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 Introduction مقدمةالـ
حصوؿ الػف ،صربوالػ خربةالػكثَت من الػ إىليت ربتاج الػ معقدةوالػ صعبةالػسنية الػجات الػمعالػقنوية من الػلبية الػجة الػمعالػتعترب 

 (Park H, 2001). سهلالػمر االشيلدر ليس ب بأىداؼتتمتع و  حشوالػعلى قناة لبية جاىزة لعملية 

قناة الػفقد برز دور ربضَت ، (Abou-Rass M, 1982)ن سالػمحافظة على الػلبّية الػرئيسي للمداواة الػهدؼ الػؼبا كاف و 
وتطوير  مؤوفةالػقناة الػة كل ؿبتويات الػإز  إىليهدؼ ىو و  .لبّيةالػجة الػمعالػعظمى يف عملية  جذرية بوصفو عنصراً ذا أنبيةٍ الػ

ميكانيكية الػحيوية الػمبادئ الػشفاء دوف انتهاؾ الػفبا سيؤمن بيئة مساعدة على  ،وقت نفسوالػشكل قناة قابلة للختم يف 
ىي و ، (Schilder 1974,Roane JB 1991) حاضر كما نص عليهاالػمبادئ بقيت حىت يومنا الػىذه . قناةالػلتحضَت 
 ،ذروةالػوعدـ نقل  ،طبيعي للقناةالػكبناء االمحافظة على الػو  ،ذروياً  جعلها متضيقةً و  ،طبيعي للقناةالػشكل الػؿباكاة  تتضمن

 .ذروية بأصغر حجم عملي ؽباالػثقبة الػمحافظة على الػو 

تحديات الػىذه  .كبَتةً   ممارس ربدياتٍ الػحياف، فقد فرض على االجذرية معّقد ومتغَّت يف أغلب الػقناة الػودبا أف تشريح 
يت تصنع الػخبلئط الػها و الػلبّية، فاختلفت أشكالػمداواة الػمستخدمة يف الػ األدواتتطوير  إىلمنتجُت الػباحثُت و ػالدفعت 

ػجذري الػنظاـ الػباختبلؼ  األدواتظهور تباين يف سلوؾ  إىلختبلؼ ىذا أدى االأف عامل  الإ .منها وطرؽ استخدامها
للقناة يف  األصليتشروبي الػشكل الػكبراؼ عن االسبب يف الػتباين كاف الػوىذا ، (Pitt Ford HE , 2002) عامػلة بوالػ

غَت متساٍو،  قناة بشكلٍ الػعاج من جدراف الػة الػذروة نتيجًة إلز الػجذر، ونقل الػأثناء ربضَتىا، وظهور مشكبلت أبرزىا ثقب 
 ذرويالػتقيمة عند ربضَتىا خصوصًا يف ثلثها يت سبيل ألف تغدو مسالػطبيعي و الػكبناء االذات األقنية وىذا ما يبلحظ يف 

(WeineFS,1975) ، بلحق ويهدد بفشل الػحشو الػات إجراءذي سيعقد الػمر األذروة من مكاهنا الػفبا يسبب نقل
 (WeineFS, 1975). جةالػمعالػ

مداواة الػم الػثورًة يف ع اآلليةيّة و يدو الػلبّية الػ األدواتنيكل تيتانيـو يف تصنيع الػاستخداـ خليطة  إىللجوء الػومن ىنا كاف 
 يةً الػع وثوقيةً  ىذه اػبليطة كما أظهرت،  خبلئطالػبقية ب مقارنةً لػتآكل ل تهاومقاوم حيويالػية وتفوقها الػعالػلبّية نظراً ؼبرونتها الػ

اعبذرية  األقنيةجذر خصوصػػًا يف الػػػذروة وثقب الػوزبفيض خطر نقل  ،للقناة األصليتشروبي الػشكل الػمحافظة على الػيف 
 (Tran V.Lam, 1999) (Stoeckel D, 1999) (Serene TP, 1995). يةمنحنالػ

لبّية الػمداواة الػم الػأخرى يف ع نوعّيةً  يت شّكلت بدورىا قفزةً الػدّوارة الػ اآللية األدواتاستخدامها يف تصنيع  إىلوىذا ما دفع 
 وتصاميمَ  كبو ابتكار أنظمةٍ  موجهاً منتجة الػشركات الػقوي بُت الػتنافس الػوأصبح  ،جهدالػاختصارىا للوقت و  ؿمن خبل

 .ترتقي دبزايا أدواهتا وزبّفض من عيوهبا
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ي لػآوال يوجد أي نظاـ  ،تحضَت سبتلك مزايا ونقاط ضعف يف آف واحدالػعتبار بأف كل أنظمة االخذ بعُت األلكن هبب 
 (Ingle JI, 2002) (Ove A, 2006). مختلفةالػ األقنيةكل احتياجات ربضَت   وحده يليب

يف عالػم  نوعيةً  زةً يت أحدثت قفوالػ ،اآلليةقنوي الػتحضَت الػظهرت أنظمة فقد  تطويرىاو  قنويالػتحضَت الػ آلياتًتكيز على الػب
بدأت تتكشف  ،نظمةاألدراسات حوؿ ىذه والػ حباثاأل تقدـومع . (Serene TP, 1995)آنذاؾ  الػتحضَت الػقنوي

 (Sung-Yeap You, 2010) قناةالػه شكل بتشو  انتهاءً و  خاصة هباالػمبارد الػمن انكسار  بعض من عيوهبا انطبلقاً 

(Ledge, Perforation, Zipping). 

مرافقة الػختبلطات واال عقباتالػسبل تذليل و  جذريةالػلؤلقنية  اآليلتحضَت الػحباث تتعمق يف مفهـو االأخذت  نتيجًة لذلكو 
حباث تتبٌت فكرة األإذ بدأت بعض  ،(Sung-Yeap You, 2010) تبادليةأ الػًتكيز على الػحركة الػبد، و دوارةالػلؤلنظمة 

 .G)  اؼبرافقة لعملية التحضَت القنوي.ختبلطات االمن  حدالػو  ةقناالػمحافظة على مركزية دورىا يف الػتبادلية و الػحركة الػ

Yared, 2007)  

نظمة ومدى األشركات تروج ؽبذه الػبدأت ، و تبادليةالػحركة الػخَتة أنظمة ربضَت قنوي تقـو على مبدأ األونة آلايف  تفظهر 
أصبح من  . وبالتايلقنويالػتحضَت لػل ىاكذلك مدى سرعة إقباز و  قناةالػمحافظة على شكل الػ على وقدرهتا يتهاالػفع
 .لبيةالػجة الػعكد من مدى فعالػيتها يف إقباح الػمتأوالػ، سريرياً و  ـبربياً ذبربتها و  نظمةاألتعرؼ على ىذه الػضروري الػ
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 Aim of studyالـهدف من الـبحث 
 الػ  من نظامي دراسة قدرة كلwave one™  والػ®safe sider مقارنة الػقناة و الػمحافظة على مركزية الػ على

 بينهما.

  مقارنة الػتحضَت اآليل الػقائم على الػحركة الػتبادلية بالػتحضَت الػقنوي الػيدوي بطريقةCrown down  فيما يتعلق
 بالػمحافظة على مركزية الػقناة. 
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 الـتحضير الـقنوي .1

 قنويالـحديث للتحضير الـمفهوم الـ.1.1

لكن أىداؼ  ،جهزةاألمواد و الػتقنيات و الػلبّية كتطور الػمداواة الػتطورات يف فبارسة الػعديد من الػماضية الػعقود الػشهدت 
جذرية الػمنظومة الػ)) بقولو: (Schilder H, 1974) حاضر كما نص عليهاالػإذ بقيت حىت يومنا  ،لبّية مل تتغَتالػمداواة الػ

 .جذري((الػفراغ الػمث زبتم حبشو كامل  ،ثبلثةالػبعاد األوتشكل ب ،عضويةالػبقايا الػهبب أف تنظف من 

حشوة قناة  ،جراثيم ومنتجاهتاالػ) جذرية من بقايا عضويةالػقناة الػة كافة ؿبتويات الػإز  إىليهدؼ  (Cleaning)يف ضتنالػف
 (Schilder H, 1974)(. ...سابقة

فتحة الػلسد يسمح بتوضع اؼبادة اغباشية بشكل جيد  إهباد ذبويف ـبروطي يسمح إىلفيهدؼ  (Shaping)تشكيل الػأما 
 Schilder)  ذرويةالػمنطقة الػ إىلنفوذ عميقاً وصواًل الػرواء باإلكما يسمح لسوائل   ،ثانوية بشكل ؿبكمالػ األقنيةذروية و الػ

H, 1974) 

 قنويالـساسية للتحضير األمبادئ .الـ1.1

 ميكانيكيةالـمبادئ .الـ1.1.1
  للقناة األصليشكل الػتطوير شكل ـبروطي مستدؽ ذروياً وبشكل مستمر وباكي. 
  تحضَت متضيقاً يف هنايتوالػجعل. 

 طبيعي للقناةالػكبناء االتحضَت يف مستويات متعددة للحفاظ على الػ. 

 ذروية بأصغر حجم عملي ؽباالػثقبة الػمحافظة على الػ. 

  ذروةالػعدـ نقل .(Schilder H, 1974) 

عندما دخلت ، يةالػربققت بشكل أفضل وبنسب قباح ع Schilderحديثة أف أىداؼ الػدراسات الػقد أثبتت ىذا و 
 (Cohen S, 1998) (Weine FS, 1996) (Zammer O, 1996)ة.  سريريالػممارسة الػ إىل نيكل تيتانيـوالػخليطة 

 يةبيولوجالـمبادئ .الـ1.1.1
  قدر االمكاف األقنيةتحضَت ضمن الػربديد. 

  ذروةالػخارج  إىلمتموتة الػ لبية وخاصةً الػبقايا الػعدـ دفع. 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية

 

 
11 

 

  تحضَت. الػناذبة عن الػعاجية والػ لبيةالػنسيجية الػبقايا الػة كل الػإز 

 جلسة واحدةيف  وتنظيفها قناةالػ إسباـ ربضَت .(Schilder H, 1974) 

 جذريةاألقنية الـاعتبارات عامة في تحضير .1.1

جذرية الػقناة الػيت هبب تطبيقها عند ربضَت منظومة الػساسية األمبادئ الػ  2002عاـ Torabinejadو  Waltonذكر 
  ، وىذه اؼببادئ ىي:دوارة كانت أـ  متبعة يدويةً الػقنوي الػتحضَت الػنظر عن طريقة الػبغض 

 ذي يليووالػ بُت كل مربد رواء غزيراً اإلهبب أف يكوف و  ،ربدالػرواء أثناء عملية اإلبسائل  قناة مليئةً الػأف تكوف  بهب. 

 تشروبيالػشكلها و  قناةالػعامل للتأكد من نفوذية الػطوؿ الػ إىلصغر مربد يصل أسرب الػقناة الػجذرية ب. 

 صحيحالػعامل الػطوؿ الػ إىلداة حىت تصل للثلث الػتاجي لتأمُت مدخل جيد لؤلمبكر الػتوسيع الػ. 

 تدرهبي لؤلدواتالػ لالػتدرهبي للقناة باستخداـ الػتسلستوسيع الػ. 

  األداةبفتل  وأ ،محيطيالػربد الػقناة أثناء الػخارج  إىل األداةجذرية سواء بسحب الػقناة الػعاجية خارح الػربادة الػة الػإز 
 .ذرويالػثلث الػأثناء ربضَت 

 إذ إف الػمربد يقطع دخولو أثناءعاج الػ يزيلو  حىت ال يتم حشره ،جذريةالػقناة الػداخل  إىلد مرب الػ اؿحذر أثناء إدخالػ .
مربد حىت ال الػب عدـ تطبيق أي ضغط ذروي على هبوليس أثناء دخولو.  و  جذريةالػقناة الػمن الػعاج أثناء إخراجو 

 .ذروة أو خارجهاالػعاجية باذباه الػربادة الػتدفع 

  وىكذا حىت تصل  ،ساعةالػيسار حىت تدور حبرية باذباه عقارب والػ يمُتإىل الػ األداةتوسيع بفتل الػهبب أف تتم عملية
 .عاملالػطوؿ إىل الػ

  بتطبيق حركة فتل مث سحب لؤلداة األداةتنعيمو عند عملية إخراج و  عاج لتسويتوالػتتم عملية برد. 

  قناة الػإخراج لؤلداة من داخل و  قة هبا بعد كل عملية فتلالػعالػبقايا والػ عاجيةالػربادة الػمن  األداةتنظيف شفرات
مشبعة الػسفنج االمث إخراجها يف قطعة  األداة اؿكحوؿ أو بإدخالػذلك دبسحها بقطعة شاش مشبعة ب، و جذريةالػ
 .موسعات إلعادة استخدامهاوالػ مباردالػيت تستخدـ غبفظ والػ كحوؿالػب

 ية  الػتأكد من أهنا نظفت بفعالػنستطيع و  ،ضيقة ليست سهلةوالػ الػمنحنية نماكاألجذرية يف الػقناة الػف إف عملية تنظي
 .قناة بسبلسوالػجدراف  األداةكبَتة فقط إذا المست 

 نفوذ الػتتم أي عملية برد أو فتل ؼبربد  أال هبب(patency file) فوظيفتو تكمن فقط يف إعادة استمبلؾ  ،والػعند إدخ
 .مًتوكةالػعاجية الػربادة الػة الػصحيح وإز الػعامل الػطوؿ الػجذرية الستعادة الػ ةقناالػ
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  كثرة و  ىاوذلك لصعوبة ربضَت  ،والػمتضيقة كبناءاالشديدة الػجذرية الػ األقنيةبلزمة عند ربضَت الػحتياطات االخذ أهبب
 .ناصبة عن عملية ربضَتىاالػختبلطات اال

  بب ميل الػمبارد لبلستقامة بس ،حدوث اختبلطات إىلكبناء يؤدي االشديدة الػجذرية الػ توسيع األقنية غة يفالػمبالػإف
 .منحنيةالػجذرية الػ داخل األقنية

  عرؼ دبنطقة يما  اوىذ جدرافالػترقيق ىذه  اة يف اذباه مفًتؽ الػجذور يؤدي إىلقنالػغة يف ربضَت جدراف الػمبالػإف
 .(Strip Perforation)حدوث انثقابات شريطية  إىلقد يؤدي و  (Danger Zone)خطر الػ

  تحضَت ليست ضروريةالػعن عملية  تالػيت نتج بسيطةالػدرجات والػ تعرجاتالػة بعض الػإف إز. 

 ذروية يعترب مهيجاً الػثقبة الػ ؿحاشية من خبلالػمواد الػأو  اإلرواءئل اس وأي مادة سواء الػربادة الػعاجية أ إف اندفاع 
 .لبيةالػجة الػمعالػي فشل الػتالػبو  اباتهوقد يؤدي إىل حدوث الػت ،أو كيميائياً  فيزيائياً 

  إف ؿباولة خلق مقعد ذروي(Apical stop)  حيث إف استخداـ صل يعترب مستحيبلً األلثقبة ذروية واسعة يف ،
باستخداـ   وذروية حبرص أ سدادة لذلك هبب عمل ،ذرويةالػثقبة الػتوسيع  إىلغرض قد يؤدي الػدوات كبَتة ؽبذا أ

 .كا ذات قمعية مناسبةَت كوتاب

  بعكس اذباه عقارب  ـالػقناة سواء باذباه عقارب الػساعة أمتعشق يف جدراف الػمربد الػقوة لفتل العدـ ؿباولة استخداـ
  (Torabinejad, Walton  2002).ساعةالػ

 قنويالـتحضير الـناجمة عن الـحوادث الـختالطات و اال.1
تحضَت الػوتعد عملية  ،بعاداألثبلثي الػجذرية وتشكيلها لتكوف جاىزة للحشو الػقناة الػتنظيف  إىلتحضَت الهتدؼ عملية 
 ,Ingle JI). جذريةالػقناة الػممارسُت بسبب تعقيد تشريح الػيت تشكل ربديًا أماـ الػصعبة الػات جراءاإلحبد ذاهتا من 

2002) 

انتهاؾ  إىلتحضَت سيؤدي الػتنظيف و الػتفاصيل أثناء عملية الػأف عدـ مراعاة كامل  إىل (Gutmann JL, 2002) أشار
 .جةالػمعالػإنذار  يفخطاء إجرائية ستؤثر بشكل سليب ظهور أ وإىل قنويالػميكانيكية للتحضَت الػحيوية الػمبادئ الػ

 ختبلطات يف ثبلث ؾبموعات رئيسية:االىذه  (Gutmann 2002)ف وقد صن

  الػطوؿ الػعاملنقص 
 حضَت غَت الػمبلئم للقناة الػجذريةتالػ 

 ن الػشكل الػتشروبي للقناة الػجذريةكبراؼ عاال 
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  Loss of Working Lengthعامل الـطول الـنقص .1.1

تحضَت عندما ال يصل الػتنظيف و الػ تإجراءامشكلة أثناء الػ إىلتعرؼ الػباً ما يتم الػوغ ،شائعةالػجرائية اإلخطاء األوىو من 
 :إىل طوؿالػيعزى نقص . و عاملالػطوؿ الػكامل   إىل (MAF)رئيسي الػذروي الػمربد الػ

 مستعملالػمربد الػسريعة يف حجم الػزيادة الػ. 
  ذرويالػثلث الػعاجية يف الػبقايا الػتكدس. 
  تغيَت نقاط الػعبلـ  أو مربدالػموضوعة بشكل غَت سليم أو مائل على الػمحددات الػمثل  تفاصيلالػىتماـ باالقلة

 ة.الػمرجعي

  شعاعية وتقنياهتاالػصور الػسوء. 
 مبلئم لؤلدوات.الػغَت  اؿستعماال 

 األدواتانكسار و  درجاتالػو  نسداداالمثل خرى االجرائية إخطاء أ .(Gutmann 2002) 

 Blockage انسداد منظومة الـقناة الـجذرية.1.1.1
وتعزى  .ذرويالػتضيق الػ إىلمربد الػعائق يبنع دخوؿ الػوىذا  ،نسداد ىو وجود عائق يف قناة كانت نافذة سابقاً اال
ورقية أو أداة مكسورة الػقماع أو اال قطنأو الػ حشوالػمواد  أو نسيجيةالػبقايا الػ أو عاجيةالػربادة الػدؾ  إىلباً الػنسدادات غاال

 (Gutmann 2002). قناةالػضمن 

 Ledgingدرجة  الـ.1.1.1
أدوات غَت منحنية  اؿوسببو إدخ ،ذروةالػ إىللّبية الػ األداةجذرية يبنع وصوؿ الػقناة الػدرجة ىي خلق شذوذ يف جدار الػ

 .قناة أو خلق قناة كاذبةالػكبراؼ عن مسار االنتيجة ستكوف الػو  ،عامل مع تطبيق ضغط ذروي زائدالػطوؿ الػأقصر من 
(Gutmann 2002) 

 
 (Gutmann 2002)االنحراف عن مسار الـقناة وتشكل الـدرجة : (1)الـشكل رقم 
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  Broken Instrumentجذرية  الـ قناةالـفي  األدوات انكسار.1.1.1
بشكل  األداةجزء من  اؿنفصؿ اااحتميزداد لّبية، و الػجة الػمعالػكامناً يف أثناء  قناة خطراً الػضمن منظومة  األداةر انكسا يعد

