عند تطبيق Silverdtoneيظير 
  ثانية60لمدة  ( % 40 – 30 )محاليل من حمض الفوسفور بتركيز 

 Silverstone  LM , Saxton  CA , Dogon  IL , Fejerskov  O . 1975 ) ) , و قد
ثانية أحدث ظروف ختم مناسبة في  ( 20 – 15 )أظيرت عدة أبحاث مؤخرًا أن التخريش لمدة 

  (  ( Dijken van Jwv , Horstedt  P . 1986حشوات الراتنج المركب 

Purk , Dusevich  V , Glaros  A , Spencer  P , Eick  J D . 2004) ) , كما تم تطبيق
ثم وسع التطبيق ليشمل . ىذا األسموب في الوىاد و الشقوق لوضع المادة السادة الالصقة ضمنيا

و الوجوه التجميمية المصنعة لحاالت سوء تصنع , ترميمات الصنف الثالث و الرابع و الخامس
و أخيرًا شمل ىذا اإلجراء حفر الصنف األول و , و إلجراءات تجميمية و عممية أخرى, الميناء
 .الثاني

 : االرتشاح المجهري- 

و دعي عبور السوائل ,  عامًا تركزت معظم األبحاث السنية عمى النفوذية الحفافية و ما تزال75منذ 
بين جدران الحفرة المحضرة و , الفموية بما تحتويو من جراثيم و شوارد من خالل المسافة البينية

,  الذي يعرض السن المرممة لتييج لبيMicro Leakageباالرتشاح المجيري , المادة المرممة
 .و نكس نخر, تمون حفافي, حساسية حرارية

 بأن االلتياب المبي  ينجم عن نمو الجراثيم في المسافة الفاصمة بين جدران الحفرة Zanderافترض 
  (. ( Zander  HA . 1951المحضرة و الترميم 

لقد دلت التجارب السريرية عمى أن ارتشاح السوائل رافقو نمو جرثومي ما لم تكن المادة المرممة ذات 
لقد اتضح وجود عضويات دقيقة في المسافة الكائنة بين المادة المرممة و . خواص مضادة لمجراثيم
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 سنة الماضية بأن التييج الجرثومي ىو السبب 20و أظيرت عدة أبحاث خالل ال , جدران الحفرة
الرئيسي لألذى المبي تحت حشوات السيميكات و الراتنج االكريمي و الراتنجات المركبة و المواد 

و من خالل إنقاص أو إزالة االرتشاح الجرثومي تراجع االلتياب المبي بما عزز . المرممة األخرى
 .الفكرة السابقة

, في الحفرة الفموية (اإلطباقية  ) بأن القوى الميكانيكية 1976 و آخرون عام Gorgensenاقترح 
  (. Jorensen  KD , Matono  R , Shimokobe  H . 1976)تعزز االرتشاح الجرثومي 

 وجود ارتشاح جرثومي أكبر حول حشوات الراتنج المركب في األسنان 1983 عام Qvistو أثبت 
لقد . منو في الحفر المماثمة في األسنان غير المعرضة لذلك, الواقعة تحت جيود إطباقية وظيفية

استنتج بأن الجيود الوظيفية عمى األسنان كانت العامل األكبر أىمية لنفوذ الجراثيم عبر ظاىرة 
 . Purk , Dusevich  V , Glaros  A , Spencer  P , Eick  J D )االرتشاح الجرثومي 

2004.)  

 :طرق انقاص االرتشاح المجيري

 1976عام  (  ( Galan  J , Mondelli  J , Coradazzi  JL . 1976 و آخرون Galanوجد 
 أن تخريش الجدار المينائي أنقص 1980عام  (  ( Digken Dijken van Jwv . 1980و 

 .ولكنو لم يزل االرتشاح الحفافي حول حشوات الراتنج المركب

أن  (  ( Buonocore Eriksen  HM , Buonocore  MG . 1976 و Eriksenأوضح 
أو عند تمديد الراتنج المركب , االرتشاح قد زال عندما شطبنا حواف الحفرة المحضرة قبل التخريش

 . عمى سطح الميناء المخرش قرب حافة الحفرة

إن معظم الدراسات التي أجريت عمى االرتشاح المجيري حول حشوات الراتنج المركب التي طبقت 
تعاممت مع حشوات ذات حواف ضمن الميناء أكثر من تمك الحشوات , بطريقة التخريش الحمضي

و بما أن أوتاد الراتنج يمكن إنجازىا فقط . التي تقع حوافيا عمى كل من الميناء و المالط أو العاج
فإن شطب حواف الحفرة قبل التخريش قد أضحى , بعد تخريش الميناء في المحور الطولي لممواشير
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و من الممكن لنا أن نالحظ أيضًا أن ما تحت سطح الميناء المكشوف , أمرًا مقبواًل بشكل عام
و ىذا يعتبر أحد األسباب التي , بالشطب يتخرش بسرعة أكبر من سطح الميناء غير المشطوب

كما أن الشطب سيسمح لنا بتدرج , تبرر لنا عدم ضروة المجوء الى التخريش لفترات زمنية طويمة
حيث تتناقص نسبة حدوث , المون عندما يصبح الراتنج المركب أقل ثخانة بالتدرج باتجاه سطح السن

  (.  Eriksen  HM , Buonocore  MG . 1976 )كسور الميناء في ىذه الحالة 

ىناك بالمقابل عدة . إن ىذه االجراءات يجب أن ال تطبق إال عمى ترميمات األسنان األمامية فقط
و تساىم في اإلساءة الى الرابطة الواجب تشكميا بين الراتنج , عوامل تعيق نفوذ الراتنج ضمن الميناء

و تموث الميناء المخرشة , و من ىذه العوامل اإلزالة غير الكاممة لمعامل المخرش, و الميناء المخرشة
أو تجمع بخار الماء من ىواء الزفير عمى سطح الميناء المحضرة , بالمعاب أو الدم أو السائل المثوي

Dijken van Jwv , Horstedt  P . 1987 b).)  

و قد حدث جدل حول . كما اعتقد أيضًا أن لزوجة الراتنج تؤثر عمى نفوذه ضمن الميناء المخرشة
استعمال الراتنج الوسيط ذي المزوجة المنخفضة فيما إذا كان سينفذ بشكل أفضل ضمن الميناء 

لم تشاىد في عدة دراسات مخبرية . إذا تم استعمالو قبل تطبيق الراتنج المركب, المخرشة بالحمض
اختالفات بين شكل األوتاد الراتنجية المتشكمة من العامل الرابط عالي المزوجة و األوتاد المتشكمة من 

  ( ( Asmussen E . 1977العامل الرابط منخفض المزوجة 

Barnes  IE . 1977 )  ) Jorensen  KD , Shimokabe  H . 1975 ) )  

Martin  FE , Bryant  RW . 1984 ) .)  

في حين أظيرت دراسات أخرى بأن األوتاد التي تشكمت من الراتنجات عالية المزوجة كانت أقصر 
أظيرت عدة دراسات عن قوة العامل الرابط أن الراتنجات . (  Nordenvall  K-J . 1981)نسبيًا 

في حين يشير آخرون الى تحسن جيد في ثبات . منخفضة المزوجة ذات أثر ضئيل إن وجد
في حين . دراسات أخرى بينت أن استعمال العامل الرابط ينقص من االرتشاح المجيري. الحشوات

حيث أظيرت ىذه الدراسات أن االرتشاح المجيري كان , يظير آخرون عكس ذلك و عدم فعاليتو
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أعظميًا في الحواف العنقية لمحشوات أكثر منو في الحواف اإلطباقية لكل من الراتنجات المركبة 
 . Reteif  DH , Rietland  JR , Jamison  HC)التقميدية و ذات الجزيئات المالئة المجيرية 

1982 .)  

 : النخور التجريبية- 

أجريت محاوالت عديدة لدراسة العالقة الوثيقة بين االرتشاح المجيري و حدوث آفة النخر في 
فقد استعممت طريقة النخور التجريبية التي أقرىا , المنطقة الحفافية بين المادة المرممة و النسج السنية

Silverston ,حيث أن , إلحداث آفات شبو نخرية تالية حول ترميمات بعض األسنان المقموعة
نكس النخر في ىذه الطريقة يتم إحداثو بتطبيق ىالم جيالتيني حامضي يحتوي عمى شوارد 

فالمسافة المجيرية بين المادة المرممة و جدران الحفرة تسمح , الييدروجين لكي تياجم الميناء السميم
  (. ( Silverstone  LM . 1967بانتشار شوارد الييدروجين عبرىا محدثة النخر

من ترميمات  (% 77 ) أن آفات نكس النخر قد تجمت عمى طول جدران الحفر في Kiddأظير 
من جية أخرى , (  ( Kidd EAM . 1975 )  ) Kidd EAM . 1976 bالراتنج المركب 

Grieve و Jones      تفحصا االرتشاح الحفافي المرافق لحشوات الراتنج المركب بشكل تجريبي  
 :باستعمال نفس الطريقة المذكورة أعاله فتوصال الى النتائج التالية (مخبري  )

تقريبًا من الترميمات في الحفر غير  (%50), من الحفر غير المخرشة (%95)حدث النخر في 
في حين أن المجموعة المشطوبة و المخرشة لم يظير فييا فعميًا أي , المشطوبة أبدت حدوث آفات 

 (. ( Griev  AR , Gone  JCG . 1980 نخور

  عام Kiddفقد صرح , إن ىذه المالحظات عمى ما يبدو غير مؤىمة إلسقاطيا عمى الواقع السريري
  بأن الدراسات المخبرية ال يمكن االعتماد عمييا كالدراسات السريرية 1985

Kidd EAM . 1985 ) .)  
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إن تأثير أسموب تطبيق التخريش الحمضي عمى تطور نكس النخر حول حشوات الراتنج المركب قد 
حيث درسا اآلفات النخرية من خالل , 1978 عام Pears و Eriksenلوحظ بشكل مبكر من قبل 

لكن في حشوات الراتنج المركب المطبقة بطريقة , محيط حشوات الصنف الخامس غير المخرشة
و اآلفة النخرية كانت محددة بسطح الميناء , التخريش الحمضي لم يشاىد حدوث ارتشاح جرثومي

  (.( Eriksen  H , Pears  G . 1978الحر 

  و Bauerصرح , ميكرومتر (1)معظم العضويات المجيرية المولدة لمنخر حجميا حوالي 
Henson ميكرومتر ىي ضرورية لنفوذ  ( 20- 2 ) بأن المسافة التي تتراوح بين 1984 عام

  أيضًا بأن حجم الضياع Wakumoto و Jorgensenصرح . الجراثيم و تشكل طبقة جرثومية
 ميكرومتر إلحداث نكس نخر (50)الحفافي يجب أن يكون قريبًا حوالي 

Jordan  R  E , Gwinnett  A  J . 1993 )  .)  