 هبب مراعاة الػنقاط الػتالػية: ولتجنب ذلك بشكل غَت صحيح. يتم استعماؽباملحوظ عندما 

  جذرية. الػ األقنيةلبية يف مداخل الػمكاف لؤلدوات اإلإهباد مدخل كاؼ ومستقيم قدر 
 تحضَت. الػبدء بالػجذرية قبل الػيدوي لؤلقنية الػسرب الػ 
  ث ذلك هبب استبعادىا.و حد اؿبشكل زائد ويف ح ىاإجهادتشوه األدوات و ذبنب 

  ستخداـ. االمراقبة عدد مرات 
  ا التشوهوجود مثل ىذ اؿتخلص منها يف حالػقبل استخدامها و  األداةربري وجود تشوه يف . 
 ات تعقيم وحفظ مناسبة لؤلدوات. إجراءتباع ا 
 اتباع تعليمات كل شركة يف ذلك.و  ،حبيث ال ربدث تغَتات مفاجئة فيهما وعزمو ضبط سرعة الػدوراف 

 .استخداـ نظاـ ربضَت مناسب (Gutmann 2002) 

 
 (Gutmann 2002): انكسار األدوات في الـقناة الـجذرية (2)الـشكل رقم 

 :يةالػتالػت االحالػلبّية يف الػدوات األ اؿباستبد Guttmannيوصي  األدواتر اسانكعاـ وللوقاية من  وبشكلٍ 

  لبّيةالػ األداةبلمعة على شفرات الػمناطق الػوجود تصدعات مثل. 
 يف أي غبظةنيكل تيتانيـو ألهنا معرضة للكسر الػألدوات  زائد وخاصةً الػ اؿستعماال. 
  يت مت ثنيها بشكل زائدالػبلصدئ الػفوالذ الػأدوات. 
  هاالػمفاجئ أثناء استعمالػ األداةاكبناء. 
  األداة.وجود تآكل مشاىد على سطح 
  تكثيف أو ظهور عيب أو خلل على رأسهاالػألدوات االضباء الػزائد. 
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 Inadequate Canal Preparation الـمالئم للقناةتحضير غير الـ.1.1

 Over Instrumentation  األدواتتجاوز بالـ.1.1.1

لرباط لانتهاؾ ورض  حدوث ، فبا يؤدي إىلذرويالػتضييق الػخارج  إىللبّية الػ األدواتوصوؿ  األدواتيقصد بتجاوز 
 اؿفبا يزيد من احتم ،ذروة مفتوحةالػذروي وبقاء الػتضييق الػفقداف  إىلوىذا سيؤدي  ،سنخيالػعظم الػسٍت و الػسنخي الػ

 .مريضالػراحة لدى الػشعور بالػم وعدـ االلػكما يسبب   ،حشوالػذباوز مواد 

 :بإتباع مايلي األدواتويبكن ذبنب ذباوز 

 تقنيات شعاعية جيدة اؿاستعم. 

  جذريةالػقناة الػذروي بدقة يف الػتضييق الػربديد منطقة. 

 نقاط عبلـ ثابتة اؿاستعم. 

 األداة.ؿبددات طوؿ ثابتة وعمودية على ساؽ  اؿاستعم 

 جذريةالػقناة الػضمن ذبويف  األدواتبقاء على اإل. 

 كلما كاف ذلك ضرورياً  شعاعياً الػعامل طوؿ الػمتكرر من الػتأكد الػ. 

 تحضَتالػتنظيف و الػتفاصيل أثناء عملية الػكامل   إىلنتباه اال. 

  وي بواسطة قمع ورقي متُت أو مربدذر الػتوقف الػتقييم سبلمة.(Gutmann JL,2002)  

  Over Preparation "زائدالـتحضير الـ "تحضيرالـفرط .1.1.1
يبكن أف يسبب فرط ، و لساينالػدىليزي الػو  االذباىُت األنسي الػوحشيجذرية يف الػقناة الػ زائدة من بنيةالػة الػز اإلويقصد بو 

غة يف فتح الػمبلػوتزيد ا .ذرويالػتضيق الػوحصوؿ انثقاب يف  (Zipping) ذروي انفتاحًا بشكل دلتاالػثلث الػتحضَت يف الػ
 .متوسطالػتاجي و الػثلثُت الػيف   (Stripping)قناة الػنثقاب أو شرط اال اؿمن احتم (Flaring)خارج الػجدراف كبو الػ

(Gutmann 2002) 

  Under Preparation تحضيرالـنقص .1.1.1
تكوف منظومة الػقناة الػجذرية، فوالػجراثيم من  عاجيةالػبقايا الػو  سٍتالػلب الػة كامل الػفشل يف إز يقصد بنقص التحضَت ال

*ىذا  .بعاداألثبلثي  ؽ الػحشوو يعسناتج للتحضَت سيمنع أو الػنهائي الػشكل الػو  ،ئمةقناة ؿبضرة بطريقة غَت مبلالػمنظومة 
 جذرية فيما يلي:الػكايف للقناة الػتحضَت غَت الػويتسبب 
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 قناةالػحشو ضمن الػتحكم يف مواد الػعدـ  بالػتالػيَت غَت كاٍؼ للعاج الػذروي و ربض. 

  اإلرواء.غسل و الػستفادة من تأثَت سوائل االقلة 

 تكثيفالػحشو و الػأدوات  عوؽ. 

  عفنة(.الػت االحالػجة يف الػمعالػكامل للقناة )فشل الػطوؿ الػتأسيس طوؿ عامل أقصر من 

  جذريةالػكامل للقناة الػتحضَت الػتنظيف و الػخلق درجات أو انسدادات سبنع. (Gutmann 2002) 

 Deviation from the normal canal anatomy األصلياالنزياح عن شكل الـقناة .1.1

 Stripping or lateral wall perforationجانبي الـنثقاب االقناة أو الـشرط .1.1.1
 ؿاغة يف استعمالػمبالػوسببو  ،نثقاباالنتهاء باالجانيب للجذر مع الػجدار الػترقيق  إىل  (Stripping)قناةالػينسب شرط 

جذر الػرحاء )األبصورة خاصة يف جذور  ذلك ويبلحظ .جذرالػطقة منتصف منحنية يف منالػجذور الػتحضَت يف الػأدوات 
جذر الػسميك( من بنية الػثخُت )الػجزء الػف ، إذ إسفلية(الػلؤلرحاء  األنسيجذر الػو  علويةالػوىل االدىليزي للرحى الػ األنسي

تقعر الػثخينة مع ضغط أقل باذباه مناطق الػمناطق الػربد باذباه ىذه الػولذلك فإف  ،كبناءاالمعاكسة عبهة الػجهة الػيقع على 
 (Anticurvature filling)    .كبناءاالربد بعكس الػوىذا ما يسمى بتقنية  ،جذرالػزائدة من بنية الػة الػز اإلسيمنع 

(Abou-Rass M, 1980) (Abou-Rass, 1982) 

 Apical transportationذروة الـنقل .1.1.1
خارجي الػجدار الػعاج من الػة الػإز  إىلذروي الػجزء الػ  (Transportation)أو نقل (Zipping)تنسب حادثة ربويل 

فبا يسبب  ،قناةالػيف أثناء ربضَت  األصليخطي الػشكلها  إىلمبارد إلعادة نفسها الػذروي بسبب ميل الػثلث الػلبلكبناء يف 
ىليلجي اإل*شكل الػ إىلضافة االوب .عُتالػًا أو شكل دمعة متشكل شكبًل إىليلجيالػفضاء الػويتخذ ، ذروةالػتوسعًا يف 

ويكوف ىذا  ىليلجي،جيًا من الػشكل اإليقع تا  (Elbow)مرفقالػمتشكل يظهر عيب ميكانيكي حيوي آخر يعرؼ بالػ
 .قناةالػتضيقاً يف  األكثرجزء الػجزء ىو الػ

 
 Elbowو Zip : نقل الـذروة وتشكل الــ(3)الـشكل رقم 
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تكثيف الػيف طريقة  خاصةً  ىليلجي غَت ؿبشوةاإلتوسع الػمرفق تاركة منطقة الػحشو يف الػت تنتهي مواد االحالػيف كثَت من 
تحضَت الػ إىلحاشية الػمادة الػملينة حرارياً يكوف ضرورياً لوصوؿ الػكوتابَتكا الػعمودي أو الػدؾ الػ اؿفإف استعم الذ ،جانيبالػ
تجاوز الػمتشكل وخطر الػىليلجي اإلشكل الػمطلوب بسبب الػذروي سيكوف أقل من الػحكاـ اإلومع ذلك فإف  .ذرويالػ
 Gutmann). حشوالػمتبعة يف الػطرؽ الػبأغلب  هصعب سدمن الػذروة فضاء الػنتيجة ينشأ عن حادثة نقل الػوب ،كبَتالػ

2002) 

 نظره جراحياً حل يفالػويكوف  ،بلحقالػحشو الػات إجراءصعوبة  ذروة يكمن يفالػف خطر نقل أ (Ingle JI, 2002) يرى
 .حيافيف أغلب األ

ىذه تتفرغ و  األصلي،شكلو  إىلإرجاعو  ؿباولةً  مربد عند ثنيوالػأف شبة قوى داخلية تتولد يف  إىل (Cohen S, 1998)أشار 
تتوقف ىذه و  .جدرافالػعاج من ىذه الػة كميات أكرب من الػفبا يسبب إز  ،منحنية أثناء ربضَتىاالػقناة الػقوى على جدراف الػ

 القوى على ؾبموعة من العوامل أنبها:

  اليت مت صنع األداة منهاخليطة الػنوع 

 عرضي لؤلداةالػمقطع الػ 

  مربدالػوبازدياد طوؿ اإلمالة قوى بازدياد درجة الػحيث تزداد شدة ىذه  :كبناء(االة )الػماإلدرجة. 

أفضل  إىلتوصل الػذروة هبدؼ الػمقطع وبُت عملية نقل الػو خليطة الػو مربد الػعبلقة بُت نوع الػث اليت درست كثَتٌة ىي األحبا
ومن  .ذروةالػف أو منع ظاىرة نقل يتخفالمنحنية و الػجذرية الػ ةللقنا األصليتشروبي الػشكل الػعلى يت ربافظ الػمبارد الػ

 أنبها:

 ةأظهرت دراس (Garip Y et al 2001) مبارد يدوية من نوعقارف فيها  يتالػK   نوعأخرى من وH   مصنوعة من
أثناء  مركزيةالػمن حيث ؿبافظتها على  بلصدئالػفوالذ الػمصنوعة من  نفسهما ُتنوعالػ بارد أخرى مندب نيكل تيتانيـوالػ

كانت   ةعام صورةٍ بو ـو نيكل تيتانيالػأف مبارد  Step-Backربضَت مشاهبات أقنية ببلستيكية منحنية حضرت بتقنية 
 .للذروة أقل ضمن الػقناة وسببت نقبلً  مركزيةً أكثر 

  دراسةأظهرت(Schafer E et al 2002)  بُت مباردفيها  قارف يتالػ Flex-Master  اآللية الػمصنوعة من الػنيكل
 األقنية مشاهباتأثناء عملها يف  يف بلصدئالػفوالذ الػمصنوعة من   K-Flexo-Fileمبارد يدوية من نوعو تيتانيـو 

وسببت نقبًل أقل للذروة ، األقنيةسرعة أكرب يف ربضَت كانت ذات Flex-Master  أف مبارد الػببلستيكية الػمنحنية
 . K-Flexo-Fileدبباردمقارنة ً 
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 راسة أظهرت د (Song YL et al 2004)مبارد بُت مقارنة الػ إىلىدفت  يتالػGT ن الػنيكل ية الػمصنوعة ميدو الػ
يف  بلصدئالػفوالذ الػمصنوعة من الػ K-Fileنيكل تيتانيـو ومبارد الػمصنوعة أيضًا من الػ Flex-Fileمبارد و  تيتانيـو

كاف   Flex-File ومبارد GTذروي دببارد الػنقل الػأف  (45⁰ - 15⁰)ناءات تًتاوح بُت كبربضَت أقنية جذرية ذات ا
 .GTو Flex-Fileوال توجد اختبلفات إحصائية بُت ؾبموعيت ، K-Fileرد ابدبملحوظ بالػمقارنة شكل بأقل 

 دراسة توجد (Taşdemir T et al 2005) بُت مبارد من نوع  تقارن يتالػK-File  فوالذ الػمصنوعة من
أف مبارد  ربضَت أقنية جذرية منحنيةنيكل تيتانيـو يف الػمصنوعة من آلية  HERO 642 مبارد من نظاـو  بلصدئالػ

HERO 642  دببارد  قناة مقارنةً الػحافظت بشكل كبَت على مركزيةK-File. 
 دراسة يف (Guelzow et al 2005) من نوع دبربد يدوي  مقارنةً  آلية أنظمة ستة يت استخدمتالػK  مصنوع من

 إىلضافة اإلسة بمدرو الػنظمة األأف كل نتيجة الػكانت ،  نيكل تيتانيـو يف ربضَت مشاهبات أقنية ببلستيكية منحنيةالػ
سرعة  يف وحيد كافالػفرؽ الػلكن ، بينها مهمةقناة وال توجد اختبلفات إحصائية الػعلى اكبناء  تيدوي حافظالػمربد الػ

 .الػتحضَت لؤلنظمة اآللية
 دراسة  توجد(Zhu YQ et al  2005) بُت مبارد يدوية من نظاـ مقارنةالػفيها  تيت سبالػProtaper    مبارد و

بلصدئ يف الػفوالذ الػمصنوعة من  K-File نيكل تيتانيـو وأخرى من نوعالػمصنوعة من K-File من نوع يدوية 
يدوية كانت أقل تشويهًا للقناة الػ Protaperأف مبارد  ،(40⁰ - 20⁰)تًتاوح بُت ناءاتكبربضَت أقنية جذرية ذات ا

قناة مقارنة دببارد الػمحافظة على مركزية الػأفضل يف وكبلنبا كاف ، نيكل تيتانيـوالػمصنوعة من الػ K-Fileمن مبارد 
K-File الػمصنوعة من الػفوالذ الػبلصدئ. 

 يف دراسة حديثة Hartmann MS et al 2007  ثبلث ؾبموعات  إىلقسمت  اً سن ستُتبتحضَت  الػباحثوف قاـ
 :مربدالػتحضَت ونوع الػحسب طريقة 

 د رب مت ربضَتىا دب :وىلاالمجموعة الػK-File بلصدئالػفوالذ الػمصنوع من الػ. 
 مت ربضَتىا دبربد  :ثانيةالػمجموعة الػK-File يمربوط إىل ؿبرؾ كهربائي ذالػو بلصدئ الػفوالذ الػمصنوع من الػ 

 .(بادليةسية )تاحركة نو 
 مت ربضَتىا دببارد  :ثةالػثالػمجموعة الػProtaper اآللية. 

 للذروة أقل نقلٍ  أنتجتK-File يدوية باستخداـ مبارد الػتقنية الػأف  باحثوفالػشعاعية وجد الػصور الػوبعد دراسة 
(0.1)mm، من  اً مهمختبلؼ كاف االوىذا  ،)يالػتو الػعلى (0.37 ,0.22 دوارة الػو  بادليةتالػتقنية الػمن  وىو أقل

 .ذروةلل نقبلً سابقة الػتقنيات الػوأنتجت صبيع  الناحية اإلحصائية.
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  دراسةىدفت (Michael JM et al , 2007) بارد دب ُت مصنوعُت من الػنيكل تيتانيـويلػآمقارنة نظامُت  إىلFlex-

R ما يلي: دارسوفالػ فاستنتج ،متوازنةالػقوى الػبلصدئ استخدمت بطريقة الػفوالذ الػمصنوعة من الػ 

  ذروةالػعملية نقل  يفالػسابقة تأثَتات فباثلة تقنيات الػعبميع. 

 تحضَتالػوقت أطوؿ يف  إىلحتاجت يدوية االػمبارد الػ. 

  اآلليةنظمة األكانت أعلى يف   األدواتنسبة كسر. 

 Anatomical Consideration of Root.لمحة تشريحية لألقنية الـجذرية 1

Canals 
ذرية عند أي مستوى، حىت إف الػشكل الػتشروبي ؼبنظومة الػقناة الػجذرية يتفاوت كثَتاً، حيث يبكن أف يبدأ اكبناء الػقناة الػج

 إف الػقناة الػجذرية الػيت تظهر شعاعيًا بأهنا مستقيمة يبكن أف ربتوي على اكبناءات وعدـ انتظاـ يف الػثلث الػذروي. 

(Widly 1992) 

عند أخذ صور شعاعية أنسية وحشية ودىليزية لسانية، تبُت أف   Kultterو  Pineda 1972ومن خبلؿ دراسة قاـ هبا
من ىذه األقنية الػجذرية كانت مستقيمًة يف كلتا الػصورتُت. وتكمن صعوبة ربضَت األقنية الػمنحنية والػمتضيقة يف  (1.3%)

والذي من شأنو أف يفقد الػقناة قمعيتها الػطبيعية، باإلضافة إىل وجود  ،احتماؿ أف يكوف االكبناء يف أكثر من اذباه
ت مثل تكوف الػدرجة وانتقاؿ الػذروة وفقداف الػطوؿ الػعامل وانكسار الػتكلسات الػيت قد تؤدي إىل حدوث اختبلطا

 (Weine et al 1975)األدوات وحدوث االنثقابات بأنواعها.

فتشريح الػقناة يشكل ربدياً كبَتاً بالػنسبة للممارس، وبشكل خاص اكبناء الػقناة الػذي يسبب إزالػة غَت متناظرة للعاج أثناء 
 ,Siqueira JF) (Ida RD, Gutmann JL, 1995)  حدوث انتقاؿ للذروة وبدرجات ـبتلفة.الػتحضَت، فبا يسبب 

1997) 

ودبا أف أغلب األقنية الػجذرية منحنية وكوف األدوات الػلبية تصنع من سبلسل مستقيمة، فإف ذلك ينتج عنو انتشار غَت 
وميل غبدوث استقامة لؤلداة  (Roane JB, 1985) (Kyomen SM, 1994)متكافئ للقوة يف مناطق سباس ؿبددة، 

 (Wildey WL, 1992) ضمن الػقناة. 

تنتقل األجزاء بينما  ،قناةالػخارجي أو ربدب الػكبناء االلتكوف ذات ربضَت زائد باذباه  سبيل مناطق الػقناة الػذروية يالػتالػوب
 ,Cunningham CJ) (Kartal N, 1997). رجذو الػمتعددة  األسنافجذور يف الػأو مفًتؽ  تقعرالػباذباه  األكثر تاجيةً 

1992) 
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 مث تصنيف االكبناء كما يلي:  (SchneiderSW,1971) ىذا ويتم تقييم الػجذور الػمنحنية أواًل بتعيُت زاوية االكبناء،

  أو أقل. (5⁰)جذور مستقيمة إذا كانت زاوية االكبناء 

  (20⁰ - 10⁰)اكبناء متوسط إذا كانت زاوية االكبناء. 

  (20⁰)اكبناء شديد إذا كانت زاوية االكبناء أكرب من. 

 Historicalجذريالـقنوي الـتحضير الـأدوات .لمحة تاريخية عن تطور 4

Background Of Root Canal Preparation Instruments 

فإف الػتنضيف  اف، لذيتضمن ربضَت منظومة الػقناة الػجذرية توسيع الػفراغ الػليب الػمعقد وتشكيلو مًتافقًا مع الػتنضي
إذ إف الػتنضيف . (Ingle J.I, 1985) (Schilder H,1974)والػتحضَت يعترب من أىم خطوات معالػجة الػقناة الػجذرية 

ضروري إلزالػة الػنسيج الػليب والػبقايا الػمتموتة والػعضويات الػدقيقة والػعاج الػمصاب من جدراف الػقناة، بينما الػتحضَت 
ليكوف بذلك الػتحضَت  .(Alodeh M.H.A, 1989)منظومة الػقناة لتسهيل توضع الػمادة الػحاشية يتضمن توسيع 

 الػمستمر لؤلقنية الػمخروطية الػشكل مع ذبنب االخطاء مرسخاً كهدٍؼ مرغوٍب فيو.

     (Schilder H, 1974Hülsmann M, 2005)  

 أما بالػنسبة لتطور أدوات الػمعالػجة الػلبية فإف:

 العامل يعترب Fauchard  واحداً من أىم الػباحثُت يف طب األسناف الػحديث، والػذي وصف يف كتابوLechrugein 

dentist أدواٍت كانت تستخدـ لثقب األسناف وربضَت األقنية الػجذرية وكي الػلب .(Fauchard P, 1984)  
  وصف الػعالػمLillely  األدوات الػلبية الػمستخدمة، والػيت كانت عبارة عن أدوات يدوية بدائية  1800منذ عاـ

  (Lilley JD,1976)وؾبارؼ وأدوات معدنية لكي الػلب وقليل من األدوات الػرفيعة والػمرنة للمعالػجة الػلبية. 
 كاف للعاملEdward Maynard  حيث لبيةالػجة ػالمعالػمستخدمة يف الػيدوية الػ األدواتفضل يف تطوير أوؿ الػ ،

استخدـ سلك الػبيانو لتتم  مث أو ربزيزه، بدايةالػسلك دائري كاف عبارة عن نابض ساعة يدوية يف اعتمد على تثليم 
  (Bellizzi R,1980) (Grossman LI,1976) .لبالػ اؿبر صغَتة تستخدـ الستئصصناعة إ

 استخدـ Arthur  جذريةالػ قناةالػمبارد صغَتة بدائية لتوسيع  1852عاـ .(AnthonyLP, GrossmanLI 

1945)  (CursonI, 1965)  
 يف أواسط الػقرف الػتاسع عشر أوصت الػمؤلفات بتوسيع األقنية الػجذرية باستخداـ األبر  الػشائكة. (Hu¨lsmann 

M,1996) 
  مت إهباد سنابل  1885يف عاـGats Glidden . 
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  مت تصنيع أوؿ مربد من نوع 1915يف عاـK-File. 
 على الػرغم من أف توحيد مقاسات األدوات الػلبية قد اقًتح من قبلTrebitsch   مث 1929عاـIngle    عاـ   

  1974، إال أف ىيئة الػمواصفات والػمقاييس الػعالػمية لؤلدوات الػلبية مل تقم بتوحيدىا حىت عاـ 1958
(Hu¨lsmann M,1996) 

  لػيعود وصف االستخداـ األوؿ لؤلدوات الػدوارةOltramare Plo,1892  حيث أوصى باستخداـ إبر رفيعة ذات ،
مقطع عرضي مستطيل يبكن تركيبها على قبضة خاصة هبذه األدوات، حيث يتم إدخاؿ األدوات حبياديٍة تامة إىل 

 ر األدوات. منطقة الػذروة مث الػقياـ بتدويرىا. وكاف ينصح باستخداـ األدوات الػرفيعة يف األقنية الػمنحنية خوفاً من كس
  قاـ  1889يف عاـWilliam &H Rolins   بتطوير أوؿ قبضة يدوية للتحضَت اآليل، حيث مت استخداـ مبارد

 دورة يف الػدقيقة (100)خاصة مت تركيبها على ىذه الػقبضة ومت تدويرىا دورة كاملة وبسرعة منخفضة ال تتجاوز 
ويف الػسنوات الػبلحقة مت تطوير عدة أنظمة دوارة باستخداـ مبارد  (Milas VB, 1987)لتجنب كسر األدوات. 

 مشاهبة.

 
 William &H Rolins   1889: أول قبضة يدوية للتحضير اآللي (4)الـشكل رقم 

 طورت شركة   1928يف عاـw&h  خاصة هبا الػ اآلليةتحضَت الػنمساوية قبضة الػCursor filling contra angle 

 .دورانية للمربدالػحركة الػشاقولية مع الػحركة الػحيث مت دمج  ،

 
 1928الـنمساوية   w&h: قبضة الـتحضير اآللية لشركة (5)الـشكل رقم 
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  بعد شيوع استخداـ الػقبضات اآللية يف أوروبا، طورت شركةW&h   قبضتهاRACER   والػيت تعمل 1958عاـ ،
 حبركة شاقولية فقط.

 
 W&h 1958لشركة   RACERقبضة : (6)الـشكل رقم 

 مت تطوير قبضة  1964يف عاـGiromatic   من قبل شركةMicro Mega  (90⁰)الػيت تعمل حبركة تبادلية بزاوية ،
 واعترب ىذا التاريخ بداية الػعهد الػحديث للتحضَت اآليل لؤلقنية الػجذرية. 

 طورت شركةKerr  قبضةEndoleft  ة وكانت الػمبارد الػمستخدمة مع ىذه الػيت تعمل حبركة دورانية مع شاقولي
 Milas)  (Oltramare Plo,1892)  (Hu¨lsmann M,1996)الػقبضات من الػفوالذ الػبلصدئ. 

VB,1987) (Hu¨lsmann M,2000)  
  قامت شركةW&H بتطوير قبضةEXCALOBUR   )الػيت تستخدـ الػحركة الػتذبذبية )الػتبادلية(Hu¨lsmann 

M,1996)  (Hu¨lsmann M,2000)  
  وصفRichman  جذريةاستخداـ األجهزة فوؽ الػصوتية لتحضَت األقنية الػ (Richman MJ,1957) ومت تسويق .

 .(Hu¨lsmann M,2000)  1984وأوؿ جهاز صويت عاـ  1980أوؿ جهاز فوؽ صويت عاـ 
  كانت ىناؾ ؿباوالت الستخدـ أشعة الػليزر لتحضَت وتطهَت األقنية الػجذرية   1971منذ عاـ(Weichman JA, 

1971).  
  كما وصفت تقنيات لتحضَت األقنية الػجذرية دوف استخداـ الػموسعات والػمبارد، والػيت تعتمد على الػتشريد الػكهربائي

 .ENDOX   (Hu¨lsmann M,1993)االلػكًتوين مثل جهاز
  تقنيةأيضاNit  (non instrumentation technique)   والػيت ربضر األقنية باستخداـ مضخة الػتفريغ

(vacuum pump)  الػيت زبلق ضغط منخفض وتستخدـ الػسوائل الػمطهرة لتطهَت األقنية وحل الػنسج الػعضوية
(Lussi A, 1993). 
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. مث استخدـ الػفوالذ (carbon steel)لػفوالذ الػكربوين كانت أدوات الػمعالػجة الػلبية تصنع من مادة ا  1960حىت عاـ 
 ، وانتشر استخدامو عالػمياً.(stainless steel)الػبلصدئ 

  طورت الػعديد من الػشركات الػمنتجة ىذه األدوات، فتم تقدًن أدوات من معدف معدؿ ىي أدوات الػفوالذ الػبلصدئ
ىذه األدوات الػيت تتصف دبرونتها الػعالػية وقدرهتا على . (Flexible Stainless Steel Instruments)الػمرنة 

. لكن على الػرغم من كل ىذا ظهرت بعض الػصعوبات عند Graig 1982)و  (Dolanاالنثناء داخل الػقناة الػجذرية
استخداـ ىذه األدوات يف ربضَت األقنية شديدة االكبناء، بسبب ميل ىذه األدوات لبلستقامة داخل األقنية الػجذرية 

(Sonnadend,Briseno 1991) ولتجاوز مشاكل الػتحضَت الػقنوي باألدوات الػمصنوعة من معدف الػفوالذ .
ئ الػمرنة، مت تطوير معدف ذي مرونة عالػية يف بداية الػستينات لتصنع منو أدوات الػمعالػجة الػلبية حُت قاـ  الػبلصد

(Wang,Buehler 1963) .  بتقدًن معدف الػنيكل تيتانيـو
  كافCivjan من أوؿ الػباحثُت الػذين اقًتحوا خليطة الػػNiTi  لبيةالػجة الػمعالػ اؿستخداـ يف ؾبلبل (Civjan S, 

مل يعط فقط مرونًة أكرب بل زاد إمكانية   NiTiفإف استخداـ أدوات الػػ  Walia et al 1988ووفقًا لػ  .(1975
 Walia)الػتحضَت اآليل الػذي أنقص من الػحاجة إىل تطوير مهارات ؼبسية، وأعطى إمكانية أكرب للعمل الػليب 

H,1988). 

من عنصر  (%44)و نيكلالػمن عنصر  (%56)ربتوي على ع األدوات الػلبّية تخدمة يف تصنيمسالػنيكل تيتانيـو الػخليطة 
 .تالػكوبالػنيكل بعنصر الػمن  (%2)سبائك يبكن أف يستبدؿ أقل من الػويف بعض  ،تيتانيـوالػ

ذري بُت ذرات الػتصاؽ االلػنوعية  ، ويبكن إرجاع ىاتُت اػباصتُت إىلمرونةالػّذاكرة و الػنيكل تيتانيـو خباصيت الػتتمتع سبائك 
 .(Hasegawa K,1991) خليطةالػمعدف داخل الػ

 أضعاؼثبلثة إىل أربعة  بلصدئ دبقدارالػفوالذ الػليطة  ػبمرونة الػنيكل تيتانيـو أكرب من معامل الػمرونة ػبليطة الػإف معامل 
(Walia H, 1989) نيكل تيتانيـو يف ربضَت الػخداـ مربد استالػمتفوقة ػبليطة الػنيكل تيتانيـو إىل مرونة الػقد دعت ىذه ، و

 .(Schafer E,1997)ف منحنية بأمااألقنية الػ

تطوراً كبَتاً يف ربضَت الػقناة الػجذرية، فأنقصت بشكل ىائل من أخطاء الػعمل وخاصة يف   NiTiوبالنتيجة حققت مبارد الػػ
 (Setzer FC, 2010)الػمنطقة الػذروية. 
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فقد حسن من الػمعالػجة الػلبية من حيث زمن الػعمل  الػدوارة يف  االستخداـ الػسريري،  NiTiالػػأما بالػنسبة لتطوير مبارد 
 ,SS . (Parashos P,2006) (Taschieri Sوالػدقة وإنقاص الػمخاطر مقارنة باألدوات الػيدوية الػمصنعة من الػػ 

2005) (Walia HM, 1988). 

 .الـتحضير اآللي لألقنية الـجذرية5
، حيث الحظ أف التحضَت اآليل قلل الػوقت  Rollinsمن قبل الػباحث 1899كتشاؼ الػتحضَت اآليل ألوؿ مرة عاـ مت ا 

فاربة الػعهد الػتارىبي للتحضَت اآليل بشكل عاـ،  Giromatic والػجهد الػمبذولُت لتحضَت األقنية. وكاف اكتشاؼ نظاـ
 أي ربع دورة إىل الػيمُت والػيسار. (90⁰)أفقية دبقدار حبركة ترددية  Giromatic (Micro Mega)وتعمل قبضة 

، وأكد على مدى مرونة ىذا    Waliaكاف  1988يف عاـ  أوؿ من صنع أدوات الػمعالػجة الػلبية من خليطة الػنيكل تيتانيـو
 الػمعدف للثٍت والػفتل وصعوبة انكساره مقارنًة بالػمبارد الػمصنوعة من الػفوالذ الػبلصدئ.

، ومن فبيزاتو أنو يبتلك طبيعة سبكنو من تغيَت الػتصاقو الػذري عند تعرضو Nitinol - 55لى ىذا الػمعدف اسم أطلق ع 
للحرارة أو اإلجهاد، فبا يؤدي إىل تغيَت خصائصو الػميكانيكية وتغيَت الػًتكيب الػبلوري ؽبذا الػمعدف، وما يهمنا من ىذه 

عند  (Martensite)إىل حالػة االثارة   (Austenite)من حالػة االستقرار الػذري الػمزايا يف ؾباؿ طب األسناف ىو انتقالػو
 (Shape Memory)تعرضو لئلجهاد مث يعود إىل حالػتو األوىل عند زواؿ اإلجهاد، وىذا ما يسمى الػذاكرة الػشكلية 

. ويسمى الػجهد الػمبذوؿ للتحوؿ من حالػة االستقرار إىل حالػة اإلثارة جبهد (Super elasticity)والػمرونة الػفائقة 
 .(Bahia 2005)، وىو أىم مؤشر للمرونة يف الػمداواة الػلبية (Transformation stress)الػتحوؿ 

ارنًة دبعدف الػفوالذ ليعود إىل حالػتو األصلية مق  %(10 - 8)تسمح أعلى مرونة ؽبذا الػخليط الػمعدين بتشوه إجهادي بنسبة
  (Ingle 2002). (%1)الػبلصدئ والػذي ال تزيد أعلى نسبة تغَت لو عن 

دراسات تفوؽ الػعديد من ، وقد الحظت الػجهدالػوقت و الػتوفَت  اآلليةمبارد الػساسي من تصنيع األهدؼ الػكاف لقد  
وقت الػتوفَت  إىلضافة اإلب ،درجاتالػذروة و الػنقل قناة والبفاض نسب حدوث الػمحافظة على مركزية الػيف  اآلليةنظمة األ

 Servwc) (Weiger R, 2003) (Wu Mk , 2002) ، بلصدئالػفوالذ الػمصنوعة من الػيدوية الػمبارد الػب مقارنةً 

TA,2000) (Shirrmeister JF,2006) (Briseno Marroquin B,2004). 
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الػنيكل تيتانيـو الػمختلفة من حيث الشكل والتصميم، لتسهل عملية ونتيجًة لذلك ظهرت عدة أنظمة آلية دوارة من 
قبضات ذات ع تنظيف منظومة الػقتاة الػجذرية وتشكيلها. فتم تصنيع ىذه الػمبارد باستدقاقات ـبتلفة، حيث تستخدـ م

 . (Glosson 1995 ,Dummer 1997)سرعات بطيئة باستخداـ ؿبركات كهربائية أو ىوائية 

أف استخداـ أدوات الػنيكل تيتانيـو الػدوارة على ؿبركات كهربائية ذات عـز دوراف  Gambarini 2001حيث وجد  
منخفض يقلل من الػدورات اإلجهادية ؽبذه األدوات بشكل أفضل فبا لو استخدمت ؿبركات ذات عـز دوراف مرتفع. بينما 

نيـو الػدوارة استخدامها بأماف على ؿبركات ذات عـز أنو بإمكاف األخصائي الػخبَت بأدوات الػنيكل تيتا  Yard 2001أكد
 دوراف منخفض أو مرتفع.

ذات األقنية حذر أثناء ربضَت الػفقد أوصي بتوخي  الذ ،مفاجئ بعد إجهادىاالػتكسرىا  اآللية األدوات يؤخذ علىلكن 
ذلك  إىليدوية كما أشار الػتحضَت لػاأدوات  اؿويفضل عندىا استعم ،مفاجئالػكبناء االذات الػشديد أو األقنية كبناء اال

Ingle, 2002 ممارسة الػيف  اآليلتحضَت الػأسلوب  إىل اؿنتقاالتدرب على أسناف مقلوعة قبل الػممارسُت بالػذي أوصى الػ
 .سريريةالػ

فبا يؤدي  ،منحنيةاألقنية الػث استقامة عند استخدامها يف دفوالذ سبيل لتحالػأف أدوات وزمبلؤه  Weineم الػعأظهر الػ 
 إحداثرسخوا . كما Transportationو Elbowو Zips ذروية وحدوثالػغبدوث اختبلطات وشكل شاذ للثقبة 

 .(Weine FS,1975)للذروة  اؿذروية ؼبنع حدوث انتقالػمنطقة الػخارجية لشفراتو يف الػحافة الػة الػاكبناء مسبق للمربد وإز 

فوالذ الػمصنوعة من الػتقليدية الػهيدسًتـو الػتعديبلت على مبارد إىل ضرورة إجراء  1989عاـ   Buchananأشار
ة الػمصنعة من الػمفًتض حافالػوىذه  ،هباد جانب آمن مع ذروة مدورةمربد إلالػوذلك بطحن جانب واحد من  ،بلصدئالػ

 al-Omari) ثابتالػمبلـز للمربد الػقاطع الػفعل الػنقاص الػداخلي من اكبناء الػقناة من خبلؿ إجانب الػانثقاب  أف سبنع 

MA,1992) (Miserendino LJ,1986). درجةالػقاطعة يفًتض أف سبنع حدوث الػمدورة غَت الػذروة الػ كما أف 
 . Kerr)مربد من شركة الػ(

ية من إرواء الػتالػخطوات الػيؤثر يف نتيجة االجراءات يف الػمعالػجة الػلبية، و  من أىم اً جذرية يعترب واحدالػقناة الػدبا أف ربضَت 
لبية مصنوعة من الػ ، فإف علينا األخذ بعُت االعتبار أف األدوات(Alapati SB,2005) (Peters OA,2004)شو وح

جذرية الػاستقامة للقناة  ، لذلك لديها ميل إلحداثيت تكوف منحنيةعلى عكس معظم األقنية الػ أربطة معدنية مستقيمة
وىذه . (Parashos P,2006) (Berutti E,2003 )   عملالػي تسبب حدوث أخطاء يف الػتالػوب ،تحضَتالػ ؿخبل
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ربقيق الػختم الػمبلئم أثناء  و ،مصابةالػنسج الػة الػصعوبة يف إز  سريريالػقناة ذبعل أماـ الػنظامية لتحضَت الػنتائج غَت الػ
 .لمعالػجةلخطر حدوث فشل  تزيد من ي ردباالػتالػوب ،(Kobayashi C,1997)الػحشو 

 (Peters OA, 2003)كبَت جودة ربضَت الػقناة بشكل  قد حسن دوارة الػ  Ni-Tiمبارد الػػاستخداـ وبالتايل فإف 
(Blum JY, 1999) (Yared GM, 2001)، ال قنيةذروية يف الـمنطقة الـ يف  عمل وخاضة  الـبشلك هائل أ خطاء  وأ نقص 

 ية قطع متزايدةالػوسبتلك فع ،(Walia et.al 1988)مرونة الػتتمتع بوذلك ألهنا  .(Roland DD,2002)منحنية الـ 
(Kazemi et .al 1996) ية ؿبسناً الػوزمن فع (Ferras et .al 2001) فائقة ردبا تسبب قوى الػ، حيث إف مرونتها

غَت نظامية للقناة  اؿي تقلل من حدوث أشكالػتالػوب ،كبناءاالشديدة  األقنيةيف  قناة وخاصةً الػجانبية أقل على جدراف 
 . (Coleman CL, 1997) (Gambill , 1996) األصليقناة الػوربافظ بشكل أفضل على شكل 

 أحدثت ثورة يف ربضَت األقنيةاألقنية اعبذرية. اآلليةتقنيات ويناًء على ماسبق قبد أف األدوات والػ

 اآلليساسية للتحضير األمبادئ .الـ1.5

ؾبموعة من اؼببادئ اليت هبب اتباعها أثناء التحضَت اآليل لؤلقنية اعبذرية للمحافظة على تشريح  Weineأظهر العامل 
 . وتتلخص ىذه اؼببادئ وفق اآليت:منظومة القناة اعبذرية وتقليل حدوث االختبلطات ما أمكن أثناء العمل

  بشكل كامل دبا يف ذلك الػعاج فوؽ تأمُت مدخل مستقيم للحجرة الػلبية، حيث هبب إزالػة سقف الػحجرة الػلبية
مداخل األقنية، كما هبب أف يوسع الػمدخل إلزالة أي تصادـ أو احتكاؾ تاجي خبلؿ الػتحضَت الػقنوي الػتالػي. 