و , في تجارب اليالم الحامضي ( انغستروم 2-1حجميا يتراوح بين  )إن نفوذ شاردة الييدروجين 
حيث ال يمكننا ربطيا مباشرة , بناء عمى ماسبق مؤشر ضعيف عن حجم الفجوة الحفافية الناتجة

 .بإحداث النخر

و من , نستنتج مما ذكر أن البيئة الفموية ذات أثر كبير عمى نجاح و استمرار أي ترميم سني
الواضح أن االرتشاح الحفافي لمجراثيم و التخمرات الناتجة عن ذلك ستمعب دورًا ىامًا في إحداث 

 .نكس النخر سريرياً 

 ترميمات األسنان الخمفية بمادة الراتنج المركب-  4.1

Composite posterior restorations                                                 : 

 : الشروط الخاصة بمادة الراتنج المركب الخمفية المثالية-1.4.1

 : ( ( Jordan  Jordan  R  E , Gwinnett  A  J . 1993و ذلك حسب ما أورده 
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 :أن تكون

التأثر بالتمدد , امتصاص الماء, بخواص فيزيائية ممتازة من حيث قوتي االنضغاط و الشد- 1
 .الحراري

 .ذات قدرة عالية عمى اإلنياء- 2

 .مقاومة لمتكسر- 3

 .ثابتة المون- 4

 .ظميمة شعاعياً - 5

 .ذات طيف واسع من األلوان- 6

 .سيولة التعامل معيا- 7

 . سنوات عمى األقل5 – 3اختبرت سريريًا - 8

 : بما يخص خواص و ميزات الراتنج المركب الخمفيADAتوصيات 

  (: ( Barnes Barnes  D  M , et  al . 1991كما أوردها 

 :أن تكون

 .مقاومة لالىتراء و التآكل- 1

 .تؤمن انطباق حفافي جيد فتمنع تشكل النخور الثانوية- 2

 .مقاومة لمماء و السوائل األخرى- 3

 .ظميمة شعاعيًا لمالحظتيا- 4

 .سيمة التعامل و ترميم األسنان بيا- 5
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 : الخواص األساسية لمراتنج المركب الخمفي- 2.4.1

  , ( ( Jones Jones  G  B . 1989كما أوردها 

Jordan Jordan  R  E , Gwinnett  A  J . 1993 ) ) ,  

Sturdevant Sturdevant  C M . 1995 ):)  

 :إن ىذه المواد

 .تجميمية بشكل جيد- 1

 .منخفضة الناقمية الحرارية- 2

 .غير محدثة لمتيارات الغمفانية و ال مخاطر من الزئبق معيا- 3

 .تحافظ عمى النسج السنية السميمة أثناء تحضير الحفر الخاصة بيا- 4

 .تؤمن االلتصاق الى الحواف- 5

 .تزيد المقاومة لمكسر في النسج المجاورة السميمة و مقاومة لالىتراء- 6

 :و لكنيا تعاني من كونيا

 .ذات تقنية حساسة جداً - 1

 .تحتاج لوقت أطول مقارنة مع األممغم- 2

 .التسرب الحفافي و حدوث الحساسية التالية- 3

 .إنياؤىا صعب و تحتاج لوقت طويل- 4
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 :و اإلنياء, التطبيق, تقنيات التحضير

بينما كان متوسط عمر ,  سنوات3 – 2تراوح عمر الترميمات الخمفية األولى من الراتنج المركب بين 
و إن العامل األىم في تحديد عمر ترميمات الراتنج المركب .  سنة20 – 10الترميمات األممغنية 

الخمفية ىو تقنية تطبيق الترميم و التعامل مع موادىا و إنياؤىا فيي ال تستر عيوب التطبيق 
Leinfelder  K F . 1995 ) .)  

فإن ترميمات الراتنج المركب المطبقة بعناية و بشروط , Leinfelder 1987لذلك و حسب رأي 
 مناسبة و المراقبة دورايًا تخدم سريريًا و بشكل جيد لعشر سنوات أو أكثر 

Leinfelder  K F . 1987 ) .)  

كذلك فإن فضل حاالت الراتنج المركب الخمفية و الكبيرة ال يعود لنوع المركب المستخدم فقط إنما 
 طرق التحضير و شكل التحضير , طريقة اإلنياء, يعود لتقنية التطبيق

Wilson  N H F , et  al . 1997 ) .)  

 مبادئ تحضير الحفر المعدة لمترميم بالراتنج المركب الخمفي مقارنة مع المعدة لمترميم - 3.4.1
 :باألممغم

 : إن المبدأ األساسي في التحضير-1

ىو تجريف النخر و إزالة الميناء القصفة مع اإلبقاء عمى الميناء غير المدعومة بالعاج و غير 
 (, ( Bryant  r  w . 1992 )  ) Wilson  N H F , et  al . 1997معرضة لجيود إطباقية

 ممم كحد أدنى في مناطق الجيود اإلطباقية و 2بينما مع األممغم فالمبدأ األساسي كتمة بكثافة 
  (. ( Leinfelder  K F . 1996 ممم ضمن العاج 0.5بالتالي سيكون 
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 : مبدأ المالئمة-2

يتبع ىذا المبدأ مبدأ المحافظة أكثر من , و ىو تأمين مدخل لتجريف النخر و إدخال المادة المرممة
عمى  ( ( Bryant  r  w . 1992 )  ) Wilson  N H F , et  al . 1997مبدأ التمديد الوقائي 

 .العكس من األممغم الذي يتبع مبدأ التمديد الوقائي أكثر من المحافظة

 : مبدأ المحافظة-3

 يكون بحده األعمى حيث ال يشترط التمديد ضمن العاج إذا لم يصل النخر إليو

Bryant  r  w . 1992 )  ) Jordan  R  E , Gwinnett  A  J . 1993 ) )  

Leinfelder  K F . 1996 )  ) Wilson  E  G , et  al . 1990 )  )  

Wilson  N H F , et  al . 1997 ).)  

كذلك تظير أىمية ىذا النوع من الترميمات عند المرضى الذين تمقوا معالجات فمورية وقائية حيث ال 
يمتد النخر عمقًا لدييم وال ضرورة لمتمديد الوقائي عمى السطح الطاحن أو دمج الحفرة المالصقة مع 

  (  ( Bryant  r  w . 1992الحفرة الطاحنة إن وجدت 

Leinfelder  K F . 1996 ) ) Wilson  E  G , et  al . 1990 ) .)  

 : مبدأ المقاومة-4

و أن تكون الخطوط الرئيسية لمحفرة متعرجة و ضمن الميناء مع تجنب , بجعل الزوايا الداخمية مدورة
  (   ( Miller  M  B , et al . 1996 )  ) Wilson  E  G , et  al . 1990ضيق البرزخ 

Wilson  N H F , et  al . 1997 ).)  
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 : مبدأ الثبات-5

يعتمد ىذا المبدأ عمى التخريش المينائي العاجي و الثبات الميكانيكي و ليس عمى الجدران المتقاربة 
 و المثبتات و ذنب الحمام التي اقترحيا بالك لحفر األممغم 

Martin  FE , Bryant  RW . 1984 )  ) Wilson  E  G , et  al . 1990 ) )  

Wilson  N H F , et  al . 1997 ).)  

 : مبدأ التمديد الوقائي-6

 ألغي ىذا المبدأ و استعيض عنو بتطبيق المواد السادة لمشقوق و الوىاد عمى السطح الطاحن 

Miller  M  B , et al . 1996 )  ) Wilson  E  G , et  al . 1990 ) )  

 Wilson  N H F , et  al . 1997 ).)  

 : الجدار المثوي-7

مع األممغم يتم تحضيره بشكل مستٍو و مستقيم بحيث يسمح بحرية الحركة لممسبر بينو و بين السطح 
أما مع الراتنج المركب فالمبدأ إزالة النخر دون شطب الجدار المثوي مع , المالصق لمسن المجاورة

  ( ( Miller  M  B , et al . 1996المحافظة عمى أكبر كمية ممكنة من الميناء 

Wilson  E  G , et  al . 1990 )  ) Wilson  N H F , et  al . 1997 ) .)  

 : شطب الحواف الخارجية-8

 Bryantلم يمق شطب الحواف الخارجية لمحفرة الدعم إنما استعيض عنو بإنياء الحواف و تنظيفيا 

 r  w . 1992 )) Brannstrom M . 1963) )  

Leinfelder  K F . 1996 )) Lundin  S  A . 1990 ) )  

Norman  R  D , Wilson  N H F . 1988 )  )  
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Scheibenbogen  A , et  al . 1997 )  )  

Wendt  S  L , Leinfelder  K  F . 1994 ) .)  

 .و يجب أن تقع نقاط التماس اإلطباقية عمى الميناء قدر اإلمكان ال عمى الترميم- 9

 : مبادئ ترميم الحفر الخاصة بترميمات الراتنج المركب الخمفية-4.4.1

تعتبر تقنية الترميم أىم من تصميم الحفرة و يتم تطبيق الراتنج المركب عمى دفعات وفقًا لممبادئ 
  (: ( Bryant  r  w . 1992التالية 

و في الحفر المالصقة , يجب أن توضع الطبقة األولى عمى جدار واحد فقط لمحفرة إذا أمكن- 1
يعتبر الجدار المثوي ىو األكثر أىمية لذا توضع كمية من مادة الترميم عمى الجدار المثوي ىذا 

 .كطبقة أولى

و تظير أىمية , يجب أن يكون سطح الطبقة المصمبة أكبر ما يمكن نسبة الى حجم ىذه الطبقة- 2
ىذا المبدأ أيضًا عمى الجدار المثوي المالصق حيث الميناء قميمة فتكون ىذه الطبقة أقل ما يمكن 

 .ثخانة باالتجاه الطاحن

يجب توجيو المصدر الضوئي المصمب عبر الحواف المينائية أواًل ثم يتابع التصمب عبر كتمة - 3
 .الترميم مباشرة

يجب اإلشارة الى أن الفرق في الزمن بين وضع الطبقات و تصميب الطبقة السابقة يجب أال - 4
 .و إذا حصل يجب إضافة مادة الصقة كطبقة جديدة,  دقائق5يتجاوز 

 : مبادئ إنهاء ترميمات الراتنج المركب الخمفية المباشرة- 5.4.1

يتعمق اإلنياء بحجم الذرات المالئة و كميتيا و نوعيا و تزداد القابمية لإلنياء مع الذرات المالئة 
 و مع زيادة الكثافة ( ( Leinfelder  K F . 1995صغيرة الحجم 

 Wilson  N H F , et  al . 1997 ) ) و مع كونيا من السيميكا غير المتبمورة 
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 Leinfelder  K F . 1995 ).)  

  (. ( Roulet  J F . 1997يجب إنياء الحواف و صقميا بحذر - 1

إنما يتم اإلنياء  (  ( Brakett  W W , et  al . 1996يجب عدم استخدام السنابل الماسية - 2
 ميكرون ثم أقراص أكسيد األلمنيوم و شرائط السحل ثم أقماع 15ميكرون ثم  40  بسنابل كاربايد 

  (. ( Jedersen , et   al  . 1992المطاط بالوسط الرطب 

 يفضل تكييف الترميم و ضبط حوافو و سطحو قبل التصميب قدر اإلمكان- 3

 Jedersen , et   al  . 1992 ) .)  

  :Propolis  العكبر-  5.1

 : Definition تعريف – 1.5.1

تجمعيا ,  أحد المنتجات المتعددة اليامة لمنحل– Propolis- العكبر أو ما يدعى بغراء النحل 
و من أجل , ورشات متخصصة ضمن الخمية لتستخدميا في إصالح عيوب الخمية و سد ثغراتيا

 –فإذا ما دخمت مثاًل , و تحنيط ما يدخل إلى الخمية من عدو غاشم, تطيير و تعقيم بيوتيا السداسية
فإذا تم ذلك و لم ,  أحاط بيا الجيش المكون من النحالت المدافعات يشبعنيا لسعًا حتى تموت–فأرة 

يتم تغميفيا بمادة العكبر بطبقات تحيط بيا تمامًا فتمنع , يستطعن سحبيا و إخراجيا من داخل الخمية
إلى أن يأتي صاحب المنحل ليتفحص خالياه و يخرج ما بيا من شوائب , من تفسخيا و تعفنيا

Ghisalberti  EL . 1979 ) .)  