 Weine)ونستطيع أف نقوؿ إف مدخل الػحفرة قد أقبز عندما نستطيع رؤية فوىات األقنية صبيعها بواسطة الػمرأة 

1996). 

  ليق الػمستمر مع كل أداة، حيث يتم استعماؿ األدوات الػدوارة دائمًا مع مواد مزلقة )خالػبة(، وهبب ملء  اإلرواء والػتز
 .(Peters et al 2005, Ruddle 2002) %5.25هيبوكلوريت الػصوديـو ذي الػًتكيز كامل الػحجرة بػ

 مربد االستكشاؼ الػتأكد من نفوذية الػقناة الػمراد ربضَتىا باستخداـ مربد الػنفوذ، ويسمى (Patency File) وىو ،
 من مادة الػفوالذ الػبلصدئ واستخداـ ىذا الػمربد: مصنوع15  وأ  10ذو قياس 

 .يعطي فكرة عن قطر الػمقطع الػعرضي للقناة 

 .يساعد على إهباد مدخل خبط مستقيم إىل الػقناة 

 .يعطي فكرة عن الػشكل الػتشروبي للقناة الػجذرية ودرجة اكبنائها 

  .يبكن من ربديد الػطوؿ الػعامل(Ruddle 2002) (Barroso 2005) 
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  قناة.الػوىل من استكشاؼ األة لمرحالػ ؿقناة خبلالػهناية  إىلوصوؿ الػهبب عدـ ؿباولة 
  على قلم رصاص أثناء الػكتابة  ضغط مشاهبا للضغطالػويكفي أف يكوف  ،ذرويالػذباه االب األدواتضغط على الػعدـ

الػقلم الػرصاصية، حيث هبب أف تتحرؾ األداة داخل الػقناة بسهولة حىت ذبد مقاومة خفيفة وتصبح  دوف كسر ذروة
 غَت فاعلة داخل الػقناة.

  هبب إدخاؿ األداة إىل الػقناة وىي حبالػة دوراف باالذباه الػتاجي الػذروي بشكل عمودي مع عملية دفع وسحب مثل
ثواف، وعندما تصبح األداة غَت فاعلة داخل الػقناة يتم إخراجها  (10-5)نية ملم وفواصل زم (2-1)الػفرشاة ال تتجاوز 

 أثناء دوراهنا ومن مث االنتقاؿ إىل األداة الػتالػية.

  هبب فحص األداة والػتأكد من فعالػية الػشفرات باستمرار، ومبلحظة تشوه أي أداة وانكسارىا الستبعادىا، إذ إف
 .(Ullmann,Peters 2005)تنكسر دوف سابق انذار بالػتشوه بعض أدوات الػنيكل تيتانيـو قد 

  هبب الػحذر عند ربضَت األقنية الػجذرية شديدة االكبناء أو ذات االكبناء الػمفاجئ، ويفضل استخداـ األدوات الػيدوية
 إلكماؿ الػتحضَت إف لـز االمر.

 الػدوراف الػمناسبُت. الػتقيد بتعليمات الػشركات الػمصنعة بالػنسبة ؼبقدار الػسرعة وعـز 

 .الػتأكد من الػطوؿ الػعامل بعد ربضَت الػثلثُت الػتاجي والػمتوسط 

 .الػتقيد باستخداـ األدوات بشكل متسلسل ؼبنع حدوث االختبلطات 

  0.04عند ربضَت األقنية الػمنحنية هبب أال تزيد قمعية األداة الػمستخدمة للتحضَت الػذروي عن (Schafer et al 

2003). 

  دراسات عديدة  حيث أثبتت األدوات اآللية حبيث ال تزيد عدد الدورات اغبرارية الرطبة كثَتاً. تعقيماالنتباه إىل طرؽ
ا زاد زمن الػتعقيم أو عدد ًتاجع يزيد كلمالػتغَت و الػوأف ىذا  ،مباردالػقطع ؽبذه الػية الػمث تراجع فعتغَت سطح الػمبارد 

 (Rapisarda et al 1999)دوراتو. 

 للذروة الوعالقتو بحدوث انتق اآلليتحضير .الـ1.5

، (López FU, 2008) (Vaudt J, 2009) يعرؼ انتقاؿ الػذروة بأنو اكبراؼ غَت مرغوب فيو عن ؼبعة الػقناة األصلية
وة يشتق لذلك فإف انتقاؿ الػذر  .(Paqué F, 2005)ويبكن أف ينتهي بتنظيف غَت مبلئم واستمرار لآلفات حوؿ الػذروية 

 من الػسيطرة غَت الػمبلئمة على األدوات خبلؿ ربضَت الػقناة، وبالػتالػي يؤثر بشكل عكسي يف إنذار الػمعالػجة.
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إذ إنو أثناء الػتحضَت الػميكانيكي الػبيولوجي لؤلقنية الػجذرية، فإف عمل األدوات الػلبية على الػجدراف يبكن أف يسبب 
 وية مع اكبناءات مؤكدة لؤلدوات بسبب نقص مرونتها أو بسبب تقنية الػتحضَت الػمستخدمةانتقااًل يف مكاف الػثقبة الػذر 

(Vaudt J, 2009) وإف اإلزالػة الػشديدة للعاج يف اذباه مفرد ضمن الػقناة أكثر من كل االذباىات بشكل غَت متساو .
 عن الػمحور الػرئيسي يسبب انتقاال للذروة.

لت يف الػعهود األخَتة ظبحت بتطوير األدوات وربسُت الػتقنيات الػيت سبكن من الػدقة والػفعالػية يف الػتطورات الػتقنية الػيت حص
ىناؾ خيارات متعددة لؤلجهزه اآللية الػيت يبكن أف تستخدـ من قبل الػطبيب أو و  .(López FU, 2008)الػمعالػجة الػلبية 

ة، واستخداـ ىذه األنظمة يساعد على الػتغلب على الػصعوبات أخصائي الػلبية للتحضَت الػميكانيكي لؤلقنية الػجذري
الػسريرية أو إنقاصها ويقلل من زمن الػعمل والػجهد وحدوث اختبلطات وخاصة انتقاؿ الػذروة أو االنثقاب الػذروي أو 

 Hartmann MS, 2007)) ((Guelzow A, 2005الػجانيب. 

الػقناة الػجذرية وربديد مقدار  محافظة على مركزيةالػمن حيث قدرهتا على  متعددة عديدة قارنت بُت أنظمة آليةدراسات 
ناة والبفاض قالػمحافظة على مركزية الػيف  اآلليةنظمة االدراسات تفوؽ الػعديد من الػحيث أثبتت  .ذروة للقناةالػ اؿانتق

فوالذ الػمصنوعة من مبارد الػيدوية لػامبارد الػدرجات مقارنة بالػو  Transportation  Apical نسب حدوث نقل الػذروة
 .بلصدئالػ

  الػمعالػأثبتHasso Park  الػػ عندما قارف يف دراستو بُتprofile 006  و  GT – SS من حيث قدرهتا على
أدوات يت حضرت بالػ األقنيةمركزية أما الػؿبافظة على  كاف األكثر profile نظاـ الػأف  الػقناة محافظة على مركزية الػ
 (Park H 2001)  .للذروة شديداً  االً فقد أظهرت انتق SS الػػ
  مالػعالػأماMateus silveris  ذلك يف و  ذروةالػ اؿًا النتقإحداثقل األيدوية كانت الػتقنية الػأف  واوجدف وزمبلؤه

 protaper (Mateusالػ و  تبادليةالػحركة الػ ذي K-File الػػو  يدويالػ K-File الػػ فيها بُت وايت قارنالػ مدراسته

Silveira,2007) 
  م الػعالػأظهرMiglani   الػ  بُت الػيت قارف فيهايف دراستوK-File ػوالػ  من الػستانلس ستيلHero(004-006)   

ة محافظالػكانت أكثر قدرة على   اآللية األنظمةأف  ،قناةالػمحافظة على مركزية الػقدرة على الػمن حيث   profileػوالػ
 SS. (Miglani S, 2004 ) الػقناة من أدوات الػػ على مركزية

  م الػعالػقارف S-Kim الػػ بُتprofile   ػوالػ protaper  ذروة فوجد أف كبل الػنظامُت لااؿ انتق إحداثمن حيث
 (Skim , 2004) .أصغرياً للذروة االنتقاأحدث 
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  م الػعالػأثبتLuis Cardoso   الػػنظاـ بُت اليت قارف فيها يف دراستوSS  ػوالػ يدويالػEndo-Eze- AET  
   Endo-Eze- AETأف نظاـ األنظمةبيضوية ؽبذه الػ األقنيةقنوي يف الػتحضَت الػمن حيث تقييم قدرة   Raceػوالػ
 Race .(Luis Cardoso , 2007) الػػ يليو األصلي على شكل الػقناة اف األكثر ؿبافظةً ك
 مالػويف دراسة للعMendely   قارف فيها بُتRace و K3وPrpfile،  نظاـ الػػوجد أفRace    قدرة على  األكثركاف

. متغَتاتالػنسبة لكل الػدراسة بالػيف ىذه  األفضل profile نظاـ الػػبينما كاف  ،قناةالػكبراؼ عن مركز اال إحداث
(Mendely, 2006) 

 والـمستمرة في  تحضير الـقناة الـجذرية تبادليةالـحركة .الـ6
، لكن الػدراسات (Malentacca A,2002)لبلستعماؿ مع حركة مستمرة وبسرعة منخفضة  Ni-Ti صممت أدوات

 األخَتة اقًتحت أف تكوف الػحركة الػتبادلية بديبًل عن الػحركة الػمستمرة إلنقاص خطر كسر األدوات وتشوه الػقناة الػجذرية.
(Varela-Patino P, 2008) (Yared G, 2008) 

كانت األكثر أمانًا بشكل واضح عند استعمالػها مع الػحركة   Ni-Tiف أدوات الػ أ Lalliو  Malentacaحيث أوضح 
كما أف الػحركة الػتبادلية أيضًا تعزز من .(Malentacca A, 2002)الػتبادلية أكثر من استعمالػها مع الػحركة الػمستمرة 

 (You SY, 2010) (De-Deus G, 2010)الػممتدة لؤلداة عند مقارنتها بالػدوراف الػتقليدي.  حلقة الػجهد 

مع الػحركة الػتبادلية، ومقارنتها مع استعماؿ الػ   F2 protaperتقنية الػتحضَت الػمعتمدة على استعماؿ الػ Yard اقًتح
F2-protaper  بلفات يف الػثلث الػذروي وكانت دالػة إحصائيًا على مع اغبركة الدورانية اؼبستمرة، حيث كانت ىناؾ اخت

 الػجوانب الػداخلية والػخارجية لبلكبناء.

أعطت اغبركة اؼبستمرة توسيعًا أكرب على الػجانب الػخارجي وبالػعكس أعطت الػحركة الػتبادلية توسيعًا أكرب على الػجانب 
باذباه الػجزء الػخارجي لبلكبناء وىذا وبضر أصغرياً الػجزء الػداخلي الػداخلي. ويبكن تعليل ذلك بأف الػحركة الػمستمرة تنتقل 

  (Yared G, 2008)لبلكبناء فبا يسبب انتقاالً للػذروة.

لقد اعطت الػحركة الػتبادلية ربضَتًا منتظمًا وأكثر مركزيًة بالػنسبة للقناة األصلية، وبالػتالػي فهي توسع وبشكل متساٍو 
الػدوارة عند   Ni-Tiخارجية. ىذا ويبكن للحركة الػتبادلية أف تنقص تأثَت حلقة الػتعب ألدواتالػحواؼ الػداخلية والػ

 (Tepel J, 1997) (Schafer E, 2002)مقارنتها بالػحركة الػدورانية الػمستمرة. 

وجد أف  ،تبادليةالػحركة الػباستخداـ   F2 prptaperالػدوراف ؼبربدلتقييم عمر تعب   De Deusالػمعالػيف دراسة أجراىا و 
حيث أعطت  ،تعبالػعمر على لو تأثَت واضح  تالػدوراكما بُت أف عدد   الػتبادلية أعطت عمر تعب دوراف أطوؿ،حركة الػ
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-G. De)  .(rpm 250)دوراف  مستعملة بسرعةالػفشبًل أكرب من  (rpm 400)يت استعملت بسرعة دوراف الػ األدوات

Deus, 2010) 

عمر يف دورانية والػ تبادليةالػحركة الػيت قارف فيها بُت تأثَت كل من الػفقد أظهر يف دراستو  Varila patino م الػعالػأما 
-Varela).  دورانيةالػحركة الػب دـ لعدد من الػمرات أكثر مقارنةً تبادلية يبكن أف تستخالػحركة الػمع  األدواتأف ، األداة

Patino, 2010) 

وجد أنو مل  ،منحنيةالػ األقنيةدورانية يف والػ تبادليةالػتحضَت للحركة الػحوؿ قدرة  sung - yeop youيف دراسة أجراىا 
 اؿي زيادة يف حدوث انتقأ تسبب ملتبادلية الػحركة الػواذباىها، إذ إف  ذروةالػ اؿانتق تكن ىناؾ اختبلفات واضحة يف درجة

 Sung-Yeop).     تحضَتالػختبلطات عند االؼبنع حدوث  يبلً تبادلية يبكن أف تكوف بدالػحركة الػي فإف الػتالػبو  ،للذروة

You, 2011) 

 من حيث  ®safe siderػوالػ  liberatorػوالػ  k3نظاـ الػػمقارنة بُت لل Satish Emmanuel مالػعالػ اأجراى يف دراسة
محافظة على الػيف  األفضلذي اغبركة التبادلية   ®safe siderنظاـ الػػكاف   ،قناةالػمحافظة على مركزية الػقدرهتا على 

  k3. ( Satish Emmanuel,2009) الػػ مث  liberatorالػ مركزية مثالػ

يف الػمحافظة   flexomasterيف دراستو الػيت أجراىا حوؿ مقارنة قدرة الػتحضَت ألدوات  Vittorio Francoوجد الػعالػم
ركة الدورانية الػمستمرة والػتبادلية، أف الػتحضَت كاف أكثر مركزية مع الػحركة الػتبادلية على مركزية الػقناة عند استعمالػها بالػح

)Franco, Vittorio عند الػمقارنة مع الػحركة الدورانية الػمستمرة، لكن الػحركة الػتبادلية يبكن أف ربتاج إىل وقت أكرب. 

)2011 

ذات اغبركة التبادلية ونظاـ الػ  Reciprocوالػ  wave one™اليت قارف فيها بُت أنظمة الػ  Dhingra Aيف دراسة للعامل 
single file  ذي اغبركة اؼبستمرة من حيث إحداث انتقاؿ للذروة، وجد أف اغبركة التبادلية كانت خيارًا أفضل يف ربضَت

 (Dhingra A 2015)األقنية اعبذرية. 

ه أف اغبركة التبادلية كانت أفضل من اغبركة اؼبستمرة من حيث احملافظة على اكبناء القناة وزمبلؤ  Giuliani Vوجد العامل 
 .protaper. والػ wave one™وذلك يف مقارنتو بُت نظامي الػ  S-Shapeاعبذرية يف األقنية ذات الشكل 

(Giuliani V 2.14) 
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ذوي اغبركة التبادلية  Reciprocالػ  wave one™ي الػ لنظاموزمبلؤه لتقييم قدرة التحضَت  Saber SEيف دراسة للعامل 
 Reciprocالػ  wave one™ذي اغبركة اؼبستمرة يف األقنية شديدة االكبناء وجدوا أف نظامي لػ  one shapeونظاـ الػ 

 (Saber SE 2015)قد حافظا على االكبناء بشكل أفضل. 