 وبراعم األشجار لحاء من النحل يجمعيا بنى ولون حموة رائحة ذو شمعية راتنجية طبيعية مادةو ىو 
 واإلفرازات المعدية والعصارات باألنزيمات النحمة وتعالجو الطمع وحبوب الشمع لو ويضيف األزىار
 مسحوقة شوكوالتو كقطعة وىو الحالي شكمو إلى المطاف بو لينتيي أخرى وعمميات المعابية

(Propolise, (website)  ).  
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 :  Propolise source مصدر العكبر– 2.5.1

في المعرض السابع عشر لمؤتمر تربية النحل الدولي , أصل العكبر سر يغطيو غبار آالف السنين
يعود تاريخيا إلى , عرضت بعض خاليا النحل الطينية من جزيرة كريت, الذي أقيم في أثينا باليونان

وجدت , ألف عام قبل حضارة المينوان و بعض اآلثار لخاليا خشبية يعود تاريخيا إلى أقدم من ذلك
أيضًا عمى ىذه الجزيرة كتب مقدسة تروي قصصًا يستنتج منيا وجود النحل و استعمال منتجاتو منذ 

الكثير من المعارض األخرى , ألفي عام قبل الميالد و ىو زمن قريب مقارنة بعمر الخاليا المعروضة
و لكن الوثائق التاريخية عن , احتوت عمى آثار و قطع لخاليا نحل تعود إلى آالف سنين مضت

العكبر قميمة مع أن األساطير القديمة و الصحاف و أوراق الشجر و الرسومات بالكيوف كميا 
 .توضح أن العكبر كان مستعماًل منذ زمن بعيد

ففي مصر القديمة مثاًل و منذ بضعة آالف من , كان العكبر معروفًا و مستعماًل منذ آالف السنين
و الوحيدين المممين , استعممو الكينة الذين كانو سادة في فن الطب و الكيمياء, السنين قبل الميالد

  (. ( Murat  F . 1982بفن التحنيط 

حيث أفرد أبحاثًا عن  ((تاريخ الحيوان  ))كان أرسطو أول من كتب عمميًا عن العكبر في كتابو 
و المكون  ( Propolise )و ىو من سمى ىذه المادة باسميا الالتيني المعروف , النحل و منتجاتو 

  Ghisalbertiو تعني المممكة  ( Polise) و كممة , و تعني قبل أو أمام ( Pro )من كممتين 

EL . 1979 )  .)  

كان يبني متاريس و استحكامات و , ففي ذلك الوقت حيث كان النحل يعيش ضمن خاليا برية 
جدران واقية من العكبر أمام مدخل خميتو وال سيما قبل فصل الشتاء ليحافظ عمى دفء الخمية من 

التبدد و لمنع الدخالء و األعداء كالفئران و الضفادع و السحالي و العناكب من الدخول الى الخمية 
Ghisalberti  EL . 1979 ) .)  

و حسب ,  بإلقاء الضوء عمى أصل العكبرKostenmatcher قام الباحث األلماني 1907عام 
و ىو يصنع أثناء , دراساتو فإن العكبر ىو المادة الراتنجية البمسمية لمغالف الخارجي لحبة الطمع
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المرحمة األولى من ىضم حبوب الطمع في قسم خاص في القناة اليضمية بين المعدة و المعي 
, الغالف القاسي لحبة الطمع ينتبج الى خمسة أضعافو بالماء و عصارات المعدة و  األمعاء, األوسط

يتم لفظ ىذه المادة عمى شكل , و يتم تغيير قوامو باألنزيمات الخاصة ليتحول الى مادة صمغية
  (. ( Murat  F . 1982قطرات صغيرة يتم تخزينيا في الخمية 

 أنزيمات و مواد , أغمفة حبوب الطمع, شعر نحل: يظير التحميل المجيري لمعكبر وجود

كذلك لوحظ عند , ىذه المواد غير موجودة في الراتنج المأخوذ من األشجار و المحاء و البراعم, أخرى
كذلك عند وضع الخاليا بمناطق خالية من األشجار , كثرة غبار الطمع ينتج كذلك الكثير من العكبر

مما يؤكد مالحظات الدكتور , و المصادر الراتنجية األخرى استمر صنع العكبر في الخاليا 
Kostenmatcher. 

و تحت الظروف المناسبة ال , و بصعوبة يمكن حمو بالماء, يمكن لمعكبر أن ينحل جزئيًا بالكحول
و لكن دائمًا ينصح باستعمال , يفقد العكبر خصائصو العالجية و قوتو حتى بعد مرور خمس سنوات

  (. ( Murat  F . 1982العكبر الطازج لكون فعاليتو أقوى 

 :  Propolise structure تركيب العكبر– 3.5.1

   اآلن إلى% 100 استخالصيا يصعب معقدة مواد مجموعة من يتكون

 عضوية حموض فعالة، تربينات من مجمميا في تتألف المنشأ نباتية التعقيد شديدة مادة و ىو
 .أخرى ومواد ومعادن وفيتامينات الفالفونيدات من الكثير و طيارة زيوت مختمفة،

 . لقاح حبوب% 5 و ,أثيرية زيوت% 10 ,شمع بمسم %30 ,غروية مواد% 55 نحو من يتكون

 فيي األخرى المركبات أما البنزويك، حامض مشتقات من 12 و السناميك حامض مشتقات من14
 و النباتي المصدر إلى االختالف ويرجع الكربوىيدرات بعض و السسكوايتربين كحول و التربين

 .الجغرافي

 . العضوية األحماض و بالدىون غني و ومعادن فيتامينات عمى ويحوي

,  منغنيز, سيميكون, كالسيوم ,حديد ,فاناديوم, ألمنيوم: المعادن من,  B ) و ( A الفيتامينات من
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 .(  Propolise, (website))  سترونتيوم

وجود  أيضا التحاليل أظيرت كما  و الكريسين و الفنيمين و السيناميل مركبات و أسيد السيناميك )ًً
 و الكفيئيك حامض و البينوستوربين و الرامنوسيترين و الكامبيغريد و االكاسيتين و الفاالنجين

 .(  Propolise, (website)) ( الفيرولي حامض و البنيوسيمبرين و االيزالبين و التيتوكريسين

 السر و الطيارة المواد و الصمغ و النحل شمع ىي األساسية األجزاء, جداً  معقد العكبر تركيب إن
 . النباتات من عمييما حصل الباقيين المركبين إن حيث النحل شمع في

 تقوم العكبر في ىنا فإنيا الطمع غبار و الرحيق لجمع األزىار زيارة في النحل عادة غير عمى لكن و
 .النمو طور في نسج بقطع أو النباتات إفرازات من إما مواد بأخذ

 بالرغم فإنو ذلك عمى بناء و, النباتات من تجمعيا التي المواد ليذه لمعكبر الحيوية الفعالية تعود و
 الصفات إلييا يعود التي و  – تركيبو من واضحة أجزاء فإن حيواني كمنتج العكبر ظيور من

 حموض و الطمع غبار عمى يحتوي العكبر فإن ذلك الى باإلضافة, نباتي منشأ من ىي – الحيوية
 .(  Propolise, (website))  أمينية

,  و في الوقت الحاضر بدأ العكبر يأخذ دورًا أكبر في عالج بعض األمراض و المشاكل الصحية
فمنذ الخمسينات و الستينات شاع استخدامو في االتحاد السوفيتي و أوروبا الشرقية مثل بمغاريا و 

 .تشيك و بولندا

و مضاد , إن نماذج العكبر التي تنتج في أوروبا و أمريكا الجنوبية تحتوي عمى مواد مضاد جرثومي
 .و مخدر, و مضاد التياب, و منشط مناعي, فيروسي

غير أن التركيب الكيميائي لمعكبر يختمف اختالفًا كبيرًا باختالف المنشأ و ذلك بسبب تنوع النباتات 
 التي يمكن أن يستخدميا النحل أثناء حصولو عمى المواد األولية لصنع العكبر

(Propolise, (website)  ). 
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 :بعض استعماالت النحل لمعكبر

يبمغ عدد أفراد طائفة ) كيف يمكن ليذا العدد الكبير من األفراد : ( M.J.Torl )كتب البريطاني 
أن يعيش في ىذا الزحام و يعمل باستمرار دون أن يصاب بالمرض ؟ كيف  ( نحمة 50000النحل 

ال تصبح الخمية تحت ىذه الظروف بؤرة لمعدوى و األمراض و مسرحًا لمميكروبات و البكتريا و 
 مئوية و رطوبة تصل إلى 35و ذلك ضمن بيئة حرارتيا تصل إلى , متحفًا لمكائنات المجيرية

و مع ذلك يبقى جو الخمية , و ىي أفضل بيئة لتطور كل أنواع الجراثيم و الفطور و التعفنات% 90
كيف يستطيع , كيف يستطيع النحل الحفاظ عمى خميتو خالية من األمراض, خاليًا من الميكروبات

 النحل حفظ العسل لسنوات دون أن يفسد ؟ 

 .كل ىذا بفضل العكبر 

) و عند درجة الحرارة , ( درجة مئوية 13-10 )يكون العكبر متماسكًا و ىشًا عند درجة الحرارة 
 درجة  71-60)و بين درجتي الحرارة , يصبح العكبر طريًا و قاباًل لمطرق ( درجة مئوية 29.4
  (.  ( Murat  F . 1982يذوب العكبر  (مئوية 

طبقة تبقى أسفل الوعاء ذات , ينفصل العكبر إلى طبقتين متميزتين عند تسخينو في وعاء مزدوج 
أكثر الطرق , و الطبقة الطافية ىي الشمع , قوام لزج و الطبقة األخرى تطفو و ىي ذات قوام سائل 

 فعالية لسحق العكبر ىي تجميده في درجات حرارة تحت الصفر ثم طرقو و ىو متجمد

Murat  F . 1982 ) .)  

  :  Propolise penefitsفوائده و عالجات العكبر – 4.5.1

 عمى الجروح لعالج العكبر استعملحيث , لمتداوي استعممت ومنذ عدة عقود  النحل منتجات عرفت
 ضماد, االلتيابات و االنتانات لشفاءأيضًا  استعمل, الزيوت و بالدىون ممزوجاً  أو مسحوق شكل

  .الشفاء عممية يسرع و الغريبة األجسام من الجروح تخميص عمى يساعد العكبر
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 أن معرفة دون ذلك كل, الكمى مشاكل و المعوية و المعدية المشاكل لعالج داخمياً  العكبر استعمل
 جاءت و, فيروسات و, متحوالت, ميكروبات, جراثيم, مجيرية عضويات ىو العمل ىذه أغمب سبب

 خاصية قاتمة: خصائص لمعكبر أن أظيرت و لمعكبر العالجية الخصائص أكدت و العممية األبحاث
  .مسكن و, مجدد, التياب مضاد, تسمم مضاد, لمجراثيم

 :الحاالت في مفيد أنو كما

 (    (Huleihel M; Isanu V . 2002 واألسنان والمثة والحنجرة الفم التياب- 

Renata Cairo do Amaral, Rafael Tomaz Gomes, Wellington Márcio Santos 

Rocha, Sheila Lemos Rago Abreu, Vagner . 2000 )   

                                                                 .لمطاقة ومجدد المناعة لجياز مقوى- 

  (.(Glenn  JF . 1982 (مضاد حيوي واسع الطيف )قاتل لمجراثيم و الفيروسات والفطريات - 

 أنواعيا بكافة المزمنة غير السرطانات عالج- 

 El-khawaga OA; Salem TA; Elshal MF .  2003)  ). 