الػ  protaper Universal(PTU)حوؿ تقييم قدرة التحضَت ألنظمة الػ  Hui Wa 2015أظهرت دراسة العامل 
protaper Next (PTN)  ذات اغبركة اؼبستمرة والػ™wave one ذي اغبركة التبادلية يف األقنية الصنعية ذات الشكل  

L-shaped  وS-shaped  أف أدوات الػ(PTN) ناء القناة أعطت انتقااًل أقل يف الثلث الذروي، وحافظت على اكب
 .wave one™والػ  (PTU)بشكل أكرب من الػ 

ذلك يف دراستو اليت قارف و  ،نت األقل إحداثًا النتقاؿ الذروةزمبلؤه أف التقنية اليدوية كاو   Mateus silverisالعاملوجد 
 Mateus)اؼبستمرة.  ذي اغبركة الدورانية protaperػ الو  اغبركة التبادلية ذي  k-fileػالو  اليدوي  k-fileالػ فيها بُت

Silveira, 2007) 

باغبركة   k-flexofileنظاـ و  اليدوي  k-flexofileالػ فيها بُت نظاـ وازمبلؤه قارنو   Mateusيف دراسة أخرى للعامل 
 يللذروة مع تفوؽ النظاـ ذ أظهرت انتقاالً  األنظمةأف كل  ، وجدوااغبركة الدورانية ياآليل ذ  protaperالػ نظاـو  التبادلية

كانت التقنية اليدوية األقل و  ،إزالة أكرب للعاج باذباه السطح الداخلي لبلكبناءو  أكثر الذي أعطى انتقاالً و  اغبركة التبادلية
 (Mateus Silveira, 2011). إحداثاً النتقاؿ الذروة

دوات وعبلقتها دبركزية الػقناة وإجهاد ىذه األدوات، لقد أشارت الدراسات الػسابقة إىل نقاٍط ىامة فيما يتعلق حبركة األ
 ويبكن تلخيصها وفق اآليت:

 .الػحركة الػتبادلية كانت أكثر أماناً من الػحركة الدورانية  الػمستمرة بالػنسبة لؤلدوات وحدوث اإلجهادات 

  الػحركة الػتبادلية أعطت ربضَتًا أكثر مركزيًة بالػنسبة للقناة األصلية من الػحركة الػمستمرة باستثناء دراسة الػعالػم
Mateus   الػذي أعطى الػحركة الػتبادلية  يللذروة مع تفوؽ الػنظاـ ذ كل األنظمة أظهرت انتقاالً الػيت أوضحت أف

 . أكثر انتقاالً 
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 الـمستخدمة في الـدراسة تبادليةالـحركة الـتعمل وفق اآللية الـتي  .شرح لبعض األنظمة7

 . EDSج من قبل شركة المنت  safe – sider.نظام الــ1.7

 safe sider® ـالـ وصف موسعة.1.1.7
تقليدية الػ  Kداخلي ؼبوسعةالػجانب األداة بتسوية الػىذه نتجت أ ،نظاـ من موسعة معدلة تعمل حبركة تبادليةالػف ىذا لػأيت
. قاطعةالػداخلي للشفرات الػطوؿ الػمركزي لؤلداة وعلى امتداد الػمحور الػ إىلسطح الػحيث يبتد ىذا   SSمصنعة منالػ

(Musikant BL 2004) 

 
 ®safe siderالــ  موسعة: (7)الـشكل رقم 

 يتالػف ىذا الػنظاـ من:

 معدلة تسمى  2#موسعة بيزوPleezer   0.75قياس ذروهتا mm  0.03مع استدقاؽ 

 موسعتُت منSS   (10– 8)وقياس  0.02باستدقاؽ 
 6  موسعات منSS  (40 – 15)قياس و  0.02باستدقاؽ 

 3  موسعات معدلة منNi-Ti (25/0.06 – 30/0.04 – 25/0.08) 

ـ حيث قد موسعات على براءة اخًتاعالػىو حصوؿ ىذه نظاـ الػبتكار يف تصميم موسعات ىذا اال ي يكوفالػتالػوب
مقطع الػليصبح  عامل لؤلداة،الػسطح الػعلى طوؿ  ىذا الػتصميم الػفريد بإجراء شطب طويل  Barry Musikantالػعالػم

 من أنو:وتأيت فائدة وجود ىذا الػسطح  ،Dعرضي لؤلداة بشكل حرؼ الػ

  قناة بأقل مقاومة فبكنةالػلتتقدـ بشكل أسرع ضمن  األدواتمن احتكاؾ ينقص. 
  ًات يف حلزنالػمسافات بُت الػربادة ستسد الػف ىذه إال فإعن الػذروة، و  عاجية للخروج بعيداً الػللربادة  يؤمن فراغا

 .الػمبارد والػموسعات الػعادية
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  أدوات ذات قدرة ربمل مطورة ؿااستعم ؿضغط من خبلالػشد و الػيقلل من إجهاد. 
 قوةالػمحافظة على الػمرونة مع الػ يزيد .(Musikant BL 2004) 

 ®safe sider ـالـ ميزات أداة.1.1.7
 تتميز ىذه األداة بالػميزات الػتالػية:

  األداة عبارة عن موسعة وليست مربداً، إذ إف الػموسعة ذات الػمقطع الػعرضي الػمثلثي تعترب أكثر فعالػية يف ربضَت
  (Camps and Petro, 1995a)األقنية اعبذرية من الػمبارد ذات الػمقطع الػعرضي الػمربع أو الػمعُت.

  قناة الػمثلثي مع جدراف الػرضي الػعمقطع الػموسعة ذات الػألف سطح سباس  ،عاج قليلالػضمن  األداةخطر اكبشار
وبصل سباس بينما  ،قناة يف كل حلزنة بثبلث نقاطالػموسعة مع الػ وبصل سباسحيث ، مربدالػأقل من سطح سباس 

  (Musikant BL 2004)اط. يف كل حلزنة بأربع نق مربدالػ
 موسعة بينما الػحلزنات يبيل للعمودي يف الػوىذا يعٍت أف اذباه  ،مربدالػعلى عدد حلزنات أقل من  ربوي الػموسعة

 .عاجالػمربد فيميل لبلكبشار ضمن الػما الػتالػي سبيل الػموسعة لقطع الػعاج أوب ،مربد فيميل لؤلفقيالػيف 

  ىذا الػتصميم ذو الػسطح الػمشطوب هبعل الػمقطع الػعرضي أقل ثخانة، فبا يعطي األداة مرونة أكثر من
 (Musikant BL 2004)الػموسعات الػتقليدية. 

 ®safe siderنظام الــ مستخدمة مع الـقبضة .الـ1.1.7
 (Reciprocating Motion) بادليةعلى الػحركة الػتويعتمد ىذا الػنظاـ  ، Endo-Expressظبيت قبضة ىذا الػنظاـ

األمريكية، وىي تتميز بتخفيض   EDSوىذه الػقبضة من إنتاج شركة .وعكسها ساعةالػمع عقارب  (30⁰)بزاوية مقدارىا 
 .rpm (2000 – 1000)الػسرعة إىل الػربع، والػسرعة الػيت ينصح هبا للعمل 

 
ــقبضة : (8)الـشكل رقم   safe sider®نظام الــ مستخدمة مع الـ  Endo-Expressال

الػحركة ؼبوسعات ىذا الػنظاـ بالػعمل داخل األقنية الػجذرية بأسلوب مشابو  قليلةالػزاوية من جهة أوىل تسمح ىذه الػ
األقنية الػضيقة والػمنحنية. ومن  negotiation، وبالػتالػي نتمكن من تسليك  watch windigػالػلؤلسلوب الػيدوي بتقنية 
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هة ثانية تزيد ىذه الػزاوية من أماف الػموسعات للكسر ضمن الػقناة من خبلؿ جعل اإلجهادات الػدورانية           ج
(cyclic fatigue)  ضمن الػقناة الػجذرية شبو معدومة، ألف ىذه الػموسعات ال تدور ضمن الػقناة دورة كاملة، وبالػتالػي ال

الػخارجي لؤلداة يف منطقة االكبناء، وال منطقة انضغاط على الػسطح الػداخلي على الػسطح  (tensil)تنتج منطقة توتر 
 ,De –Dues et al) (Musikant, 2009)لؤلداة يف منطقة االكبناء ليكوف الػكسر أمراً نادرا إذا مت االلػتزاـ بالػتعليمات.

2010b) 

 Dentsply maillfereالمنتج من قبل شركة   wave  one.نظام الــ1.7

 wave one™نظام الــ وصف أدوات .1.1.7

  mm (25 ,21 ,31)متوفرة بأطواؿ ستخداـاالحيدة و  مبارد 3ىذا الػنظاـ من ف الػيت

 Small wave one™ (21 tip and 6% taper).لؤلقنية الػضيقة واالستدقاؽ مستمر على طوؿ األداة : 
 Primary wave one™ (25 tip and 8% taper) الػمتوسطة ويستخدـ يف أغلب الػحاالت، إذ : لؤلقنية

 أف االستدقاؽ الػذروي يتناقص تاجياً.
 Large wave one™ (40 tip and 8% taper) :.ًلؤلقنية الػكبَتة واالستدقاؽ الػذروي يتناقص تاجيا 

 
 wave one™: مبارد الــ (9)الـشكل رقم 

لكن مع مقطع متغَت وشفرات قاطعة  F2 protaperؽبا صفات االستدقاؽ وقياس الػذروة نفسها ألداة  Primaryمبارد 
 (Johnson E, Lloyd A, Kuttler S 2008)معكوسة. 

 10ليحضر معظم األقنية الػجذرية، فإذا كانت ىنات صعوبة يف ربرؾ الػمربد ذي الػقياس   Primaryمت تصميم مربد الػػ
بسهولة لكامل الػطوؿ نستخدـ  20، وإذا مت وصوؿ الػمربد ذي الػقياس  Smallستخدـ الػمربدوتقدمو، فإننا ن

 يكوف كافياً للتحضَت الػكامل للقناة الػجذرية.  ™wave one. ىذا ويشار إىل أف مربد واحد للػ  Largeالػقياس
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، Ni-Tiمن خليطة الػػ M-wire بتقنية الػػ  من عملية الػمعالػجة الػحرارية الػمبتكرة لصنع مربد Dentsplyاستفادت شركة 
.  Ni-Tiمرات أكثر مقارنة باألنواع األخرى من مبارد الػػ 4حبيث ربسن الػقوة وتؤمن الػمرونة ومقاومة حلقة الػجهد دبقدار 
(Kuttler S2011, Pertot W2011, Webber J2011) 

لقد مت تصميم ىذه األدوات لتعمل بفعل قاطع عكسي، إذ إف هنايتها الػذروية لديها مقطع عرضي مثلثي ؿبدب ومعدؿ، 
 وهنايتها الػتاجية ذات مقطع عرضي مثلثي ؿبدب. 

 
 wave one™: الـمقطع الـعرضي للنهاية الـذروية والـنهاية الـتاجية لمبارد الــ (10)الـشكل رقم 

ميم مرونة الػمربد الػكلية، وتتبع الػذرا الػمعدلة اكبناء الػقناة بشكل دقيق. كما أف درجات ميل الػشفرات وبسن ىذا الػتص
 (Kuttler S2011, Pertot W2011, Webber J2011)على طوؿ األداة توفر األماف.   Pitch flutesالػمتغَتة

 
 ™wave one: درجة ميل الـشفرات الـمتغير لمبارد الــ (11)الـشكل رقم 

 wave one™الــ  محرك.1.1.7
، حبيث يغَت اذباه الػدوراف أثناء الػعمل مستخدماً زاوية تبادليةالػمع ؿبرؾ دقيق للحركة  ™wave oneيتم استخداـ نظاـ الػ 

، إذ إف ىذه الػحركة ربسن تعشق األداة (CCW)أي الػحركة عكس عقارب الػساعة  (90⁰)دوراف كبَتة باالذباه الػقاطع 
، وىذه الػحركة تزيل تعشق (CW)أي مع عقارب الػساعة  (30⁰)وقطعها للعاج، وزاوية دوراف أصغر باالذباه الػعكسي 

. وبذلك يتحقق تقدـ األداة وفق مسار الػقناة الػجذرية مع (Taper lock)األداة من الػعاج قبل أف تعلق ضمن الػقناة 
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على تشريح ىذه الػقناة، حبيث يقلل من خطر تعشق األداة جبدراف الػقناة وبالػتالػي يقلل من احتماؿ الػكسر.   الػحفاظ
(Webber J2011, Kuttler S2011) 

 
 ™wave one: الـمحرك الـمستخدم مع نظام الــ (12)الـشكل رقم 

وتتقدـ األداة بشكل تدرهبي ضمن الػقناة مع ضغط وبالػتالػي فإف ثبلث دورات تبادلية تكمل دورة عكسية واحدة كاملة، 
، (cyclic fatigue) دورافالػية لتعب الػقطع ومقاومة عالػية يف الػية وفعالػدبرونة ع ىذا الػنظاـ يتمتعوبذلك ذروي خفيف. 

  .كسرالػمن حدوث يقلل ي الػتالػوب

 (Webber J 2011)مع أنظمة تعمل وفق الػحركة الػمستمرة.   ™wave oneويبكن أيضاً استخداـ ؿبرؾ الػػ

ــاختيار .1.1.7  واإلجراء الـسريري  ™wave oneمبرد ال
ستكوف الػصورة الػشعاعية الػذروية قبل الػتحضَت الػدليل لتوقع قياس الػقناة وطوؽبا وعدد األقنية ودرجة االكبناء وشدتو. وىنا 

 االعتبارات اؽبامة:ال بد من اإلشارة إىل ؾبموعة من 

 إف أوؿ مربد يدوي يدخل ضمن الػقناة يساعد على اختيار مربد الػػwave one™ . 

  مقاومة يف الػحركة نستخدـ  10إذا وجد الػمربد الػيدوي ذو القياس.small wave one™  

  بسهولة نستخدـ  10إذا ربرؾ الػمربد ذو القياسprimary . 
  لكامل الػطوؿ نستخدـ  20إذا وصل الػمربد ذو القياس.large  (Webber J 2011) (Dhingra A 015) 

 ستخداماالتعليمات .4.1.7
 استخداـ مربد الػػwave one™   مرات مع تطبيق قوة  4أو  3حبركة دخوؿ وخروج مستمرة ليس ألكثر من

 خفيفة.

 .إخراج الػمربد بشكل منتظم وتنظيف الػمربد واإلرواء مث االستمرار يف الػعمل 

 ذا مل يتقدـ الػمربد ضمن الػقناة نتأكد من نفوذية الػقناة، مث نستخدـ الػػإsmall wave one™ . 
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 .يبكن أف كبقق فبراً زلقاً قبل الػعمل، وىذا اإلجراء غَت ضروري عند كل الػسريريُت 

  لق.يف األقنية شديدة االكبناء هبب إقباز الػتحضَت الػذروي يدوياً إذا مل نتمكن من ربقيق فبٍر ز 

  ال نعمل أبداً ضمن قناة جافة، حيث هبب اإلرواء بشكل مستمر باستخداـNaocl وEDTA. 

 يبكن تنشيط سوائل اإلرواء لتعزيز فعالػيتها باستخداـ الػػEndo Activator  من شركةDentsply Mailefer 

 .(Webber J 2011) 

 الـتبادليةذات الـحركة   ™wave oneمبارد الــفوائد استخدام .5.1.7
 .استخداـ أداة مفردة لتحضَت كل قناة جذرية يف أغلب الػحاالت 

  (%40)إنقاص زمن الػتحضَت إىل. 
 .إنقاص خطر تعشق الػمربد وبالػتالػي كسره 
 .الػمرونة ومقاومة حلقة الػجهد الػمسبب األساسي لكسر الػمربد 
 .الػمحافظة على تشريح الػقناة 

  الػبشرية بسبب االستخداـ الػمفرد لؤلداة.عدـ حدوث الػتلوث بالػربيونات 

 .األدوات سهلة الػتنظيف 

  .الػتقنية سهلة الػتعلم (Dhingra A 015)  (Webber J 2011) 

تبادلية لديو قدرة الػحركة الػ وحيد االستخداـ ذا  ™wave oneمربد الػػأف  Mathieu Goldberg 2012 لقد وجد
قناة الػمحضر وتشريح الػعتبار خربة االخذ بعُت . مع األصنعيةعند ربضَت األقنية الػ على مركزية الػقناة محافظةالػجيدة يف 

 وحدوث االنسدادات وانكسار األدوات.شذوذات الػتقليل من حدوث خطر الػكما مت   .عمل أسرعالػأف زمن  اإلضافة إىلب

وذات الػحركة الػتبادلية   Ni-Tiالػمصنوعة من الػػ  ™primary wave oneوزمبلؤه أف مبارد الػػ Berutti 2012وجد 
 إذا مت استخدامها بعد إهباد مدخل زلق أعطت تعديبلت أقل لؤلقنية الػمنحنية مقارنة باستخدامها وحدىا.

 primary waveؼبقارنة اكبناء الػقناة وتعديبلت الػمحور مع الػتحضَت باستخداـ الػػ  Berutti 2012ويف دراسة أخرى لػ

one™   والػػProtaper ،  وجد أف تعديبلت الػقناة كانت أقل عند استخداـ مبارد الػػwave one™. 

وزمبلؤه قدرة الػتحضَت وفعالػية الػتنضيف لنظامُت ذوي حركة تبادلية ويستخدماف مربداً واحداً يف   Burkleine 2012قارف
  Prptaper والػ  Mtowُت ذوي حركة دورانية ونبا الػ مع نظامُت آلػي reciproc والػ  ™wave one الػتحضَت ونبا الػ
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الػجزء  تنضيفأكثر فعالػية يف   reciprocوالػ Mtowووجدوا أف كل األدوات حافظت على اكبناء الػقناة األصلي وكاف الػػ 
 .™wave oneوالػػ   Prptaperالػذروي من الػػػ

 . طرق تقييم عملية الـتحضير الـقنوي8
 اليت استخدمت يف تقييم  فعالػية الػطرؽ الػمختلفة لتحضَت األقنية الػجذرية نورد منها مايلي: كثَتة ىي الوسائل

 Plastic blocksبالستيكية الـب الـقو .الـ1.8

من  أوؿ Weine  1975 جذرية. وكافالػ األقنيةب ذبارياً باكبناءات ـبتلفة وثابتة، حيث تسمى شبيهات الػقو الػتتوفر ىذه 
بيت ثمطلية دبزلق، وذلك يف ؿباولة لتالػفضة الػمصبوب باستخداـ أقماع الػشفاؼ الػراتنج الػمن مادة  صة بوصنع قوالػب خا

خاصة باستخداـ أدوات مت تثبيتها الػ ابهمالػبصنع قو  El-Deeb 1985و Borassشفافة. وقاـ الػب الػقو الػيف  األقنيةاكبناء 
 باكبناء ثابت ومعروؼ.

وطوؽبا يكوف ثابتًا ومعروفًا مسبقاً،  األقنيةقنوي وقطر الػكبناء االشفافة يف أف الػببلستيكية الػب الػقو الػفائدة ىذه وتكمن 
، ويتم وبعدىا توسيعالػربد و الػعملية  قبل كما يبكن تصوير األقنية  مجردة،الػعُت الػتوسيع بالػربد و الػويبكن مشاىدة عملية 

 ي:الػتالػعمل هبا كالػربليل 

  :ربليل كميQualitative analysis 
  :ربليل وصفيDescriptive analysis or ranking. (El – Deeb, Borass1985) 

 اؿوحيد، أو قياس نقاط عديدة لبلنتقالػذروي الػ اؿنتقاالتحليل إما بقياس نقطة وحيدة معينة مثل عملية قياس الػويبكن 
راتنجية يف أف قساوهتا وقابليتها الػب الػقو الػقصور يف استخداـ الػيكمن . و lodeh 1989)و (Dummer ذرويالػ

 ة.طبيعيالػسن الػعما ىي يف عاج  زبتلف سباماً  اؿلبلنسح

  Radioghraphic Analysisشعاعي الـتحليل .الـ1.8

 قنويالػتحضَت الػعملية  شعاعية قبلالػصور الػمختلفة دبقارنة الػحضَت تالػمبارد وطرؽ الػية الػتقييم فع يتم يف ىذه الطريقة
كبناء االحاصل يف زاوية الػتغيَت الػيبكن أيضا قياس أنو Swindle et al 1991 وجد .(Sepic et al 1989)وبعدىا 

 .Radioghraphic Tracingشعاعية الػصور الػباستخداـ شفافية ومطابقة 
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  sectioning methodعرضية الـمقاطع الـطريقة .1.8

يتم يف ىذه الطريقة تقطيع الػجذر الػسٍت إىل مقاطع عديدة وتسمح ىذه الػطريقة بالػمشاىدة الػمباشرة لشكل الػقناة 
 (post instrumentation sectioning)وموقعها من حواؼ الػجذر الػسٍت. 