  .القولون و واألمعاء المعدة اللتيابات- 

 .الجمد لخاليا مجدد- 

 .والبثور الشباب حب معالجة- 

 .المتصدع الوادي حمي و واألنفمونزا الكبد لفيروسات مضاد- 

 . لمكمى ومنشط لمبول مدر- 

 . المفاصل التيابات عالج- 

 . الدرقية الغدة اضطرابات لعالج- 

  .الجروح التئام ويسرع والتآكل والغرغرينا الجروح معالجة- 

  . ( ( Ali F. M .  2003و عالج العقم  النساء أمراض- 

   (.  (Huleihel M; Isanu V . 2002 الجمدية واآلفات لألمراض- 
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 .الغذائي التسمم يعالج- 

 . األلم لتسكين موضعي مخدر- 

 .الجدري ضد لقاح- 

  . اإلشعاعات أثار أمراض- 

 . التنفسية األمراض- 

  . لمدم مميع- 

  .الشيخوخة يؤخر- 

  .ولمكمى الكبد لخاليا منشط- 

  .الثالثية والشحوم لمكوليسترول خافض - 

  .الجذري االنضغاط آالم- 

 .(  Propolise, (website))  قوي أكسدة مضاد- 

 أبوابو أوسع من األدوية خزانة سيدخل العكبر بأن اليوم الدوائيين أغمب يرى وكما, دالفوائ من والكثير
  .األمراض من الكثير عالج في جازمة بدت ستطباباتوا أن إذ

 :و األسنان الفم أمراض

 من المؤلف المستخمص أن أثبتت بتجربة 1964 عام(   Mochhnek )الخبير الروسي العالم قام
 من أقوى كونو موضعي كمسكن العيادات في العكبر اآلن يستعمل. قوياً  مسكناً  يعتبر عكبر%( 4)

 .(  Propolise, (website)) األخرى الموضعية المخدرات

 Renata Cairo do والفطور الفموية التقرحات و والمثة واألسنان الفم أمراض عمى بنجاح واستعمل

Amaral, Rafael Tomaz Gomes, Wellington Márcio Santos Rocha, Sheila 

Lemos Rago Abreu, Vagner . 2000 )  ,باستعمال بنجاح الحاالت أغمب عولجت قد و 
 .مع مراىم تركيبيا عكبر (% 4 ) بنسبة العكبر محمول
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 Renata Cairo doأيضًا تحسنت التيابات المثة و قل عمق الجيوب المثوية عند معالجتيا بالعكبر

Amaral, Rafael Tomaz Gomes, Wellington Márcio Santos Rocha, Sheila 

Lemos Rago Abreu, Vagner . 2000 ) . 

 استعمال العكبر يمنع ظيور و تطور اإلصابة بفيروس الحأل البيسط و يساعد عمى الشفاء 

Huleihel M; Isanu V . 2002)  .)  

إن تناول العكبر عن طريق الفم لمدة أربعة أسابيع ينقص كمية الجراثيم الموجودة في المعاب و 
  (.(Gene Bruno . 2004و ينقص الحساسية السنية بشكل ممحوظ , المحدثة لمنخر السني

كذلك فإن تطبيق العكبر عمى سطح العاج مباشرة حقق ختم أكبر لمقنيات العاجية من السالين 
Almas K , Mahmoud A , Dahlan A . 2007) .)  

 :العكبر و الصحة

بإجراء أبحاث دقيقة عمى البكتريا  ( Rimi Shaowfen) قام الباحث البروفيسر  ( 1966 )عام 
و بعد تجارب متعددة اكتشف أنو بعكس كل الحشرات فإن النحل يخمو من , المتطفمة عمى الحشرات

الخمية العادية حجميا صغير و يبمغ حوالي نصف متر مكعب و , (  ( Murat  F . 1982البكتريا 
, و ذلك يعني أن أي جائحة إنتانية سوف تتسبب في كارثة, ( 50000 )كثافة سكانية تصل إلى 

مميون عام إلى  (60  )إن الخمو المميز لمنحل من البكتريا ىو الذي سمح ببقاء النحل منذ حوالي 
, فأر الشجر األمريكي, اليعسوب, العناكب, النمل, الطيور, الدببة )اآلن رغم أعدائو الكثيرون 

كذلك لم يعان النحل تطورًا خالل تمك ماليين السنيين كما اكتشف  (الخ .... الضفادع , السحالي
و ىذا ( العكبر مصدر الصحة ) من الدنمارك و كتب ذلك في كتابو  ( K.L.Akard )الدكتور 

 .الكتاب متوفر بعدة لغات

ىذا الثبات في النحل كان لو تأثير كبير عمى المممكة النباتية التي كانت ستعاني اختالفات جذرية 
كانت , مناعة النحل لمميكروبات قادت إلى قيام أبحاث مطولة, لوال وجود ىذا الوسط الممقح لألزىار

يصنع سبعة أنواع من المضادات الحيوية في  ( Apis Melifica )نتيجتيا أن النحل المعروف ب 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almas%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dahlan%20A%22%5BAuthor%5D
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 . Murat  Fو ىي المسؤولة عن حماية النحل و خميتو و منتجاتو ضد العدوى و األمراض , العكبر

1982 ) .)  

 : Previous studiesالدراسات السابقة-  6.1

 بدراسة(  Renata Cairo do Amaral, et  al  ) قام فريق من الباحثين2000في عام  -
 حاالت من % 95 أن تبين حيث, السنية حول الداعمة النسج أمراض عالج في العكبر أثر

 معالجتيا عند المثوية الجيوب عمق قل كذلك و, بالعكبر معالجتيا عند تحسنت المثة التياب
 .بالعكبر

 عمى سريرية مخبرية بدراسة Huleihel M; Isanu V قام العالمان 2002 عام في -
 و ظيور يمنع العكبر أن تبين فقد, الفيروسي البسيط الحأل مرض في العكبر ألثر األرانب
 .الشفاء في يساعد و البسيط الحأل بفيروس اإلصابة مظاىر تطور

 في العكبر أثر بدراسة المصرية شمس عين بجامعة Ali,f,m العالم  قام2003عام في -
من النساء أصبحن حوامل عند تناول % 60و قد تبين بالدراسة أن , النساء لدى العقم عالج
.  أشير6 ممغ من العكبر مرتين يوميًا لمدة 500

 بدراسة El-khawaga OA; Salem TA; Elshal MF فريق البحث  قام2003في عام  -
و قد تبين نتيجة الدراسة أن لمعكبر تأثير مثبط قوي لمعوامل , أثر العكبر في عالج األورام

و من الممكن أن تكون اآللية المثبطة لألورام عن طريق مقاومة أضرار , المسرطنة
 .المؤكسدات

 و زمالؤه بحثيم لتحري اختالفات Sakoolnamark R أجرى الباحث 2003قي عام  -
السطح البيني لثالثة أنظمة رابطة أحدىا وحيد العبوة بتقنية التخريش الكامل و اثنان ذاتيا 
التخريش مع العاج المتأثر و السميم باختالف اجراءات التحضير و خمص في نياية بحثو 

تختمف ثخانة الطبقة اليجينة باختالف النظام الرابط المستعمل و باختالف تقنية آلية : إلى
 و One-Coat Bondالنخر و كان أقصى ثخانة عند استخدام المادة الرابطة وحيدة العبوة 

 . ميكرو متر2كانت حوالي 
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  بدراسة مخبرية و سريرية لتقييم االرتباط Buonocor قام العالم 2004في عام     -    

 و أكد أن تخريش الميناء بحمض الفوسفور يزيد من ثبات الترميمات ,          بالميناء و العاج

 كما ازدادت مساحة السطح و , و يحسن االنطباق الحفافي بشكل ممحوظ,         الراتنجية

 و قاد ىذا الى ارتباط ميكانيكي,         تعززت مساميتو و تحقق نفوذ الترميم الى سطح الميناء

 .         عمى المستوى المجيري

  بحثًا لتحري شكل الطبقة اليجينة و التغيرات Chersoni S أجرى 2004في عام      -   

          الطارئة عمييا بعد تطبيق طرق كيميائية متعددة و مواد رابطة مختمفة و غمس العينات  

  & Admira bond , Prime         بالماء و استخدم لذلك أسنانًا مقموعة و المادتين الرابطتين 

         Bond NT و مادة رابطة ذاتية التخريش  Clearfil SE Bond , و من نتائج بحثو 

  تتراوح   Prime & Bond NT        وجد أن ثخانة الطبقة اليجينة عند استعمال المادة الرابطة 

 . Admira Bond ميكرو متر عند استخدام10 ميكرو متر في حين وصمت إلى 4-7        بين

 في الموجودة الجراثيم في العكبر أثر بدراسة Gene Bruno الباحث قام 2004 عام في -
 قام كما, الجراثيم ىذه كمية ينقص العكبر أن تبين قد و السني لمنخر المحدثة و المعاب
 أسابيع أربعة لمدة العكبر تناول أن تبين و السنية الحساسية في العكبر أثر بدراسة أيضاً 
 باستخدام ذلك و ممحوظ بشكل الدراسة مرضى لدى السنية الحساسية إنقاص إلى أدى

 .المثار األلم تقييم الثاني و البارد اليواء اختبار األول اختبارين

 و زمالؤه بحثيم لتحري الطريقة األفضل لالرتباط ىل Mohan B أجرى 2005 عام في -
ىي تقنية االرتباط الرطب مع استخدام األسيتون أو الكحول كمادة حالة أو استخدام تقنية 
االرتباط الجاف مع مادة رابطة ذات أساس مائي و ذلك باستخدام المجير البؤري لتقييم 

 120و استخدم لذلك العاج اإلطباقي ل . مقدار الطبقة اليجينة المتشكمة و األوتاد الراتنجية
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 & Primeضاحكًا حديث القمع و استخدم لذلك ثالثة أنظمة رابطة ىي المادة الرابطة 

Bond NT ذات المادة الحالة األسيتونية Syntac single component ذات األساس 
و كانت أضعف النتائج التي تم الحصول ,  ذات األساس الكحوليSingle Bondالمائي و 

 و كانت أفضل النتائج في المجموعة Over Wetعمييا في المجموعة ذات الرطوبة الزائدة 
 ذات األساس Prime & Bond NTمع مادة  (عاج رطب  )المجففة بقطعة قطن 

 ثوان ثم المجموعة المجففة 3و جاءت بعد ذلك المجموعة المجففة باليواء . األسيتوني
 . ثانية30باليواء 

 و زمالؤه بحثيم لدراسة البنية الجزيئية لمسطح البيني Wang Y أجرى 2005في عام  -
الراتنجي العاجي لكل من الجدران المالصقة و المثوية في حفر الصنف الثاني مخبريًا 

 و استنتج Single Bondباستعمال المادة الرابطة وحيدة العبوة بتقنية التخريش الكامل ىي 
 ميكرو متر في حال كان عمقو عمى 6-7في نياية بحثو أن عمق العاج المنخسف األمالح 

 ميكرو متر و قد استطاعت المادة الرابطة أن ترتشح عمى عمق 12-13الجدار المثوي 
العاج المنخسف األمالح في الجدران المالصقة و لكنو فشل في الوصول إلى عمق الجدار 

 .المثوي مما ترك طبقة ألياف كوالجين مكشوفة بدون مادة رابطة

 أثر بدراسة Mahmoud AS, Almas K, Dahlan AA العالم قام 2007 عام في -
 الدراسة من تبين قد و المرضى لدى الرضا مستوى و العاجية الحساسية فرط عمى العكبر

 المرضى من كبيرة نسبة كانت و العاجية الحساسية فرط عمى كبير تأثير لو العكبر أن
 .لمغاية راضية

 لمقارنة بدراسة Mahmoud AS, Almas K, Dahlan AA العالم قام 2007 عام في -
 دراسة عند وجد و لألسنان العاجي السطح عمى السالين و العكبر من كل إضافة تأثير

 من العاجية لمقنيات أكبر ختم حقق العكبر أن الماسح االلكتروني بالمجير العاجي السطح
 .السالين

 مختمفة تقنيات بين مقارنة بدراسة عمورة حسن ريم الدكتورة الباحثة قامت 2008 عام في -
 .الخمفية الكومبوزيت ترميمات في لممعالجة التالية الحساسية عمى لمسيطرة

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almas%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dahlan%20AA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almas%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dahlan%20AA%22%5BAuthor%5D
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  البروبوليز خواص بعض بدراسة مراد شذا الدكتورة الباحثة قامت 2013 عام في -

 من كالً  أن الكيميائية الدراسة نتائج أظيرت قد و. األكريمي بالراتنج ممزوجاً  ( العكبر) 
 الراتنج مزج أما, الكيميائية العكبر بنية في تؤثر ال الحرارة كذلك و األكريمي السائل و البودرة

 نتائج أظيرت و, الكيميائية العكبر بنية في التغيرات بعض أحدث فقد العكبر مع األكريمي
 فعالية في تؤثر ال الحرارة كذلك و األكريمي السائل و البودرة من كالً  أن الجرثومية الدراسة
 من قمل فقد العكبر مع األكريمي الراتنج مزج أما, المختبرة الجراثيم ضد العالجية العكبر
 بعض في جرثومي نمو حدوث لوحظ حيث المختبرة الجراثيم ضد العالجية العكبر فعالية

 الممزوج السائل العكبر مجموعة في الجرثومية المستعمرات عدد كان قد و, المختبرة العينات
 عدد أن كما, فقط الحراري األكريمي الراتنج مجموعة في منو أقل الحراري األكريمي بالراتنج

 األكريمي بالراتنج الممزوج الكحولي السائل العكبر مجموعة في الجرثومية المستعمرات
 .فقط الضوئي األكريمي الراتنج مجموعة في منو أقل كان الضوئي
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 2011أجريت ىذه الدراسة المخبرية في جامعة دمشق كمية طب األسنان قسم المداواة الترميمية عام
-2012   . 