 Hill). كما سبكن من وصف شكل الػقناة الػجذرية ومكاهنا باستخداـ الػمقاطع الػعرضية  Schnieder 1971سبكن 

1983Rio)  من دراسة ثخانة الػعاج الػمتبقي حوؿ الػقناة الػجذرية، وإمكانية انتقاؿ الػذروة يف اذباىات معينة من *الػمركز
األصلي للقناة. يكمن الػقصور يف ىذه الػطريقة يف أف الػقناة الػجذرية تشاىد يف عدد الػمقاطع فقط، وتغيب باقي الػمناطق 

 ىدة.غَت الػمشا

 Scaning Electron Microscopy SEM هريمجالـكتروني االلـمسح .الـ4.8

تزود ىذه الوسيلة الػباحث بصور مقطعية ؾبهرية الػكًتونياً، وىي طريقة مناسبة للدراسات الػوصفية ولقياس قطر األقنية 
الػجذرية، كما أهنا استخدمت لدراسة وجود الػربادة الػعاجية بعد عملية الػتحضَت الػقنوي وال تصلح ىذه الػطريقة لدراسة 

 (Ciucchi et al 1990)ية الػجذرية وشكلها بعد عملية الػتحضَت الػقنوي. الػتغَتات الػحاصلة يف مكاف األقن
 .(Brantely et al 1994)و

 Computed Tomographic Analysisمقطعي الـمحوسب للتصوير الـتحليل .الـ5.8

لػثبلثي، مث الػمقارنة واألقل خسارة وإتبلفًا للعينات الػمدروسة، حيث تتم دراسة الػشكل ا حداثة األكثرطريقة الػتعترب ىذه 
بُت الػصور الػمأخوذة للعينات قبل عملية الػتحضَت الػقنوي وبعدىا، ومن فبيزات ىذه الػطريقة أهنا تزود الػباحث دبعلومات 

 Peters et al)دقيقة وصحيحة. وقد استخدمها عدد من الػباحثُت لتقييم الػتغَتات الػحاصلة يف أبعاد الػقناة الػجذرية 

2001). 

 Technique of Translucent Teeth شفافةالـ األسنانتقنية .6.8

استخدمت ىذه الػطريقة يف عدد من الػدراسات لتقييم الػشكل الػتشروبي الػقنوي أو لتقييم حشو األقنية الػجذرية، وقد ذكر 
Robertson 1980 ثل االنثقابات، والػيت أف ىذه الػطريقة مفيدة يف إظهار أخطاء طريقة الػتحضَت الػقنوي الػمستخدمة م

 يبكن رؤيتها سريرياً، كما أهنا سهلة الػتنفيذ وقليلة الػسمية وغَت مكلفة.

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiale and Methodes طرائقالـمواد و الـ: ثانيالـباب الـ
 

 

 

 

 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية

 

 
11 

 

  materials of the studyبحث الـمواد .1

 مستخدمةالـجهزة .األ1.1

  ؿبرؾ كهربائيwaveone Endomotor   لشركةDentsply 

 
 ™wave one: محرك الـ (13)شكل رقم الـ

  نظاـ الػػتبادلية ؼبوسعات الػحركة الػقبضةsafe  sider   من شركةEDS  مريكياال 

 
 ®safe sider: قبضة الـ (14)الـشكل رقم 

  جهاز ؿبرؾ ميكروتور لًتكيب قبضة الػتحضَتEDS   د حسب تعليمات الػشركة  /د 1333لتكوف سرعة الػدوراف
 الػمصنعة 
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 : محرك الميكروتور(15)الـشكل رقم 

 التخلية  جهاز(vaccum)  ببلستيكيةالػب الػقو الػفاكيـو لصنع 

 
 vaccum: جهاز التخلية (16)الـشكل رقم 

 قبضة ميكروموتور + توربُت 

   مكربة ؾبهريةsterio microscop  ماركةMEIJI  من أجل تصوير الػمقاطع الػمجراة الػيابانية 

 
 " sterio microscop ": المكبرة (17)الـشكل رقم 
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  كامَتاSony  (14) ميغا بكسل 

  حاسوب وبرنامجAutoCAD 2010  وبرنامجPhotoshop 2010 

 مستخدمةالـمواد .الـ1.1

  لشركات ـبتلفة آلية ية وموسعاتآلػمبارد يدوية و: 
 مباردPrimary wave one™   اآللية  لشركةDentsply Maillefere 

  مبارد يدويةk-File من الػفوالذ الػبلصدئSS   للشركة نفسها. (25-10)ذات الػقياس 
 موسعاتSafe sider®     :موسعات من (3)اآلليةSS  وموسعة  (25-20-15)ذات الػقياسNi-Ti  

 االمريكية  EDSلشركة   25بقياس

 بشكل متسلسل:كما ىو مبُت باالشكاؿ الػتالػية و 

 
 ™wave one: مبارد الـ (18)الشكل رقم 

 
 SS: مبارد الـ (19)الشكل رقم 
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 safe sider®: موسعات الــ (20)الشكل رقم 

  سنابل و سنابل شاقة وسنابل كرويةGG من شركةDentsply   4#و  3#و  2# تاجيالػثلث الػلتوسيع 

 ؿباقن وسوائل Naocl (5.25%)  (صناعة سعودية -)كلوروكس 

 
 : سائل اإلرواء المستخدم(21)رقم  الـشكل

  إلجراء الػمقاطع الػعرضيةميكروف   0.2أقراص فصل ماسية بثخانة(TopDent-Nadima)  

 
 : أقراص الفصل الماسية(22)الـشكل رقم 
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 .)مادة عازلة لدىن سطح الػجذور )فازلُت 

  حشوة مؤقتة إلغبلؽ الػحجرة الػلبية(SKYDENT – USA). 

 
 : الحشوة المؤقتة(23)رقم  شكلالـ

  صفائح ببلستيكية مرنة بثخانة(2 mm)        .لصنع قوالػب ببلستيكة للجذور 

 
 : الصفائح البالستيكية المرنة(24)الـشكل رقم 

  من نوعمطاط قاس لصنع الػقوالػب الػسيلكونية للمقاطع الػمجراةZhermak  .اإليطالػي 

  قوالػب ببلستيكية أسطوانية الػشكل لصنع قوالػب مطاطية متجانسة الػشكل يتم فيها وضع الػمقاطع الػمجراة
 غبفظ مكاهنا قبل الػتصوير وبعده.

 
 : القوالب البالستيكية األسطوانية(25)رقم  الـشكل
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 عينة.الـ1
ساعة، مث نقلت إىل ؿبلوؿ  48ؼبدة    Chloramine Tعها وحفظها دبحلوؿسناً، مت صب (45)تتالػف عينة الػدراسة من 
 الػسالػُت غبُت استخدامها.

 مستخدمالـتحضير الـنظام  األسنانعدد  دراسةالـمجموعات 
 ™Wave one 15 ولىاالمجموعة الـ

 ®Safe sider 15 ثانيةالـمجموعة الـ

 Stanless steel (ss) 15 ثةالـثالـمجموعة الـ

 : توزع الـعينة الـمدروسة(1)الـجدول رقم 
 ومت اختيار األسناف وفق الػشروط الػتالػية:

  سفلية.الػثانية الػأو  األوىلة لؤلرحاء األنسي ة للجذورعائداألقنية 

 واحدالػجذر الػمسار ضمن الػقناة من حيث الػية لػاستقبل. 

 .سبلمة الػجذر وخلوه من االمتصاصات الػداخلية والػخارجية 

 .عدـ وجود معالػجات قنوية سابقة 

 .أقنية غَت متكلسة 

 .ذرا مكتملة وغَت فبتصة 

 (40⁰ - 25⁰)ما بُت االكبناء يًتاوح  الػجذور حبيث نيةمنح. 

 
 : عينة الـدراسة(26)الـشكل رقم 
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 حبيث يتم حساب االكبناء كمايلي:

 وبيث يبتد من الػمنطقة الػعنقية وحىت الػذروة.يتم رسم خط على سطح الػجذر الػمراد دراستو وفق أكرب اكبناء لو 

 
 : رسم خط على الـجذر وفق أكبر انحناء لحساب درجة انحناء الـجذر(27)الـشكل رقم 

، مث نقل ىذه الػصور إىل الػحاسب ومعالػجتها 45وحىت  1مث يتم عمل صور رقمية ؽبذه األسناف وإعطاؤىا أرقامًا من 
 غبساب درجة االكبناء، حيث قمنا باػبطوات التالية: (Auto CAD 2010)باستخداـ برنامج الػػ 

 تدخل الصورة إىل التطبيق 
  نرسم خطًا فباسيًا الكبناء اعبذر، وخطًا آخر وفق احملور الطويل للسن يتقاطع مع اػبط السابق، ومن مث كبسب

 اء اعبذر، وسبثل ىذه الزاوية زاوية اكبنHome->Parametricالزاوية بينهما من القائمة  

 
ــ(28)الـشكل رقم    Auto CAD: حساب درجة انحناء الـجذر وفق برنامج ال
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  Methodesبحث الـطرائق .1

 methodعمل الـطريقة .1.1

  مث دىليزية الػة األنسيقناة الػسناف وربري مدخل لبية لؤلالػحجرة الػيتم  فتح  ،وحفظها بشكل مناسب األسنافبعد قلع
 .sky dentة باستخداـ حشوة مؤقتة بيلالػحجرة الػغبلؽ إ

 ميكروف 0.2بثخانة  ماسية الػبحث باستخداـ أقراصلكل سن ـبتارة يف  األنسيجذر الػفصل نقـو ب. 

 
 : عينةالـبحث بعد فصل الـجذر األنسي(29)الـشكل رقم 

  (19)متساوية  اؿجذور ذات أطو  إىلوصوؿ الػمختار هبدؼ الػجذر الػتاجي من الػقسم الػيقطعmm. 

 
 : قص الـجزء الـتاجي لجذور الـعينة لتوحيد أطولها(30)الـشكل رقم 
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 ويتم صنع ىذا ذي يغلفوالػببلستيكي الػب الػقالػمن  دة عازلة لتسهيل إخراجوبشكل جيد دبا سطح الػجذر يدىن ،
 القالب الببلستيكي بالطريقة التالية:

كما يف   vaccumإىل قاعدة جهاز الػتخلية الػهوائية وتنقل ، مختارة على صفيحة خشبية مثقبةالػجذور الػتثبت 
يف مكاهنا يف جهاز التخلية، ونقـو بصنع  mm 2، مث نضع الصفائح الببلستيكية ذات الثخانة (31)الشكل رقم 

 قوالب تغلف ىذه اعبذور بنفس طريقة صنع قوالب التبييض.

 
 ة باستخدام جهاز الـتخلية: صنع قالـب بالستيكي لجذور الـعين(31)الـشكل رقم 

  ثبلث ؾبموعات إىلعينة عشوائيا الػنقسم: 

 
 : مجموعات الـدراسة(32)الـشكل رقم 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية

 

 
11 

 

 :مراحل إجراء اؼبقاطع 

  نزيل اعبذر من القالب الببلستيكي الذي يغلفو، وكبدد على اعبذر مواقع اؼبقاطع اليت سيتم إجراؤىا، وىي
)الػمتوسط(،  ذروةالػمن  mm(5)ثاين على بعد الػو  )الػذروي(،ذروة الػمن  mm(2)وؿ على بعد اال الػمقطع

 .)الػتاجي(ذروة الػمن  mm(8)ث على بعد الػثالػو 
  ميكروف. 0.2قبري اؼبقاطع العرضية باستخداـ قرص فاصل ماسي ذي ثخانة 
  شركة( نقـو دبزج اؼبطاط القاسيzermak ويوضع ضمن قوالب ببلستيكية أسطوانية جاىزة كما ىو موضح يف ،)

مث يغمس اؼبقطع العرضي ضمن ىذا القالب اؼبطاطي أثناء تصلبو، حبيث يكوف ىذا القالب  .(25)الشكل رقم 
 .(33)دبثابة اغبافظ ؼبكاف موقع اؼبقطع العرضي كما ىو موضح بالشكل رقم 

 
 ية الـثالثة لكل جذر: الـمقاطع الـعرض(33)الـشكل رقم 

  نقـو بوضع كل مقطع ضمن قالػبو الػمطاطي ربت عدسة الػمكربة (stereomicroscope) مث (2)ربت الػتكبَت ،
، وبذلك كبصل على صور للمقاطع (digital)رقمية  قبري الػصورة الػرقمية لكل مقطع من الػمقاطع باستخداـ كامَتا

.(34)أنظمة الػتحضَت الػمستخدمة يف الػدراسة كما يف الشكل الػمجراة قبل إجراء الػتحضَت باستخداـ 

 
 : الـمقطع الـعرضي قبل الـتحضير تحت عدسة الـمكبرة(34)الـشكل رقم 
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  نعيد الػمقاطع الػثبلثة إىل الػقالػب الػببلستيكي الػذي كاف يغلف الػجذر، لنعيد الػجذر كما كاف سابقًا قبل إجراء
 الػتحضَت لكل ؾبموعة حسب نظاـ الػتحضَت الػمختار.الػمقاطع، ونقـو بإجراء 

 wave one™ ـالـمجموعة نظام 

 مت الػتحضَت حسب تعليمات الػشركة الػمصنعة:

 وللتأكد من ، عاملالػطوؿ الػكامل ، حبيث يصل إىل  قناةالػلتحقيق فبر زلق و تسليك  10# يدوي استخداـ مربد
 .قناةالػحركة ضمن الػأنو حر 

 الػػ استخداـ مربدprimary wave one™  عند الػنقطة  (25) ذي الػقياسD0  عند  (%8) واالستدقاؽ
تاجي الػقسم الػحبيث كبضر وحبركات نقر خفيفة  D1الػنقطة نفسها، حبيث يتناقص ىذا االستدقاؽ باذباه الػنقطة 

 .قناةالػمتوسط من الػو 

 الػيدوي للتأكد من نفوذية الػثلث الػذروي، حبيث يصل إىل كامل الػطوؿ الػعامل. 10# نعاود استخداـ الػمربد 

 نعاود استخداـ الػػprimary wave one™   حبيث يصل الػمربد إىل كامل الػطوؿ الػعامل أيضًا حبركات نقر
 .(25)خفيفة وننهي الػتحضَت ليكوف قياس الػذروة 

  الػػ حبيث نستخدـ مربدprimary wave one™ .لتحضَت قناة جذرية واحدة 

ــمجموعة   ®safe sider نظام ال

الػرمادي   (0.08)من الػقياس   ISOموسعات من الػفوالذ الػبلصدئ بقياسات تتطابق مع الػػ(8) يتالػف ىذا الػنظاـ من

 - Ni-Ti (ISO 25 /0.08موسعات معدلة من الـ  (3)، إضافة لػ(%2)االسود ذات استدقاؽ ثابت  (40)للقياس 

ISO 30/0.04 - ISO 25/0.06) 

 طريقة الـعمل:

 توسيع الػثلثُت الػتاجي والػمتوسط دبوسعة الػػPleezer   الػيت تطابق يف تصميمها موسعة الػػPiezo drill. 
 والػمصنوعة من الػفوالذ الػبلصدئ حبيث   25وحىت الػقياس  10إكماؿ الػتحضَت باستخداـ الػموسعات من الػقياس

 ل الػطوؿ الػعامل.نصل إىل كام

 إهناء الػتحضَت باستخداـ موسعةNi-Ti  (25)ليكوف حجم الػتحضَت الػذروي  25ذات الػقياس . 

  حبيث ربضر اجملموعة الواحدة من موسعات الػػsafe sider® .طبسة أقنية جذرية 
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ــيدوي باستخدام الـتحضير الـمجموعة    SSمبارد ال

  crown downومت الػتحضَت بتقنية   25وحىت الػقياس  10من الػقياس  SSمت استخداـ مبارد يدوية منالػػ

بُت كل  Naocl 5.25%باستخداـ  mm(5): أثناء عملية الػتحضَت يف كافة األنظمة مت الػغسل واإلرواء دبقدارمالحظة
 ـ وسرعة الػدوراف.مربد وآخر. وبالػنسبة لؤلنظمة اآللية مت الػتقيد بتعليمات الػشركة الػمصنعة دبا يتعلق بالػعز 

  بعد إجراء الػتحضَت نعيد إخراج الػمقاطع من الػقالػب الػببلستيكي، ونضع كل مقطع ضمن قالػبو الػمطاطي الػخاص
 بو.

 نضع كل مقطع ثانية ربت عدسة الػ ػstereomicroscope  بالػتكبَت نفسو، وقبري الػصور ؽبذه الػمقاطع بالػكامَتا
كما يف   تحضَتالػوصورة بعد  تحضَتالػبل مقطع مدروس صورتاف: صورة قأصبح لدينا لكل نفسها. وبالتايل يكوف قد 

 .(35)الشكل رقم 

 
 بعد الـتحضير                                             قبل الـتحضير              

 : الـمقطع الـعرضي قبل التحضير وبعده تحت عدسة الـمكبرة(35)الـشكل رقم 
  الػػ حاسب وباستخداـ برنامجالػلى جهاز ىذه الػصور عتنقلphotoshope 2010   كبدث الػتطابق لصوريت كل

 بالطريقة التالية: مقطع من الػمقاطع قبل الػتحضَت وبعده

، ونقـو بتحديد (Insert)من خبلؿ األمر إدراج  photoshopeندخل صورة اؼبقطع قبل التحضَت إىل نافذة تطبيق الػ 
 .(36)ستخداـ أداة القلم كما ىو موضح يف الشكل رقم القناة با
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 photoshop: صورة الـقناة قبل الـتحضير باستخدام الــ (36)الـشكل رقم 

 .(37)مث نضيف صورة اؼبقطع بعد التحضَت بنفس الطريقة، وكبدد القناة بأداة القلم كما ىو موضح يف الشكل رقم 

 
 photoshop: صورة الـقناة بعد الـتحضير باستخدام الــ (37)الـشكل رقم 
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لبتار األمر اختيارات الدمج االفًتاضية لتعديل شفافية صورة اؼبقطع قبل  (Merge Options)مث من األمر خيارات الدمج 
 .(38)التحضَت ومطابقتها مع صورة اؼبقطع بعد التحضَت كما يف الشكل رقم 

 
 photo shope ـالـ باستخدام تحضير وبعدهالـصورتين قبل الـمطابقة : (38)الـشكل رقم 

 .(39)لنحصل على تطابق هنائي للصورتُت قبل التحضَت وبعده كما ىو يف الشكل رقم 

 
 : الـتطابق الـنهائي لصورتي الـقناة قبل الـتحضير وبعده(39)الـشكل رقم 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية

 

 
11 

 

  بعد إجراء التطابق لصور اؼبقاطع نستخدـ تطبيق الػAutoCAD 2010  ؼبعرفة مقدار التغَت يف عرض القناة بعد
 التحضَت بالطريقة التالية:

 Block)من القائمة  (Reference)من القائمة  (Image)من خبلؿ األمر  AutoCADندخل الصورة إىل تطبيق الػ 

& Reference)   (40)كما ىو موضح يف الشكل رقم. 

 
 AutoCAD: إدراج صورة التطابق للمقطعين إلى تطبيق الـ (40)الشكل رقم 

كما ىو موضح يف الشكل رقم   (Modify)من القائمة  (Scale)نقـو بإعادة ضبط مقياس الصورة من خبلؿ األمر 
(41).

 
 : إعادة ضبط مقياس الصورة(41)الشكل رقم 
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للحصوؿ على األبعاد  و ظباكة القالب اؼبطاطي، وذلك، وىذا البعد ىمث كبدد نقطتُت مرجعيتُت البعد بينهما ثابت وؿبدد
لنحصل على أربع قيم لكل صورة كما ىو موضح يف  (Annotation)اغبقيقية للصورة ضمن الربنامج من خبلؿ األمر 

 .(42)الشكل رقم 

 
 Gambillاألبعاد الحقيقية للمقطع لتطبيقها في عالقة : (42)الشكل رقم 

 بيق العبلقة اؼبوصوفة من قبل يتم استخداـ ىذه القيم لتطGambill et al :(A1-A2) – (B1-B2)  اليت تقيم
 .(43)وقيمتو. كما ىو موضح يف الشكل رقم  قناة ومعرفة اذباىوالػحدوث اكبراؼ عن مركز 

 
 Gambill: وصف عالقة (43)الشكل رقم 

 

A1 األنسية للمحيط الػخارجي للسن.: أقصر مسافة من الػحافة األنسية للقناة غَت الػمحضرة إىل الػحافة 

B1.أقصر مسافة من الػحافة الػوحشية للقناة غَت الػمحضرة إىل الػحافة الػوحشية للمحيط الػخارجي للسن : 

A2.أقصر مسافة من الػحافة األنسية للقناة الػمحضرة إىل الػحافة األنسية للمحيط الػخارجي للسن : 
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B2لقناة الػمحضرة إىل الػحافة الػوحشية للمحيط الػخارجي للسن.: أقصر مسافة من الػحافة الػوحشية ل 

 تقييم انحراف الـقناة

 ، ويتم تقييم الػنتائج وفقا للجدوؿ الػتالػي:    (B1-B2) - (A1-A2)نعتمد الػعبلقة:

 الـتقييم الـرمز
 ال يوجد اكبراؼ عن مركز الػقناة 0

 يوجد اكبراؼ باالذباه األنسي 0 >
 اكبراؼ باالذباه الػوحشييوجد  0 <

 : يوضح معيار تقييم االنحراف عن مركز الـقناة الـجذرية(2)الـجدول رقم 

 

 مركزية الـمحافظة على الـتقييم قدرة 

 ، ويتم تقييم النتائج وفق اعبدوؿ التايل(B1 - B2) / (A1 - A2)نعتمد  الػنسبة الػتالػية: 

 الـتقييم الـنسبة
 زية بشكل كاملالػمحافظة على الػمرك 1

 األداة لديها قدرة أكرب على الػمحافظة على الػمركزية 1 > ≈
 األداة لديها قدرة أقل على الػمحافظة على الػمركزية 0 < ≈

 : يوضح معيار تقييم الـمحافظة على الـمركزية(3)الـجدول رقم 
 

 الػيت حصلنا عليهاضمن جداوؿ خاصة، مث  نقـو بتطبيق الػعبلقات الػسابقة على كل صور الػمقاطع، وتدوين الػنتائج
 دراستها إحصائياً ؼبعرفة تأثَت نظاـ الػتحضَت يف حدوث انتقالػ للذروة.
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 Resultes and Statistical Studyاإلحصائية دراسة و الـ نتائج: الـثالـثالـباب الـ
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 Descreptive Statistical Studyوصفية الـ .الـدراسة اإلحصائية1
 Sample Descriptionوصف الـعينة 

قناة الػمتبعة يف ربضَت الػلتقنية ل ثبلث ؾبموعات وفقاً  إىلقسمت  ،رحى أوىل وثانية سفلية (45)بحث من الػف عينة الػتت
 .جذريةالػ

 طريقة الـتحضير الـمتبعة الـمجموعة
1 Wave one™ 

2 Safe sider® 

3 Stanless steel 

 مجموعات الـدراسة وفق نظام الـتحضير :(4)الـجدول رقم 
   Gambilووفقاً للعبلقة الػموصوفة من قبل   Auto CADبعد تقييم حدوث اكبراؼ عن مركز الػقناة باستخداـ برنامج الػػ

 كانت الػنتائج على الػنحو الػتالػي:

 الـمقطع الـمجموعة الـمدروسة
 الـتصنيف

0 0< 0> 

Wave one™ 

 5 5 5 ذروي

 5 6 4 متوسط

 5 7 3 تاجي

Safe sider® 
 3 8 4 ذروي

 6 5 4 متوسط

 6 7 2 تاجي

SS 
 3 11 1 ذروي

 3 8 4 متوسط

 5 7 3 تاجي

 مقدار االنحراف لمجموعات الـدراسة واتجاىو: (5)الـجدول رقم 
 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية

 

 
11 

 

 الـقيم الـوسطى لالنحراف الـمقطع الـمجموعة الـمدروسة

Wave one™ 

 0.12 ذروي

 0.14 متوسط

 0.18 تاجي

Safe sider® 
 0.14 ذروي

 0.16 متوسط

 0.19 تاجي

Stanless steel 
 0.21 ذروي

 0.18 متوسط

 0.20 تاجي

 : الـقيم الـوسطى لالنحراف لمجموعات الـدراسة(6)الـجدول رقم 
 أما بالػنسبة لنسبة الػمركزية فكانت الػنتائج على الػنحو الػتالػي:

 الـمقطع الـمدروسةالـمجموعة 
 الـتصنيف

1 1< 1> 

Wave one™ 

 5 5 5 ذروي

 5 6 4 متوسط

 5 7 3 تاجي

Safe sider® 
 3 8 4 ذروي

 6 5 4 متوسط

 6 7 2 تاجي

SS 
 3 11 1 ذروي

 3 8 4 متوسط

 5 7 3 تاجي

 : نسبة الـمركزية وتوزعها(7)الـجدول رقم 
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 االنحراف الـمعياري الـقيم الـوسطى لنسبة الـمركزية الـمقطع الـمجموعة الـمدروسة

Wave one™ 

 0.20 1.10 ذروي

 0.45 1.10 متوسط

 0.30 1.20 تاجي

Safe sider® 

 0.60 1.15 ذروي

 0.30 1.20 متوسط

 0.60 1.25 تاجي

Stanless steel 
 0.50 1.25 ذروي

 0.60 1.25 متوسط

 0.40 1.35 تاجي

 معياريالـنحراف االمركزية و الـوسطى لنسبة الـقيم الـ: (8)الـجدول رقم 
 

 Analytic Statistical Studyتحليلية الـ .الـدراسة اإلحصائية1
بعد االنتهاء من عملية ربضَت األقنية الػجذرية، مت حساب مقدار االكبراؼ عن مركز الػقناة واذباىو باستخداـ برنامج 

. Cambilيم الػمحافظة على الػمركزية وفق الػمعيار الػذي وصف من قبل ، بعد ذلك مت تقي Auto CAD 2010الػػ
حللت ىذه الػتقييمات ودرست إحصائيًا وفقًا لتقنية الػتحضَت الػمتبعة يف كل ؾبموعة من ؾبموعات الػدراسة، الكتشاؼ 

 الػفروؽ ذات الػداللػة اإلحصائية بُت تقنيات الػتحضَت الػمعتمدة يف ىذه الػدراسة.

 ة فعالـية الـطرق الـمتبعة في الـبحثدراس

 لدراسة داللػة الػفروؽ يف تكرار الػفئات الػمختلفة على الػنحو الػتالػي: (Kruskal-Walis)لقد مت تطبيق اختبار 

 إحصاءات الـرتب
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 رتبالػمتوسط  عددالػ مدروسةالػمجموعة الػ
Wave one™ 15 1.14 

safe sider® 15 1.20 
Stanless steel 15 1.28 

  45 مجموعالػ

 : متوسط الـرتب لنسبة الـمركزية في مجموعات عينة الـبحث(9)الـجدول رقم 

 Walis)-(Kruskalنتائج اختبار 

𝛘قيمة االختبار الـمتغير الـمدروس
 داللـة الـفروق P-Value درجات الـحرية  

Wave one™ 1.125 2 0.001  ًتوجد فروؽ دالػة إحصائيا 
Safe sider® 1.213 2 0.001  ًتوجد فروؽ دالػة إحصائيا 

Stanless steel 1.254 2 0.001  ًتوجد فروؽ دالػة إحصائيا 

 بحثالـفي مجموعات عينة   (Kruskal-Walis)ختبار اال: نتائج (10)جدول رقم الـ
توجد  (%95)، وىذا يعٍت أنو عند مستوى ثقة (0.05)يبُت الػجدوؿ أعبله أف قيمة مستوى الػداللػة أصغر من الػقيمة 

فروؽ دالػة إحصائيًا يف تكرارات الػفئات الػيت مت اعتمادىا بُت الػمجموعات الػثبلثة الػيت سبت دراستها. ولتحديد 
راء اختبار الػمجموعات الػيت لديها فروقات دالػة إحصائيًا لتكرارات فئات معيار الػتقييم بُت الػمجموعات الػثبلثة، قمنا بإج

Welcoxon Rank Sum  للعينات الػمستقلة من أجل الػمقارنات الػثبلثية الػبعدية بُت الػمجموعات الػثبلثة على مستوى
 الػمقاطع الػثبلثة.

 مجموعالػ مجموع الـرتب متوسط الـرتب الـعدد الـمجموعة الـمقارنة

 ذرويالػمقطع الػ
Wave one™ 15 1.10 16.50 

45 Safe sider® 15 1.15 17.25 
Stanless steel 15 1.25 18.75 

 متوسطالػمقطع الػ
Wave one™ 15 1.10 16.50 

45 Safe sider® 15 1.20 18.00 
Stanless steel 15 1.25 18.75 

 تاجيالػمقطع الػ
Wave one™ 15 1.20 18.00 

45 Safe sider® 15 1.25 18.75 
Stanless steel 15 1.35 20.25 

 : متوسط الـرتب ومجموع الـرتب لتكرارات فئات معيار الـتقييم على مستوى الـمقاطع بين الـمجموعات الثالثة(11)الـجدول رقم 
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 Welcoxon Rank Sumنتائج اختبار 

 فروؽالػة لػدال Z P-Valueقيمة الػ Wقيمة الػ مدروستافالػمجموعتاف الػ
Wave one™ Safe sider® 380.5 -0.380 0.000 الػفروؽ ذات داللػة 
Wave one™ Stanless steel 320 -0.360 0.000 الػفروؽ ذات داللػة 
Safe sider® Stanless steel 310 -0.280 0.000 الػفروؽ ذات داللػة 

لدراسة داللـة الـفروق في تكرار فئات الـمعيار بين مجموعات الـدراسة  Welcoxon Rank Sum: نتائج اختبار (12)الـجدول رقم 
 على مستوى الـمقطع الـذروي

يبُت الػجدوؿ أعبله أنو عند دراسة الػفروؽ بُت الػمجموعات الػثبلثة بشكل ثنائي على مستوى الػمقطع الػذروي ومن أجل 
 (%95)مستوى ثقة 

  توجد فروؽ دالػة إحصائياً بُت الػمجموعتُتwave one™  وsafe sider® 

  توجد فروؽ دالػة إحصائياً بُت الػمجموعتُت™wave one  وstanless steel 

  توجد فروؽ دالػة إحصائياً بُت الػمجموعتُت®safe sider  وstanless steel 

 ™wave one: الػطريقة األكثر فعالػية ىي: طريقة الـنتيجة

 Welcoxon Rank Sumنتائج اختبار 

 فروؽالػة لػدال Z P-Valueقيمة الػ Wقيمة الػ مدروستافالػمجموعتاف الػ

Wave one™ Safe sider® 385.5 -0.280 0.685 
الػفروؽ غَت ذات 

 داللػة

Wave one™ Stanless steel 340 -0.320 0.000 
الػفروؽ ذات 

 داللػة

Safe sider® Stanless steel 335 -0.245 0.000 
الػفروؽ ذات 

 داللػة

لدراسة داللـة الـفروق في تكرار فئات الـمعيار بين مجموعات الـدراسة  Welcoxon Rank Sum: نتائج اختبار (13)الـجدول رقم 
 على مستوى الـمقطع الـمتوسط
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يبُت الػجدوؿ أعبله أنو عند دراسة الػفروؽ بُت الػمجموعات الػثبلثة بشكل ثنائي على مستوى الػمقطع الػمتوسط ومن أجل 
 (%95)مستوى ثقة 

  ال توجد فروؽ دالػة إحصائياً بُت الػمجموعتُت™wave one  وsafe sider® 

  توجد فروؽ دالػة إحصائياً بُت الػمجموعتُتwave one™  وstanless steel 

  توجد فروؽ دالػة إحصائياً بُت الػمجموعتُتsafe sider®  وstanless steel 

 ®safe siderو  wave one™: الػطريقة األكثر فعالػية ىي طريقة الـنتيجة

 Welcoxon Rank Sumنتائج اختبار 

 فروؽالػة لػدال Z P-Valueقيمة الػ Wقيمة الػ مدروستافالػمجموعتاف الػ
Wave one™ Safe sider® 365.5 -0.380 0.530 الػفروؽ غَت ذات داللػة 
Wave one™ Stanless steel 310 -0.335 0.000 الػفروؽ ذات داللػة 
Safe sider® Stanless steel 295 -0.250 0.000 الػفروؽ ذات داللػة 

لدراسة داللـة الـفروق في تكرار فئات الـمعيار بين مجموعات الـدراسة  Welcoxon Rank Sum: نتائج اختبار (14)الـجدول رقم 
 على مستوى الـمقطع الـتاجي

يبُت الػجدوؿ أعبله أنو عند دراسة الػفروؽ بُت الػمجموعات الػثبلثة بشكل ثنائي على مستوى الػمقطع الػتاجي ومن أجل 
 (%95)مستوى ثقة 

 وعتُت التوجد فروؽ دالػة إحصائياً بُت الػمجم™wave one  و®safe sider 

  توجد فروؽ دالػة إحصائياً بُت الػمجموعتُتwave one™  وstanless steel 

  توجد فروؽ دالػة إحصائياً بُت الػمجموعتُت®safe sider  وstanless steel 

 safe sider®و  ™wave one : الػطريقة األكثر فعالػية ىي: طريقةالـنتيجة
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 :خالصة

محافظة على مركزية الػية يف الػفع األكثرطريقة الػىي (™Wave one) تحضَت باستخداـ نظاـ الػيتضح فبا سبق أف تقنية 
يدوية باستخداـ مبارد الػتقنية الػ، مث (®Safe sider)تليها تقنية   الػجذرية على مستوى الػمقاطع الػثبلثة،قناة الػ

(Stanless Steel). 

حيث كانت ىناؾ فروؽ دالػة إحصائيًا بُت الػمجموعات الػثبلث على مستوى الػمقطع الػذروي ,أما بالػنسبة للمقطع 
, بينما كانت الػفروؽ safe sider®و الػػ   ™wave oneالػمتوسط فلم تكن ىناؾ فروؽ دالػة إحصائياً بُت ؾبموعيت الػػ 

 .ssو الػػ   ®safe siderوكذلك بُت ؾبموعيت الػػ  ssو الػػ   ™wave oneدالػة إحصائياً بُت ؾبموعيت الػػ 

، safe sider®والػػ  ™wave one تكن ىناؾ فروؽ دالػة إحصائيًا بُت ؾبموعيت الػػ فيما يتعلق بالػمستوى الػتاجي مل
  ®safe siderلػػ وكذلك بُت ؾبموعيت ا ssوالػػ   ™wave oneبينما كانت ىناؾ فروؽ دالػة إحصائيًا بُت ؾبموعيت الػػ 

 جذرية.األقنية الػيف ربضَت  اً جيد اً تبادلية خيار الػحركة الػيبكن اعتبار  فإنو يالػتالػوب. ssوالػػ 
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 الـمناقشة

القنوية الناجحة تتطلب ربضَتًا متجانسًا ؼبنظومة انطلق حبثنا من حقيقة أف جودة التحضَت القنوي مهمة جداً، فاؼبعاعبة 
القناة اعبذرية. حيث تعترب مرحلة التحضَت القنوي اؼبرحلة  األكثر أنبيًة يف سياؽ اؼبعاعبة اللبية، وىي اؼبرحلة اليت يواجو فيها 

على معاعبة لبية  السريري الكثَت من الصعوبات، وقباحها سوؼ يبهد لنجاح مرحلة اغبشو القنوي. وبالتايل اغبصوؿ
 ناجحة.

يت أنقصت بشكل ىائل الػقنوية و الػتحضَت الػتطور أدوات مع التطورات اؼبتبلحقة اليت ربققت يف ؾباؿ اؼبداواة اللبية ومنها 
فقد أصبح استخداـ أدوات  .(Roland DD 2002)منحنية الػذروية لؤلقنية الػمنطقة الػيف  عمل وخاصةً الػمن أخطاء 

 اآلليةقنوي الػتحضَت الػكثَت من أنظمة الػسواؽ األوظهرت يف  ،ياـ أمراً مهماً االقنوي ىذه الػللتحضَت  اآلليةنيكل تيتانيـو الػ
قنوي الػتحضَت الػيف  األنظمةية ىذه الػمصنعة حوؿ فعالػشركات الػكما كثرت دعايات   ،تصاميمالػو  اؿشكاالمختلفة الػ

لذلك أجريت العديد من الدراسات الختبارىا ومقارنتها مع  جذرية.الػقناة الػشروبي ؼبنظومة تالػشكل الػومدى ؿبافظتها على 
 بعضها من حيث األكثر كفاءًة واألقل إحداثاً لبلختبلطات أثناء ربضَت األقنية اعبذرية.

لعمل وتقليل اختبلطات لقد أعطت ىذه األنظمة العديد من اؼبيزات واليت سبثلت يف توفَت جهد الطبيب والسرعة يف إقباز ا
. وحىت ىذه اللحظة يبقى العمل والبحث مستمرًا إلهباد Schilderالتحضَت إىل اغبد األدىن والعمل لتحقيق أىداؼ 

 األفضل واألكفأ من بُت ىذه األنظمة

محافظة علػى الػػيتها يف الػػتأكد مػن مػدى فعالػػذات حركة تبادليػة و  آلية دراسة ؼبقارنة عدة أنظمةالػما دفعنا للقياـ هبذه  وىذا
 . Stanless Steel الػػيدوي باستخداـ أدوات الػتحضَت الػمنحنية ومقارنتها مع الػجذرية الػ األقنيةمركزية 

جذرية الػ األقنيةإما مشاهبات  اآلليةقنوي الػتحضَت الػيت أجريت ؼبقارنة أنظمة الػمخربية الػدراسات الػاستخدمت معظم 
طوؽبا وزاوية اكبنائها ثابتُت  ببلستيكية بأفالػب الػقو الػحيث سبيزت أقنية ، طبيعيةالػ األسنافأو  مصنعةالػببلستيكية الػ
لعدـ دقتها يف  صبح منتقداً لكن استخدامها أ.  (Dummer PM, Alodeh MH, al-Omari MA1991)معلومُتو 

اء حركة متولدة أثنالػحرارة إضافًة إىل الػ ،راتنجالػو عاج الػميكرونية بُت الػقساوة الػطبيعية حيث زبتلف الػسن الػبنية  ؿباكاة
 األسنافاستخداـ  األفضللذلك فإنو من  .(Kum KY, Spangberg L2002)كريل األداة واليت تؤدي إىل تلُت األ

 جذرية. الػ األقنيةطبيعية لتقييم أدوات وطرؽ ربضَت الػ
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قناة الػػواعتمػاد  األنسػيجذر الػػمت فصػل  ، حيػث وثانيػة سػفليةقنػاة جذريػة تعػود ألرحػاء أوىل (45) بحث مػنالػػفت عينػة ألػت
مت تغليػػف  أخػَتاً و  عمل.الػػجذر أثنػاء الػػػلتوحيػد طػوؿ  mm(19)تيجاف لطػوؿ الػػقػػص ، ومػن مث مت دىليزية للدراسػةالػػة األنسػي

 تبييض.الػ الػبمشاهبة لطريقة صنع قو  ةب ببلستيكي مت صنعو بطريقالػكل جذر بق

 .اً جذر  (15)فت كل ؿبموعة من ألػثبلث ؾبموعات تة إىل لقد قسمت الػعين

 نظاـ الػػتحضَت باستخداـ الػ األوىل:مجموعة الػwave one™ . 
 نظاـ الػػتحضَت باستخداـ الػ :ثانيةالػمجموعة الػsafe sider® . 
 مبارد الػػتحضَت باستخداـ الػ :ثةالػثالػمجموغة الػstanless steel  الػػ  بتقنيةcrown down. 