 :عينة البحث

أرحاء ثالثة سفمية قمعت جراحيًا من مرضى تتراوح  ) سن مقموع حديثًا 45تألفت عينة البحث من 
تم جمعيا من قسم جراحة الفم و الفكين في كمية طب األسنان جامعة  ( سنة 30 و 20أعمارىم بين 

تم تنظيف األسنان و إزالة النسج الرخوة المتبقية عمى الجذر و عقمت باستخدام محمول ىيبو , دمشق
 .و حفظت بعد ذلك في محمول السالين (0,05)كموريد الصوديوم 

 : الوىاد الوستخذهت في البحث- 1.2

 FG  Coarse – lot:1107i -  G -)السويسرية  (  HEICO)سنابل ماسية شاقة ماركة - 

, سنابل تنغستين كاربايد إلنياء الكومبوزيت ليب شمعة,  ممم3بطول عامل  (  835.314.009
جياز تصميب بالضوء المرئي       , أقراص إنياء مطاطية بيضاء, قبضة ميكروتور, قبضة توربين

 (Cromolux)  , حشوات مؤقتة خالية من األوجينول ماركة( Cavite-N ) األلمانية. 

  ( 3M ESPE Adper Single Bond 2 Adhesive )مادة رابطة كاممة التخريش - 

 (containing 10%, 5nm colloidal filler ( ) 44-0007-4814-3-A)  3 من شركةM 
 . األمريكية

  . األمريكيةPrime Dentجيل أزرق من شركة % 37حمض الفوسفور - 

-BIS يتماثر بالضوء المرئي و يحتوي ريزينات (3M ESPE  Filtek  Z250)راتنج مركب - 

GMA, UDMA, BIS-EMA ومادة مالئة ىي الزيركونا و السيميكا بحجم لمجزئيات المالئة 

 

                                                                                                                                                         Material and Methodsهىاد وطرائق البحث
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 3M ESPE)األمريكية 3M  من شركة حجماً % 60 ميكرون و نسبة 3.5- 0.01يتراوح بين 

I.D.NO.70-2010-2565-0, REF:1370A2, LOT:N526930,44-0007-4977-8-B)  ,
 .A3لون 

 .عكبر بشكمو السائل من شركة تاكت لممستحضرات الطبية- 

                 

 .يىضح األدواث الوستخذهت في البحث  (1)                                  الشكل رقن 

                 

                              

 .يىضح الوادة الورهوت و النظام الرابظ الوستخذم في البحث  (2)                         الشكل رقن 
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 : طريقة العمل- 2.2

ممم عمى كافة أسنان العينة بواسطة  سنبمة ماسية 3بعمق  ( ممم 4*3 )تم تحضير حفرة صنف أول 
 15 مجموعات متساوية كل مجموعة  3 قسمت أسنان العينة إلى ,ممم3شاقة طول رأسيا العامل 

 .سن

% 37تم تخريش الميناء و العاج باستخدام جيل حمض الفوسفور : (الشاىدة  )المجموعة االولى 
 ثانية 20ثم الغسل بالماء الجاري لمدة ,  ثانية عمى الميناء30 ثانية عمى العاج و 15بتطبيقو لمدة 

و فرشت بتيار ىوائي لطيف  ( 3Mماركة  )ثم طبقت المادة الرابطة , و التجفيف بتيار ىوائي لطيف
بعد قياس طول موجة الضوء المرئي  ) ثانية باستخدام جياز التصميب الضوئي 20و صمبت لمدة 

عمى طبقات بحيث تم تصميب  ( 3Mماركة ) ثم طبقت حشوات الكومبوزيت , (الصادر عن الجياز 
بعدىا تم تنعيم الحشوة , ممم2 ثانية و عمى أال تتجاوز سماكة الطبقة 20كل طبقة عمى حدة لمدة 

 .باستخدام سنابل التنغستين كاربايد و األقراص المطاطية البيضاء

تم تطبيق مادة العكبر بشكمو السائل : ( ثانية 30مجموعة تطبيق العكبر لمدة  )المجموعة الثانية 
ثم غسمت ,  ثانية30عمى كافة جدران الحفرة المحضرة و فرشت بتيار ىوائي لطيف و تركت لمدة 

ثم تم تخريش الميناء و العاج و طبقت المادة الرابطة و المادة المرممة كما في ,  ثانية30بالماء لمدة 
 . المجموعة الشاىدة

تم تطبيق مادة العكبر بشكمو السائل عمى : (مجموعة تطبيق العكبر لمدة أسبوع  )المجموعة الثالثة 
كافة جدران الحفرة المحضرة و فرشت بتيار ىوائي لطيف وطبق فوقيا ضماد قطني جاف مع حشوة 

مؤقتة خالية من األوجينول وتركت لمدة أسبوع في محمول السالين بدرجة حرارة الغرفة وبعدىا تم إزالة 
ثم تم التخريش الحمضي و تطبيق ,  ثانية30الحشوة الموقتة وغسمت الحفرة بالماء الجاري لمدة 

 .المادة الرابطة و المادة المرممة كما في المجموعة الشاىدة
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 : طريقة تحضير العينات لمدراسة بالمجهر االلكتروني الماسح- 3.2

تم إجراء قطع عمودي لمتيجان بالسنابل الماسية مع تيار من الماء لمتبريد حيث يمر القطع باالتجاه 
و ىو الجدار المراد  (قعر الحفرة  )األنسي الوحشي فنحصل بذلك عمى قطع يمر من الجدار المبي 

 .دراستو بالمجير االلكتروني الماسح

و لتحضير السطح المراد دراستو تم تحديد السطح المراد تصويره من خالل وضع إشارة بقمم 
وذلك لتمييز السطح المدروس تحت المجير , الرصاص عمى سطح الجذر من الجية المقابمة

و لتحسين صورة السطح البيني و الطبقة اليجينة و العاج الذي تحتيا تم العمل , االلكتروني الماسح
 ( 600 ) حيث غسمت العينات بعد القطع و نعمت باستخدام ورق زجاج Nakajimaحسب اقتراح 

ثم طبق عمى السطح المقطوع سائل لمحمول حمض , ميكرون ( 1200) ثم  ( 1000 )ثم 
 ثانية باستخدام حامل و فراشي و من ثم غسمت العينات و نقعت بسائل 10 لمدة %36الفوسفور 

ثم غسمت العينات بالسالين و أصبحت جاىزة ,  ثانية60 لمدة %2لمحمول ىيبو كموريد الصوديوم 
 .لمدراسة بالمجير االلكتروني الماسح

                              

 

 .يىضح عيناث البحث بعذ التحضير للذراست بالوجهر االلكتروني الواسح  (3)               الشكل رقن 
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 : دراسة العينات بالمجهر اللكتروني الماسح- 4.2

بعد , درست العينات بالمجير اللكتروني الماسح الموجود في قسم الفيزياء في ىيئة الطاقة الذرية
تجفيف العينات تم وضع عدة عينات بشكل متسمسل لمعرفة أرقاميا حيث ثبتت العينات عمى حامل 

بعد ذلك أغمق باب المجير و تم التحكم بالعمل من , ضمن المجير باستخدام الصق ورقي خاص
حيث تم ,  اإلصدار العاشر XT Microscope controlخالل الحاسب المرفق باستخدام برنامج 

تم استخدام عدة ,  كيمو فولط 30- 25تطبيق ضغط منخفض ثم تطبيق توتر كيربائي مرتفع بين 
 . X800 – X1000 – X3000 – X7000تكبيرات ىي 

تم بعدىا أخذ الصور المناسبة عند الجدار المبي لمنقطة السطح البيني العاجي الراتنجي باستخدام 
 بحيث توضح الطبقة اليجينة و االستطاالت الراتنجية الممتدة ضمن X3000 و X1000تكبيرين 

 .العاج

حفظت الصور المأخوذة بأرقام خاصة ضمن ممفات منفصمة لكل مجموعة من مجموعات البحث 
 .الثالث عمى الحاسوب المرافق لممجير االلكتروني الماسح

 :تم التركيز من خالل الصورة المأخوذة بواسطة المجير االلكتروني الماسح عمى ما يمي

 .وجود أو عدم وجود فراغات في السطح البيني بين الراتنج المركب و عاج السن- 

 .شكل االرتباط من خالل عمق نفوذ االستطالت الراتنجية ضمن القنيات العاجية- 

 .الطبقة اليجينة من حيث الشكل و السماكة- 

 في تحديد حواف 1999 و زمالئو Nakajima Mلدراسة أبعاد الطبقة اليجينة تم اعتماد أسموب 
كما تم , ىذه الطبقة بين السطح العموي إلى أقصى تحدب السطح السفمي دون االستطاالت الراتنجية

أخذ عدة قياسات لالستطاالت الراتنجية الممتدة بين الطبقة اليجينة و حتى نياية االستطالة الراتنجية 
كما تم تسجيل وجود أو عدم وجود فجوات بين الراتنج المركب و العاج تدل عمى إعاقة , لكل عينة

 .العكبر لنفوذ الراتنج المركب ضمن العاج و تشكيل سدادة بينيما
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 اإلصدار الثالث XT Docuبعد االتنياء من أخذ الصور المطموبة لكافة العينات تم استخدام برنامج 
الموجود عمى نفس الحاسب لنفس الشركة المصنعة و يتميز ىذا البرنامج بقدرتو عمى تحديد المسافة 

بين اي نقطتين مع إعطاء القيمة الحقيقية ليا و ذلك لمصور المأخوذة عمى ىذا المجير باستخدام 
 . لنفس الشركة XT Microscope controlبرنامج 

بعد االنتياء من أخذ القياسات المطموبة حفظت ضمن ممفات منفصمة لكل مجموعة من مجموعات 
 .البحث الثالث عمى الحاسوب المرافق لممجير

 الجانب أحادي التباين اختبار تحميل: تمت الدراسة االحصائية باستخدام االختبارات التالية
ANOVA -  المقارنة الثنائية بطريقةBonferroni -  اختبار - اختبار كاي مربعT ستيودنت  -

 :إلثبات أو نفي الفرضيات التالية. معامل االرتباط بيرسون

مباشرة عمى سطح العاج السني قبل اجراءات  ( أسبوع – ثانية 30 )تطبيق العكبر السائل لمدة - 
 .الترميم بالكومبوزيت يخمق فراغات بين الكومبوزيت و سطح العاج

مباشرة عمى سطح العاج السني قبل اجراءات  ( أسبوع – ثانية 30 )تطبيق العكبر السائل لمدة - 
 .الترميم بالكومبوزيت يعيق نفوذ الراتنج ضمن القنيات العاجية

مباشرة عمى العاج السني قبل اجراءات الترميم  ( أسبوع – ثانية 30 )تطبيق العكبر لمدة - 
 .بالكومبوزيت يؤثر في سماكة الطبقة اليجينة

ىناك عالقة بين سماكة الطبقة اليجينة و عمق نفوذ الراتنج المركب ضمن القنيات العاجية       - 
 .(طول االستطاالت الراتنجية  )
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 .يىضح الوجهر االلكتروني الواسح  (4)                                        الشكل رقن 

      

       
 .يىضح عيناث البحث داخل الوجهر االلكتروني الواسح  (5)                              الشكل رقن 
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 :النتائج

 :تم التركيز في الدراسة عمى النواحي الثالث التالية

 :الفراغات- 1

لم يشاىد أي فراغات بين المادة الرابطة و العاج أو ضمن الطبقة اليجينة في كل عينات 
 .المجموعات الثالث

 :االستطاالت الراتنجية-  2

 :تم أخذ أكتر من قياس لكل عينة من العينات سيتم عرضيا في الجدول التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               study and statistics Results                                  و انذراست االحصبئيت انىتبئج 
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 .أطوال االستطاالت الراتنجية بالميكرون: (المجموعة الشاىدة  )المجموعة االولى 

االستطبنت   رقم انعيىت 

 األونى

االستطبنت 

 انثبويت

االستطبنت 

 انثبنثت

االستطبنت 

 انرابعت
االستطبنت 

 انخبمست

االستطبنت 

 انسبدست
1 13.8 16.2     

2 13.4 20     

3 14 16.1 16.3 16.1   
4 15.3 20.3     

5 10.7 10.3 10 8.7 6.8  
6 12.5 13.6 12.3 19.3 10.4 12.6 
7 15.6 12.4 9.4 13.7 12  

8 17.8 14.9     

9 16.1 20.3     

10 20.8 14.1     

11 14.9      

12 19.3 8.2     

13 25.7      

14 20.1 16.4     

15 14 14.9     
 (انشبهذة ) في انمجمىعت األونى ( ببنميكرون ) يبيه قيبس أطىال االستطبالث انراتىجيت  (2)             جذول رقم 

                                 

  االستطبالث انراتىجيت في انمجمىعت األونى (6)                                     شكم رقم 
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أطوال االستطاالت الراتنجية : ( ثانية 30مجموعة تطبيق العكبر لمدة  )المجموعة الثانية 
 .بالميكرون

االستطبنت  رقم انعيىت

 األونى
االستطبنت 

 انثبويت
االستطبنت 

 انثبنثت
االستطبنت 

 انرابعت
االستطبنت 

 انخبمست
1 12.4 10.9    

2 15.3 16.7 17.5   

3 19.4     

4 9.4 9.8    

5 12.3     

6 6.1 6    

7 12.5     

8 12.4     

9 14.1 9.2 8.1 9.9 10.2 
10 6.2 3.3    

11 8     

12 14.2     

13 14.2 8.9 15.4   

14 6.8 11.8 13.4 5.9  

15 6.9 5.2    
 ( ثبويت 30مجمىعت تطبيق انعكبر نمذة ) يبيه قيبس أطىال االستطبالث انراتىجيت في انمجمىعت انثبويت  (3)جذول رقم 
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  االستطبالث انراتىجيت في انمجمىعت انثبويت (7)                                        شكم رقم 
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 :(مجموعة تطبيق العكبر لمدة أسبوع  )المجموعة الثالثة 

 .لم يشاىد اي استطاالت راتنجية ضمن العاج في كافة عينات ىذه المجموعة

                    

                    
  غيبة االستطبالث انراتىجيت في انمجمىعت انثبنثت(8)                                   شكم رقم 

 

 :الطبقة الهجينة- 3

تم قياس سماكة الطبقة اليجينة في كافة عينات المجموعات الثالث سيتم عرضيا في الجداول 
 .التالية
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 .سماكة الطبقة اليجينة بالميكرون: (المجموعة الشاىدة  )المجموعة األولى 

  (um )سمبكت انطبقت انهجيىت  رقم انعيىت 

1 16.8 
2 14.3 
3 43.5 
4 51.9 
5 40.3 
6 37.9 
7 35.6 
8 40.2 
9 11.4 

10 14.7 
11 16.8 
12 13.1 
13 29.1 
14 17.5 
15 7.7 
 (انمجمىعت انشبهذة  )األونى  يبيه قيبس سمبكت انطبقت انهجيىت ببنميكرون في انمجمىعت (4)جذول رقم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انطبقت انهجيىت في انمجمىعت األونى  (9)                                            شكم رقم 
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 .سماكة الطبقة اليجينة بالميكرون: ( ثانية 30مجموعة تطبيق العكبر لمدة  )المجموعة الثانية 

  (um )سمبكت انطبقت انهجيىت  رقم انعيىت 

1 29.4 
2 27.1 
3 7.5 
4 14.6 
5 10.7 
6 38.1 
7 9 
8 12.6 
9 16.4 

10 3.9 
11 48.5 
12 18.1 
13 13 
14 12.5 
15 22.3 

 ( ثبويت 30مجمىعت تطبيق انعكبر نمذة  )انثبويت  يبيه قيبس سمبكت انطبقت انهجيىت ببنميكرون في انمجمىعت (5)جذول رقم 

                              

  انطبقت انهجيىت في انمجمىعت انثبويت(10)  شكم رقم                                    
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 .سماكة الطبقة اليجينة بالميكرون: (مجموعة تطبيق العكبر لمدة أسبوع  )المجموعة الثالثة 

  (um )سمبكت انطبقت انهجيىت  رقم انعيىت

1 8 
2 5.7 
3 7.6 
4 8.6 
5 17.3 
6 12.4 
7 6.4 
8 14 
9 5.8 

10 9.6 
11 9.1 
12 11.1 
13 13.1 
14 20.7 
15 5.2 

 (مجمىعت تطبيق انعكبر نمذة أسبىع  )انثبنثت  يبيه قيبس سمبكت انطبقت انهجيىت ببنميكرون في انمجمىعت (6)جذول رقم 

                           

  انطبقت انهجيىت في انمجمىعت انثبنثت(11)شكم رقم                                 
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 :الدراسة االحصائية

 : وصف العينة–أواًل 

 إلى ثالث مجموعات رئيسة و قسمت رحى بشرية مقموعة حديثًا 45كانت عينة البحث مؤلفة من 
 ثانية، مجموعة تطبيق 35مجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة )متساوية وفقًا لطريقة الحشو المتبعة 

، (المجموعة الشاىدة)العكبر السائل لمدة أسبوع واحد، مجموعة تطبيق حشوات الكومبوزيت التقميدية 
: ع األرحاء في عينة البحث وفقًا لممجموعة المدروسة كما يميي توزتمو

 
 :انمذروست نهمجمىعت وفقبًا  انبحث عيىت تىزع – 1

 

. انمذروست نهمجمىعت وفقبًا  انبحث عيىت تىزع يبيه( 7 )رقم جذول

 عذد األرحبء انمجمىعت انمذروست
انىسبت 

 انمئىيت

 33.3 15 ثانيت 30 نمدة انسائم انعكبر حطبيق مجموعت

 33.3 15 واحد أسبوع نمدة انسائم انعكبر حطبيق مجموعت

 انمجموعت )انخقهيديت انكومبوزيج حشواث حطبيق مجموعت

 (انشاهدة
15 33.3 

 100 45 انمجموع
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. انمذروست نهمجمىعت وفقبًا  انبحث عيىت نتىزع انمئىيت انىسبت يمثم( 1 )رقم مخطط                 

 

 :التحميمية اإلحصائية الدراسة –  انياً 

وتمت مراقبة وجود استطاالت راتنجية وتم قياس طول  (بالميكرون)تم قياس سماكة الطبقة اليجينة 
 اتلكل رحى من األرحاء المدروسة في عين (بالميكرون)كل من االستطاالت الراتنجية المالحظة 

لكل رحى من  (بالميكرون)البحث ثم تم اعتماد المتوسط الحسابي لقياس االستطاالت الراتنجية 
: األرحاء المدروسة التي لوحظ فييا استطاالت راتنجية في عينة البحث وفقًا لممعادلة التالية

 
مجموع أطوال االستطاالت الراتنجية المقاسة = لكل رحى  (بالميكرون)القيمة المعتمدة لقياس االستطاالت الراتنجية 

عدد االستطاالت الراتنجية المقاسة لمرحى نفسها ÷ 
  
ووجود  (بالميكرون) سماكة الطبقة اليجينة من حيثثم تمت دراسة المجموعة المدروسة  

في عينة البحث وتمت دراسة العالقة  (بالميكرون)االستطاالت الراتنجية وقياس االستطاالت الراتنجية 

النسبة المئوية لتوزع عينة البحث وفقاً للمجموعة المدروسة

33.3

33.3

33.3

مجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة 03 ثانية

مجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة أسبوع واحد

مجموعة تطبيق حشوات الكومبوزيت التقليدية )المجموعة الشاهدة(
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بين قيم سماكة الطبقة اليجينة وقيم قياس االستطاالت الراتنجية وفقًا لممجموعة المدروسة في عينة 
: البحث وكانت نتائج التحميل كما يمي

 (:بالميكرون )الهجينة الطبقة سماكة دراسة – 1

 (:بالميكرون )الهجينة الطبقة سماكة عمى العكبر تطبيق تأ ير دراسة 

 لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم ANOVAتم إجراء اختبار تحميل التباين أحادي الجانب 
 ثانية ومجموعة 30بين مجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة  (بالميكرون)سماكة الطبقة اليجينة 

المجموعة )تطبيق العكبر السائل لمدة أسبوع واحد ومجموعة تطبيق حشوات الكومبوزيت التقميدية 
: في عينة البحث كما يمي (الشاىدة

 

 :إحصاءات وصفية -

 
 الهجينة الطبقة سماكة لقيم المعياري والخطأ المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين( 8 )رقم جدول

. المدروسة لممجموعة وفقاً  البحث عينة في( بالميكرون)

المتغير 
 المدروس

 المجموعة المدروسة
عدد 
 األرحاء

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعمى

سماكة 
الطبقة 
اليجينة 

بالميكرون)
) 

 لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة
 ثانية 30

15 18.91 12.23 3.16 3.9 48.5 

 لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة
 واحد أسبوع

15 10.31 4.50 1.16 5.2 20.7 

 حشوات تطبيق مجموعة
 المجموعة )التقميدية الكومبوزيت

 (الشاىدة

15 26.05 14.26 3.68 7.7 51.9 
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     وفقاً  البحث عينة في( بالميكرون )الهجينة الطبقة سماكة لقيم الحسابي المتوسط يم ل( 2 )رقم مخطط
 .المدروسة لممجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.91
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مجموعت حطبيق انعكبر انسائم نمدة

03 دانية

مجموعت حطبيق انعكبر انسائم نمدة

أسبوع واحد

مجموعت حطبيق حشواث

انكومبوزيج انخقهيديت )انمجموعت

انشاهدة(

انمجمىعت انمذروست

انمتىسط انحسببي نقيم سمبكت انطبقت انهجيىت )ببنميكرون( في عيىت انبحث وفقبًا 

نهمجمىعت انمذروست
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 :ANOVA الجانب أحادي التباين تحميل اختبار نتائج- 

 قيم متوسط في الفروق داللة لدراسة ANOVA الجانب أحادي التباين تحميل اختبار نتائج يبين( 9 )رقم جدول
 العكبر تطبيق ومجموعة  انية 30 لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة بين( بالميكرون )الهجينة الطبقة سماكة
 . البحث عينة في( الشاهدة المجموعة )التقميدية الكومبوزيت حشوات تطبيق ومجموعة واحد أسبوع لمدة السائل

  المتغير المدروس

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

تقدير 
 التباين

 Fقيمة 
 المحسوبة

قيمة 
مستوى 
 الداللة

 داللة الفروق

سماكة الطبقة 
الهجينة 

 (بالميكرون)

بين 
 المجموعات

1865.06 2 932.53 

داخل  توجد فروق دالة 0.002 7.495
 المجموعات

5225.76 42 124.42 

  44 7090.82 المجموع

 الثقة مستوى عند أنو أي ،0.05 القيمة من بكثير أصغر الداللة مستوى قيمة أن أعاله الجدول يبين
 عمى اثنتين بين( بالميكرون )اليجينة الطبقة سماكة قيم متوسط في إحصائياً  دالة فروق توجد% 95

 مجموعة ثانية، 30 لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة )المدروسة الثالث المجموعات من األقل
 المجموعة )التقميدية الكومبوزيت حشوات تطبيق مجموعة واحد، أسبوع لمدة السائل العكبر تطبيق

 قيم متوسط في جوىرياً  األخرى عن تختمف المجموعات أي ولمعرفة البحث، عينة في(( الشاىدة
 لطريقة وفقاً  المجموعات بين الثنائية المقارنة إجراء تم( بالميكرون )اليجينة الطبقة سماكة

Bonferroni يمي كما: 
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 :Bonferroniنتائج المقارنة ال نائية بطريقة  -

 
 متوسط في ال نائية الفروق داللة لدراسة Bonferroni بطريقة ال نائية المقارنة نتائج يبين( (10 رقم جدول
 .البحث عينة في المدروسة ال الث المجموعات بين المعالجة قبل( بالميكرون )الهجينة الطبقة سماكة قيم

( بالميكرون )الهجينة الطبقة سماكة قيم = المدروس المتغير

المتغير 
 المدروس

 (J)المجموعة  (I)المجموعة 

 بين الفرق
المتوسطي

 (I-J )ن

الخطأ 
 المعياري

قيمة مستوى 
 الداللة

 داللة الفروق

سماكة 
الطبقة 
الهجينة 

بالميكرو)
 (ن

 تطبيق مجموعة
 السائل العكبر

 ثانية 30 لمدة

 العكبر تطبيق مجموعة
 واحد أسبوع لمدة السائل

8.61 4.07 0.122 
ال توجد فروق 

 دالة

 حشوات تطبيق مجموعة
 التقميدية الكومبوزيت

 (الشاىدة المجموعة)

-7.14 4.07 0.261 
ال توجد فروق 

 دالة

 تطبيق مجموعة
 السائل العكبر

 واحد أسبوع لمدة

 حشوات تطبيق مجموعة
 التقميدية الكومبوزيت

 (الشاىدة المجموعة)

 توجد فروق دالة 0.001 4.07 15.75-

 

 متوسط في المقارنة عند 0.05 القيمة من بكثير أصغر الداللة مستوى قيمة أن أعاله الجدول يبين
 واحد أسبوع لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة بين( بالميكرون )اليجينة الطبقة سماكة قيم

% 95 الثقة مستوى عند أنو أي ،(الشاىدة المجموعة )التقميدية الكومبوزيت حشوات تطبيق ومجموعة
 تطبيق مجموعة بين( بالميكرون )اليجينة الطبقة سماكة قيم متوسط في إحصائياً  ثنائية فروق توجد
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( الشاىدة المجموعة )التقميدية الكومبوزيت حشوات تطبيق ومجموعة واحد أسبوع لمدة السائل العكبر
 الطبقة سماكة قيم أن نستنتج سالبة المتوسطين بين لمفرق الجبرية اإلشارة أن وبما البحث، عينة في

 في منيا أصغر كانت واحد أسبوع لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة في( بالميكرون )اليجينة
. البحث عينة في( الشاىدة المجموعة )التقميدية الكومبوزيت حشوات تطبيق مجموعة

 العكبر تطبيق مجموعة من وكل ثانية 30 لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة بين المقارنة عند أما
 عمى( الشاىدة المجموعة )التقميدية الكومبوزيت حشوات تطبيق ومجموعة واحد أسبوع لمدة السائل

% 95 الثقة مستوى عند أنو أي ،0.05 القيمة من بكثير أكبر الداللة مستوى قيمة أن فُيالحظ حدة
 مجموعة بين( بالميكرون )اليجينة الطبقة سماكة قيم متوسط في إحصائياً  ثنائية فروق توجد ال

 واحد أسبوع لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة من وكل ثانية 30 لمدة السائل العكبر تطبيق
 .البحث عينة في حدة عمى( الشاىدة المجموعة )التقميدية الكومبوزيت حشوات تطبيق ومجموعة
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:  دراسة وجود االستطاالت الراتنجية– 2

 المدروسة لممجموعة وفقاً  البحث عينة في الراتنجية االستطاالت وجود مراقبة نتائج: 

 

. المدروسة لممجموعة وفقاً  البحث عينة في الراتنجية االستطاالت وجود مراقبة نتائج يبين( (11 رقم جدول

 المجموعة المدروسة

 النسبة المئوية عدد األرحاء

 أية توجد ال
 استطاالت
 راتنجية

 توجد
 استطالة
 راتنجية

 أو واحدة
 أك ر

 المجموع
 أية توجد ال

 استطاالت
 راتنجية

 توجد
 استطالة
 راتنجية

 أو واحدة
 أك ر

 المجموع

 السائل العكبر تطبيق مجموعة
  انية 30 لمدة

0 15 15 0 100 100 

 السائل العكبر تطبيق مجموعة
 واحد أسبوع لمدة

15 0 15 100 0 100 

 حشوات تطبيق مجموعة
 المجموعة )التقميدية الكومبوزيت

 (الشاهدة

0 15 15 0 100 100 
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 .المدروسة لممجموعة وفقاً  البحث عينة في الراتنجية االستطاالت لوجود المئوية النسبة يم ل( 3 )رقم مخطط   

 الراتنجية االستطاالت وجود عمى المدروسة المجموعة تأ ير دراسة: 

تم إجراء اختبار كاي مربع لدراسة داللة الفروق في تكرارات وجود االستطاالت الراتنجية بين 
 ثانية ومجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة أسبوع واحد 30مجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة 

 :في عينة البحث كما يمي (المجموعة الشاىدة)ومجموعة تطبيق حشوات الكومبوزيت التقميدية 
 :نتائج اختبار كاي مربع  -

 بين الراتنجية االستطاالت وجود تكرارات في الفروق داللة لدراسة مربع كاي اختبار نتائج يبين( 12 )رقم جدول
 تطبيق ومجموعة واحد أسبوع لمدة السائل العكبر تطبيق ومجموعة  انية 30 لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة

 . البحث عينة في( الشاهدة المجموعة )التقميدية الكومبوزيت حشوات

 المدروسة المجموعة × الراتنجية االستطاالت وجود = المدروسان المتغيران

 داللة الفروق قيمة مستوى الداللة درجات الحرية قيمة كاي مربع عدد األرحاء

 توجد فروق دالة 0.000 2 45.00 45

100 100 100
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مجموعت حطبيق انعكبر انسائم

نمدة 03 ثانيت

مجموعت حطبيق انعكبر انسائم

نمدة أسبوع واحد

مجموعت حطبيق حشواث

انكومبوزيج انخقهيديت )انمجموعت

انشاهدة(

انمجمىعت انمذروست

انىسبت انمئىيت نىتبئج مراقبت وجىد استطبالث راتىجيت في عيىت انبحث وفقبًا 

نهمجمىعت انمذروست

ال حوجد أيت اسخطاالث راحنجيت حوجد اسخطانت راحنجيت واحدة أو أكثر
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، أي أنو عند مستوى الثقة 0.05يبين الجدول أعاله أن قيمة مستوى الداللة أصغر بكثير من القيمة 
توجد فروق دالة إحصائيًا في تكرارات وجود االستطاالت الراتنجية بين المجموعات الثالث % 95

 ثانية، مجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة أسبوع 30مجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة )المدروسة 
في عينة البحث، وبدراسة  ((المجموعة الشاىدة)واحد، مجموعة تطبيق حشوات الكومبوزيت التقميدية 

جدول التكرارات والنسب المئوية الموافق ُيالحظ أن نسبة وجود االستطاالت الراتنجية في مجموعة 
تطبيق العكبر السائل لمدة أسبوع واحد كانت أصغر منيا في كل من مجموعة تطبيق العكبر السائل 

عمى حدة في  (المجموعة الشاىدة) ثانية ومجموعة تطبيق حشوات الكومبوزيت التقميدية 30لمدة 
. عينة البحث

 (:بالميكرون )الراتنجية االستطاالت قياس دراسة – 3

 في( بالميكرون )الراتنجية االستطاالت قياس عمى المدروسة المجموعة تأ ير دراسة 
 :راتنجية استطاالت فيها ُوجدت التي األرحاء مجموعة

 ستيودنت لمعينات المستقمة لدراسة داللة الفروق في متوسط قياس االستطاالت Tتم إجراء اختبار 
 ثانية ومجموعة تطبيق حشوات 30بين مجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة  (بالميكرون)الراتنجية 

: في عينة البحث كما يمي (المجموعة الشاىدة)الكومبوزيت التقميدية 
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 :إحصاءات وصفية -

 

 الراتنجية االستطاالت لقياس المعياري والخطأ المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط يبين( (13 رقم جدول
. المدروسة لممجموعة وفقاً   البحث عينة في( بالميكرون)

المتغير 
 المدروس

 المجموعة المدروسة
عدد 
 األرحاء

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

الحد 
 األدنى

الحد 
 األعمى

قياس 
االستطاالت 
الراتنجية 

 (بالميكرون)

 السائل العكبر تطبيق مجموعة
 ثانية 30 لمدة

15 11.07 3.99 1.03 4.75 19.4 

 حشوات تطبيق مجموعة
 المجموعة )التقميدية الكومبوزيت

 (الشاىدة

15 15.97 3.61 0.93 9.3 25.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لممجموعة وفقاً  البحث عينة في( بالميكرون )الراتنجية االستطاالت لقياس الحسابي المتوسط يم ل( 4 )رقم مخطط
 .المدروسة
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مجموعت حطبيق انعكبر انسائم نمدة 03 ثانيت مجموعت حطبيق حشواث انكومبوزيج انخقهيديت

هدة( )الوجووعة الشا

انمجمىعت انمذروست

انمتىسط انحسببي نقيبس االستطبالث انراتىجيت )ببنميكرون( في عيىت انبحث وفقبًا 

نهمجمىعت انمذروست
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:  ستيودنت لمعينات المستقمةTنتائج اختبار - 
 

 قياس متوسط في الفروق داللة لدراسة المستقمة لمعينات ستيودنت T اختبار نتائج يبين( 14 )رقم جدول
 حشوات تطبيق ومجموعة  انية 30 لمدة السائل العكبر تطبيق مجموعة بين( بالميكرون )الراتنجية االستطاالت

. المدروسة لممجموعة وفقاً  البحث عينة في( الشاهدة المجموعة )التقميدية الكومبوزيت

 المتغير المدروس
 tقيمة 

 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ 
المعياري 

 لمفرق

قيمة 
مستوى 
 الداللة

 داللة الفروق

قياس االستطاالت 
 (بالميكرون)الراتنجية 

 توجد فروق دالة 0.001 1.39 4.90- 28 3.530-

 
، أي أنو عند مستوى الثقة 0.05يبين الجدول أعاله أن قيمة مستوى الداللة أصغر بكثير من القيمة 

بين مجموعة  (بالميكرون) توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسط قياس االستطاالت الراتنجية 95%
المجموعة ) ثانية ومجموعة تطبيق حشوات الكومبوزيت التقميدية 30تطبيق العكبر السائل لمدة 

في عينة البحث، وبما أن اإلشارة الجبرية لمفرق بين المتوسطين سالبة نستنتج أن قياس  (الشاىدة
 ثانية كانت أصغر 30في مجموعة تطبيق العكبر السائل لمدة  (بالميكرون)االستطاالت الراتنجية 

. في عينة البحث (المجموعة الشاىدة)منيا في مجموعة تطبيق حشوات الكومبوزيت التقميدية 
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 في الراتنجية االستطاالت وقياس( بالميكرون )الهجينة الطبقة سماكة قيم بين العالقة دراسة 
 لممجموعة وفقاً  البحث عينة من راتنجية استطاالت فيها ُوجدت التي األرحاء مجموعة

 :المدروسة

تم حساب قيم معامل االرتباط بيرسون لدراسة طبيعة العالقة بين قيم سماكة الطبقة اليجينة 
في عينة البحث، وذلك وفقًا لممجموعة  (بالميكرون)وقياس االستطاالت الراتنجية  (بالميكرون)

: المدروسة كما يمي
 

 :نتائج حساب قيم معامالت االرتباط بيرسون -

 
 الطبقة سماكة قيم بين العالقة طبيعة لدراسة بيرسون االرتباط معامل قيم حساب نتائج يبين( 15 )رقم جدول
. المدروسة لممجموعة وفقاً  وذلك البحث، عينة في( بالميكرون )الراتنجية االستطاالت وقياس( بالميكرون )الهجينة

 المجموعة المدروسة المتغير ال اني

 قياس = األول المتغير
 الراتنجية االستطاالت

داللة وجود  (بالميكرون)
 العالقة

جهة 
 العالقة

شدة 
قيمة  العالقة

معامل 
 االرتباط

عدد 
 األرحاء

قيمة 
مستوى 
 الداللة

سماكة الطبقة 
الهجينة 

 (بالميكرون)

 السائل العكبر تطبيق مجموعة
 ثانية 30 لمدة

-0.265 15 0.340 
ال توجد 
 عالقة دالة

- - 

 حشوات تطبيق مجموعة
 المجموعة )التقميدية الكومبوزيت

 (الشاىدة

-0.115 15 0.684 
ال توجد 
 عالقة دالة

- - 
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 المجموعة كانت ميما 0.05 القيمة من بكثير أكبر الداللة مستوى قيمة أن أعاله الجدول يبين
 قيم بين إحصائياً  دالة خطية ارتباط عالقة توجد ال% 95 الثقة مستوى عند أنو أي المدروسة،

 مجموعة من كل في وذلك ، الراتنجية االستطاالت قياس وقيم( بالميكرون )اليجينة الطبقة سماكة
 المجموعة )التقميدية الكومبوزيت حشوات تطبيق ومجموعة ثانية 30 لمدة السائل العكبر تطبيق

 .البحث عينة في حدة عمى( الشاىدة
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بعد مقارنة النتائج و تحميميا و دراستيا احصائيًا تبين أنو عند تطبيق العكبر عمى سطح العاج ينفذ 
و يختمف مقدار ىذا النفوذ باختالف زمن تطبيق العكبر عمى سطح العاج   , ضمن القنيات العاجية

مما يؤدي إلى ختم القنيات العاجية , و يتناسب طردًا مع زمن التطبيق, (أسبوع -  ثانية 30) 
و بالتالي يقمل من نفوذ المادة الرابطة ضمن القنيات , (بالتخريش الحمضي لمعاج  )المكشوفة 

نقص  ) ثانية بسسبب نفوذ العكبر المحدود ضمن القنيات العاجية 30العاجية عند تطبيقو لمدة 
و يمنع , ( ثانية 30طول االستطاالت الراتنجية بشكل دال احصائيًا في مجموعة تطبيق العكبر لمدة 

نفوذ المادة الرابطة ضمن القنيات العاجية عند تطبيقو لمدة أسبوع بسبب نفوذ العكبر الكامل ضمن 
ىذا يفسر , (غياب االستطاالت الراتنجية في مجموعة تطبيق العكبر لمدة أسبوع  )القنيات العاجية 

الفرق الجوىري في طول االستطاالت الراتنجية بين المجموعة الشاىدة و مجموعة تطبيق العكبر لمدة 
و كذلك غيابيا نيائيًا في مجموعة تطبيق العكبر لمدة اسبوع بسبب ختم القنيات العاجية ,  ثانية30

 . بشكل كامل

ىذا النفوذ لمعكبر ضمن القنيات العاجية لو تأثير مباشر عمى سماكة الطبقة اليجينة ذات التاثير 
اليام في عممية االرتباط عند تطبيقو لمدة أسبوع حيث قمل سماكة الطبقة اليجينة ولم يؤثر في 

 .  ثانية عمى سماكة و شكل الطبقة اليينة30بينما لم يؤثر تطبيق العكبر لمدة , شكميا

 ,Mahmoud AS, Almas Kو بيذا تكون نتائج ىذه الدراسة مشابية لمنتائج التي توصل إلييا 

Dahlan AA في دراستو التي أجراىا بواسطة المجير االكتروني الماسح حيث توصل 2007 عام 
إلى أن العكبر حقق ختم أكبر لمقنيات العاجية من السالين عند تطبيقو عمى السطح العاجي 

 .لألسنان

  

 

                        Discussion and Discuusionالمناقشة و االستنتاجات                         

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mahmoud%20AS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Almas%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dahlan%20AA%22%5BAuthor%5D
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 :نستنتج مما سبق ما يمي

 ثانية عمى سطح العاج السني يعيق نفوذ الراتنج المركب 30إن تطبيق العكبر السائل لمدة - 1
و بالتالي يضعف ارتباط الراتنج , من خالل نفوذه ضمن القنيات العاجية المحدود, ضمن العاج

 .المركب بالعاج السني

إن تطبيق العكبر السائل لمدة أسبوع عمى سطح العاج السني يؤدي إلى ختم كامل لمقنيات - 2
و بالتالي يمنع ارتباط الراتنج , العاجية من خالل نفوذه الكامل و الكبير ضمن القنيات العاجية

 .المركب بالعاج السني و بالتالي فشل االرتباط

 ثانية عمى سطح العاج السني لم يؤثر في سماكة الطبقة 30إن تطبيق العكبر السائل لمدة - 3
 .اليجينة ذات التاثير اليام في عممية االرتباط

إن تطبيق العكبر السائل لمدة أسبوع عمى سطح العاج السني قمل سماكة الطبقة اليجينة ذات - 4
 .التاثير اليام في عممية االرتباط
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 :نوصي بما يمي

عدم تطبيق العكبر كضماد بين الجمسات لما له من أثر سمبي عمى ارتباط الراتنج المركب مع - 1
 .العاج

ثانية قبل اجراءات تطبيق الكومبوزيت االعتيادية في الحفر 30 ال مانع من تطبيق العكبر لمدة - 2
 . العميقة عمى الجدار المبي فقط و ذلك لوجود جدران أخرى تؤمن االرتباط

 :و نقترح

إجراء المزيد من األبحاث السريرية لتقييم فعالية العكبر في انقاص الحساسية السنية التالية - 1
 .لترميمات الكومبوزيت

إجراء بحث نسيجي لتقييم وجود مظاهر نسيجية في المب السني تدل عمى حدوث ارتكاس لبي - 2
 .تالي لتطبيق الكومبوزيت في حال استخدام العكبر

إجراء بحث مخبري لدراسة تأثير تطبيق العكبر عمى قوى ارتباط الكومبوزيت مع العاج السني - 3
 .(قوى القص  )بتقييم القوى الميكانيكية 

 . إجراء مزيد من البحوث لدراسة امكانية استخدام العكبر في التغطية المبية المباشرة- 4

 

 

 

                                 Suggestions and Recommendations المقترحات والتوصيات
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 العربية باللغة الملخص

 : وهدفه البحث خلفية

 الكومبوزيت لترميمات التالية السنية الحساسية لتقميل السني العاج عمى مباشر بشكل العكبر يستخدم
 حشوات في السني بالعاج الكومبوزيت ارتباط عمى تأثيره اختبارإلى  البحث ييدف و, الخمفية

 المركب الراتنج نفوذ عمق مدى تقييم تم و الماسح االلكتروني المجير بواسطة الخمفية الكومبوزيت
و قياس  أطواليا قياس و الراتنجية االستطاالت وجود تكرار مقارنة خالل من العاجية القنيات ضمن

 .الثالث العينة مجموعات سماكة الطبقة اليجينة في

 : طرائقه و البحث مواد

 :مجموعات 3 إلى وقسمت (  سميمةسفمية ثالثة أرحاء ) حديثاً  مقموع سن 45 جمع تم

 ثانية 30 لمدة العكبر تطبيق تم مجموعة 15و , عمييا العكبر تطبيق يتم لم شاىدة مجموعة 15
ضماد  تطبيق تم مجموعة15  و, المركب بالراتنج الترميم اجراءات قبل مباشرة العاج سطح عمى

تم تنظيف و تحضيز األسنبن للدراسة . الترميم تطبيق قبل العاج سطح عمى أسبوع لمدة العكبر

 . دمشق–ببلمجهز االلكتزوني المبسح قسم الفيزيبء بهيئة الطبقة الذرية 

  :" النتائج

 أحادي التباين تحميل اختبار ) االححائية االختبارات باستخدام اححائياً  تحميميا و النتائج دراسة بعد
 Tاختبار - اختبار كاي مربع  - Bonferroniالمقارنة الثنائية بطريقة  - ANOVA الجانب

 :تبين (معامل االرتباط بيرسون - ستيودنت 

 ثانية قمل طول االستطاالت الراتنجية بشكل دال اححائيًا و لم تتأثر 30 تطبيق العكبر لمدة 1-
 .سماكة الطبقة اليجينة

 . تطبيق العكبر لمدة أسبوع ألغى وجود االستطاالت الراتنجية و قمل سماكة الطبقة اليجينة2-
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 :االستنتاج

عند تطبيق العكبر عمى العاج ينفذ ضمن القنيات العاجية و بالتالي يقمل من نفوذ الراتنج ضمن 

 ثانية و يمنع نفوذه تمامًا عند تطبيقو لمدة أسبوع بسبب غمقو 30القنيات العاجية عند تطبيقو لمدة 

  .الكامل لمقنيات العاجية

ال مانع من تطبيق العكبر و  (لمدة أسبوع  )الجمسات  بين كضماد  تطبيق العكبر يمكن و بالتالي ال

ثانية قبل اجراءات تطبيق الكومبوزيت االعتيادية في الحفر العميقة عمى الجدار المبي فقط 30 لمدة 

 .و ذلك لوجود جدران أخرى تؤمن االرتباط
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Abstract 

Propolis has many usage in dentistry, and many studies had done to 

widening its clinical usge.  

One of this usage is the application of propolis directly on the dentine 

to decrease the hypersensitivity after posterior composite restoration.   

The purpose of this study was to test propolis effect on posterior 

composite restoration bonded to dentin by Scanning Transmission 

Electron Microscope.   

 Fourty-five recently extracted human  3rd  molars were treated in 3 

categories:  

         (1) without propolis application ( control ). 

         (2) with propolis application for 30 seconds. 

         (3) with propolis application for 1 week. 

Teeth was prepared by diamond bur and was studied by  Scanning 

Transmission Electron Microscope in atomic energy physiognomy. 

The depth of composite penetration into dental tubules was studied 

by comparison the frequency of composites’s extension existence 

and measuring it’s length. 

Results showed that propolis was weakened the adhesion when it 

was applicated for 30 second and canceled it when was applicated 

for 1 week. 

We recommended to applicate propolis only on pulpal surface of 

dentine for no more than 30 second because there are another walls 

for adhesion , and suggested to do more studies to know the 

negativism and positivism of propolis and it’s medical characteristic 

and it’s usage. 

 