ثلث الػىي آخر أداة استخدمت إلهناء ربضَت   25رقم  األداةجذرية أف تكوف الػ األقنيةحيث تقيدنا يف ربضَت صبيع 
 الػذروي.

 دراستنا ويفعامل لؤلداة. الػطوؿ الػعلى كامل  ستخداـ وىي ذات استدقاؽ مستمراال ةوحيد  ™wave oneإف مبارد الػػ
 . الذي يتناقص تاجياً  (%8)ستدقاؽ االو  (25) ذروةالػقياس  اذ  ™Primary wave oneالػػ استخدمنا

معدؿ وهنايتها و ذروية لديها مقطع عرضي مثلثي ؿبدب الػهنايتها ، إذ إف للعمل بفعل قاطع عكسي األداةىذه لقد صممت 
قناة بشكل الػاكبناء معدلة تتبع الػ ، والػذرامرونةالػتصميم من الػحبيث وبسن ىذا  ،تاجية ذات مقطع عرضي مثلثي ؿبدبالػ

عكس  (90⁰)حبركة تبادلية  األداةوتعمل  ماف.اال األداة توفرمتغَتة على طوؿ الػشفرات الػدقيق. كما أف درجات ميل 
 ساعة.الػمع عقارب  (30⁰)ساعة والػعقارب 

جانب الػجها بتسوية انتوىو موسعة معدلة مت إ اً،فهو عبارة عن موسعة وليس مربد  ®safe siderنظاـ الػػنسبة لالػأما ب
عرضي الػمقطع الػي يكوف الػتالػقاطعة. وبالػشفرات الػعلى امتداد   Stanless Steelالػػ داخلي ؼبوسعة تقليدية مصنوعة منالػ

، فبا ىبفف كتلة اؼبعدف وبالتايل زيادة مرونة األدوات فبا يبكنها من ربضَت األقنية اؼبنحنية دوف التأثَت D لؤلداة بشكل حرؼ
 ى متانة األداة ومقاومتها للكسر.عل

عمل ضمن الػموسعة بالػقليلة تسمح ؽبذه الػزاوية الػوىذه  ها،وعكس ساعةالػمع عقارب (30⁰) حبركة تبادلية  األداةتعمل 
. حيث أف ىذا النوع من اغبركة هبعل اإلجهادات  watch windingالػػ يدوي بتقنيةالػبأسلوب مشابو لؤلسلوب األقنية 
 (Wan et al, 2001)شبو معدومة، فبا هبعل ىذه األدوات مقاومة للكسر بشكل كبَت.  (Cyclic Fatigue)ية الدوران
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أي نظاـ التحضَت اآليل اػبايل من اإلجهادات.  (Stress Free endodontics)وىذا ما دعا إىل تسمية ىذا النظاـ 
(Musikant 2008) 

كما ىو اغباؿ يف    teriomicroscopالػػ يت مت تصويرىا باستخداـالػعرضية الػمقاطع الػيف دراستنا ىذه طريقة  ستخدمناالقد 
 إجراءحيث مت . (Craig Rhodes, Michael Hülsmann 2001, Saeed Moradi 2009)دراسات مشاهبة 

ب مطاطي خاص الػوضع كل مقطع ضمن قمت و  ،mm(8)و mm(5)و mm(2) لكل جذرعلى بعد  ةمقاطع عرضي ةثبلث
تصوير باستخداـ  الػو  2تكبَت الػربت   steriomicroscopالػػ مقاطع ربت عدسةالػمث مت وضع ، دبثابة حافظ لوبو يعترب 

 .(digital)رقمية  كامَتا

ثانية  مقاطعالػخرجنا قنيات الػمذكورة يف الػدراسة، مث أتالػتحضَت باستخداـ الػومت  ،ببلستيكيالػبو الػقأعيد كل جذر إىل 
 ىا مت إجراءبعد، و وبذلك حصلنا على صورتُت لكل مقطع .بعدىا سبت إعادة الػتصويرمطاطية و الػبها الػووضعت ضمن قو 

 .إحصائياً نتائج الػمث ربليل ،  Auto CADنظاـ الػػكبراؼ باستخداـ االوحساب قيم  ، photoshopالػػ تطابق باستخداـالػ

قدرة األنظمة اؼبستخدمة يف الدراسة على احملافظة على  اعتمدنا يف دراستنا على تقييم جودة التحضَت القنوي من خبلؿ
يف احملافظة على  ™wave oneمركزية القناة اعبذرية وعدـ إحداث نقل للذروة. وقد أظهرت دراستنا تفوؽ نظاـ الػ 

ىذه  فقد كانت ®safe sider، أما يف نظاـ الػ 0.12اؼبركزية، حيث كانت القيمة الوسطى لبلكبراؼ يف اؼبقطع الذروي 
 0.21، ويف ؾبموعة التحضَت اليدوي كانت ىذه القيمة 0.14القيمة 

 wave الػتحضَت باستخداـ نظاـ الػوكاف ، ثبلثةالػتحضَت الػحصائيًا بُت أنظمة إة الػأظهرت نتائج دراستنا وجود فروؽ د

one™  مقاطع الػجذرية على مستوى الػقناة الػحفاظ على مركزية الػدراسة يف الػمن بُت أنظمة  األفضلتبادلية الػحركة الػذي
ذروي فكاف ىناؾ فروؽ الػمقطع الػتبادلية على مستوى الػحركة الػذي   ®safe siderالػيف حُت اختلف مع نظاـ . ثبلثةالػ
ُت نظامالػحصائيًا بُت ىذين إة الػومل تكن ىناؾ فروؽ د. ذرويالػمقطع الػنظامُت على مستوى الػحصائيًا بُت ىذين إة الػد

 تاجي. الػمتوسط و الػمقطعُت الػعلى مستوى 

مركزية الػأهنما مل وبافظا على  إال ، safe  siderالػونظاـ   ™wave oneالػيت أظهرىا نظاـ الػجيدة الػنتائج الػرغم من الػوب
فقد احتل  crown downبتقنية   stanless steelالػيدوي باستخداـ مبارد الػنسبة للتحضَت الػأما ب بشكل كامل.

حصائياً بُت ىذه إة لػوكانت ىناؾ فروؽ ذات دال ،منحنيةالػجذرية الػ األقنيةمحافظة على مركزية الػخَتة من حيث االمرتبة الػ
 ثبلثة.الػعرضية الػمقاطع الػتبادلية على مستوى الػحركة الػذات  اآلليةتقنيات الػتقنية و الػ
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ذي استخدـ يف دراستو الػ  Gandhi 2011منها دراسة .دراساتالػثَت من مع نتائج ك وقد أتت نتائج دراستنا متوافقةً 
 protaper أف أدوات الػ حيث أثبت ،micro computed tomography (MCT) محوسبالػمقطعي الػتصوير الػ

وكذلك  يدوية.الػ protaper الػأدوات فباسببتو أقل  ااًل للذروةوسببت انتق ،مركزيةالػمحافظة على الػيف  األفضلكانت   اآللية
من حيث قدرهتا على  يدوية الػو  اآللية  NiTiيدوية دبباردالػ SSيت  قارف فيها مبارد الػ  Krishna PP et al 2010دراسة 
وأف  ،مركزيةالػمحافظة على الػمن حيث  األفضلكانت   اآللية  NiTiالػليثبت أف أدوات  ،منحنيةالػجذرية الػ األقنيةربضَت 
 للذروة. اؿبت أكرب انتقسب SS الػأدوات 

 Mtwoآلية يت قارف فيها بُت عدة أنظمةالػ  Saeed Moradi et al  2009كما تنسجم نتائج دراستنا مع دراسة

(Medin, Race)  عرضية الػمقاطع الػواستخدـ فيها طريقة  ،جذريةالػ األقنيةمحافظة على مركزية الػمن حيث قدرهتا على
محافظة على الػيف  اً جيد اً خيار ، ليثبت أف اختيار األدوات اآللية كاف  steriomicroscopالػيت مت تصويرىا باستخداـ الػ

 الػثبلثة.عرضية الػمقاطع الػمنحنية على مستوى الػجذرية الػ األقنيةمركزية 

وقارف فيها  ،مصنعةالػكريلية األب الػقو الػيت استخدـ فيها الػ  Elio Berutti et al  2012يت أجراىا الػنسبة للدراسة الػأما ب
فقد أثبتت أف مبارد  .مستمرةالػحركة الػذي  اآليل   protaperالػتبادلية ونظاـ الػحركة الػذي   ™wave oneالػبُت نظاـ 

، وىذا يتفق مع قناةالػبشكل أفضل مع أقل تعديبلت على اكبناء  األصليقناة الػحافظت على شكل   ™wave oneالػػ
ذات الفعل القاطع العكسي والنهاية  ™wave oneيف ذلك يكمن يف التصميم اؼبميز ألدوات الػ  نتائج دراستنا. والسبب

الذروية اؼبعدلة، حبيث وبسن ىذا التصميم من اؼبرونة والذرا اؼبعدلة تتبع اكبناء القناة بشكل دقيق لتحافظ على الشكل 
 التشروبي لؤلقنية اعبذرية اؼبنحنية، كما أف درجة ميل الشفرات اؼبتغَتة على طوؿ األداة توفر األماف.

كريلية األب الػقو الػيت استخدـ فيها الػ Vittorio Franco et al 2011جنا أيضا مع نتائج دراسة كما توافقت نتائ
حركة الػمركزية عند استخدامها مع الػمحافظة على الػيف   NiTiالػػيم قدرة مبارد اـ بتقيوق  (70⁰)كبناءاالمصنعة ذات الػ
أما ، ذرويالػثلث الػخارجي لبلكبناء على مستوى الػجزء الػباذباه  ةلذرو ل االً مستمرة تعطي انتقالػحركة الػأف  . ليثبتتبادليةالػ
، وذلك ألف اغبركة التبادلية تقلل من ةاألصلينسبة للقناة الػب وأكثر مركزيةً  اً منتظم اً تبادلية فإهنا تعطي ربضَت الػحركة الػ

اإلجهادات رباوؿ إعادة األداة لشكلها اإلجهادات الكامنة داخل اآلداة مقارنًة مع اغبركة اؼبستمرة، حيث أف ىذه 
 .واستقامتها األصلية، وبالتايل تسبب تشوه منطقة االكبناء وربضر اعبدار اػبارجي لو فبا يسبب نقبلً للذروة

مستمرة حيث استخدمت الػحركة الػتبادلية و الػحركة الػيت قارنت بُت الػ Sung-Yeop You et al 2011أظهرت دراسة  
جزء الػنفسو يف  اؿنتقاالتبادلية أعطت ميوؿ الػمستمرة و الػحركتُت الػأف  Micro - Computed Tomography الػ
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تبادلية ربافظ الػحركة لتتفق مع دراستنا حوؿ أف الػ .حصائيةإة لػومل يكن ىناؾ اختبلفات ذات دال، منحنيةالػذروي لؤلقنية الػ
ولكن بدرجة متفاوتة وفقاً  اؿلبلنتق حيث أهنا تسبب ميبلً  ،ملذروي لكن ليس بشكل كاالػجزء الػقناة يف الػعلى مركزية 

 waveالػػذروي أكثر من نظاـ الػجزء الػيف  اؿلبلنتق أعطى ميوالً   ®safe sider الػػمستخدـ )يف دراستنا نظاـ الػللنظاـ 

one™   نظامُت يعمبلف حبركة تبادلية(.الػوكبل 

 اآللية NiTi الػػيت قارف فيها بُت أنظمة الػ  Miglani S et al 2004حد ما مع دراسة إىلكما اتفقت نتائج دراستنا 
مصنعة الػ األقنيةحيث استخدـ . مركزيةالػمحافظة على الػقدرة على الػمن حيث   SSالػػيدوي باستخداـ مبارد الػتحضَت الػو 

حصائية إة لػمتوسط توجد اختبلفات ذات دالالػو ذروي الػمستوى الػليثبت أنو يف   CTمحوسبالػمقطعي الػ تصويرالػمع 
تحضَت. الػحصائيًا بُت ؾبموعات إة الػتاجي فلم توجد اختبلفات دالػمقطع الػأما على مستوى  ،تحضَتالػبُت ؾبموعات 

 .SS الػيدوية باستخداـ مبارد الػتقنية الػأكثر من   األصليقناة الػحافظت على اكبناء  اآلليةتقنية الػي فإف مبارد الػتالػوب

 األقنيةمركزية يف الػ ىعل يدوية أقل ؿبافظةً الػتقنية الػمستخدمة بالػ  SSتقليديةالػمبارد الػأف  Musikant 2004وجد 
ليتفق بذلك مع نتائج  ،أفضل يت حققت مركزيةً الػو  ذات الػحركة الػتبادلية،  ®safe siderالػمنحنية من أدوات الػجذرية الػ
للذاكرة الشكلية إضافًة الستخدامها مع اغبركة  stanless steelحيث يبكن أف نعترب أف ضعف امتبلؾ أدوات الػ  استنا.در 

نقطًة إهبابيًة من حيث تسببها بأقل تشويو للقناة ونقل الذروة، فضبًل عن التصميم  safe sider®التبادلية كما يف نظاـ الػ 
زاوية القليلة غبركتها التبادلية واليت تسمح ؽبا باخًتاؽ األقنية اعبذرية الضيقة واؼبنحنية وال safe sider®الفريد ؼبوسعة الػ 

 مهما كانت درجة اكبنائها.

 ®safe sider الػيت قارف فيها بُت نظاـ الػ  Michael Hülsmann, S. Craig Rhodes 2011دراسة أظهرت 
إذ إف اؿ واضحاً. نتقاالمث أصبح ، 20فقط للقياس  أصغرياً  االً أعطت انتق  ®safe sider الػأف أدوات  vortex الػونظاـ 

جائر الػفعل الػمع  منحنية مًتافقةً الػ األقنيةرباوؿ إحدث استقامة يف  كرباال قياس الػذات   SSالػمتزايدة ألدوات الػقساوة الػ
  ®safe sider الػت نتائج دراستنا أف نظاـ حد ما حيث أظهر  إىللتتفق بذلك مع نتائج دراستنا . قاطعالػرأس الػؽبذا 

ذات كانت ذروي  الػثلث الػف بشكل أوضح ألف آخر أداة استخدمت يف دراستنا إلهناء الكنو ك ،للذروة االً سبب انتق
 . (25)قياس

والػ  ™wave oneاليت قارف فيها بُت أنظمة الػ  Meltem K 2014اتفقت نتائج دراستنا مع نتائج دراسة العامل 
Reciproc  والػSAF  والػprotaper  والتحضَت اليدوي باستخداـ مباردK-File  اؼبصنوعة من الستانلس ستيل



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية

 

 
11 

 

كانت األفضل يف ربضَت األقنية   ™wave oneباستخداـ تقنية الصور الشعاعية قبل وبعد التحضَت من حيث أف تقنية الػ 
 اعبذرية اؼبنحنية واحملافظة على شكلها األصلي.

مع  K-file الػيدوية ومبارد الػتقنية الػب K-file يت استخدـ فيها مباردالػيف دراستو   Mateus Silveria 2007أظهر
تصوير الػتحضَت باستخداـ الػللذروة بعد  اؿلتحري حدوث انتق ،مستمرةالػحركة الػمع  protaperالػ  تبادلية ومباردالػحركة الػ
 يدوية كاف أكثر ؿبافظةً الػتقنية الػتحضَت باستخداـ الػأف  ،CT (Computed Tomography)محوسب الػمقطعي الػ

لتتعارض بذلك نتائجو مع . مستمرةالػتبادلية و الػحركة الػتحضَت باستخداـ الػأقل للذروة من  االً مركزية وأعطى انتقالػعلى 
 ية.الػحالػنتائج دراستنا 

 K-flexofiles  الػيت استخدـ فيها مبارد الػ Mateus Silveria 2011 تعارضت نتائج دراستنا مع دراستو أيضاً  
حركة الػمع  protaperالػ تبادلية ومبارد الػحركة الػمع K-flexofiles  الػيدوية ومبارد الػتقنية الػب SSاؼبصنوعة من الػ 

 اؿنتقاالكرب من األمقدار الػية سببت قااًل للذروة، لكن الػتقنية الػتبادلتقنيات أعطت انتالػأف كل  حيث أظهر. مستمرةالػ
يف كلتا الدراستُت السابقتُت األقنية األنسية  Mateusحيث استخدـ العامل  داخلي لبلكبناء.الػجانب الػعاج باذباه الػة الػوإز 

الدىليزية ألرحاء علوية، ودرس حدوث انتقاؿ للذروة يف االذباه األنسي الوحشي والدىليزي اللساين، فضبًل عن كونو 
التبادلية مع أدوات الستانلس ستيل فقط. أما دراستنا فقد اعتمدت على ربري حدوث انتقاؿ باالذباه  استخدـ اغبركة

الذي صنعت أدواتو من  ™wave oneاألنسي الوحشي فقط، كما اعتمدت على نظامُت ذوي حركة تبادلية ونبا الػ 
 ـ والستانلس ستيل.الذي صنعت أدواتو من النيكل تيتانيو  safe sider®النيكل تيتانيـو والػ 

مستخدمة يف الػ األنظمةمن بُت  األفضلكاف    ™wave one الػف نتائج دراستنا أظهرت أف نظاـ أرغم من الػعلى  وأخَتاً 
 مركزية بشكل كامل.الػ وبافظ على إال أف أياً من األنظمة الثبلثة مل ،دراسةالػ

 (مستمرة أو تبادلية)حركة الػنوع  ـبتلفة عنمركزية الػمحافظة على الػيف عدة عوامل تشارؾ  إىلممكن أف يعزى ذلك الػمن 
 أو اإلرواء. األدواتعدد  الػسريري أوخربة أو دوراف الػسرعة  أو خليطةالػنوع أو  األداةمثل تصميم 

ي الػذي ال بد لو من اتباع وبالػتالػي فإنو اليبكننا إلػقاء الػلـو على ىذا الػنظاـ أو ذاؾ، فالػمهمة األكرب تقع على عاتق الػسرير 
الػتوصيات الػصحيحة عند استخداـ كل نظاـ، وؿباولة الػعمل ؼبرة واحدة بكل أداة مث الػتخلص منها خاصًة يف حاؿ وجود 

 شذوذاٍت تشروبيٍة أو اكبناٍء شديد يف األقنية.
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يت يتمتع هبا كل نظاـ، واالستفادة من وبذلك يبكن أف تتضافر جهودنا مع جهود الػشركات الػمصنعة يف تقليل الػسلبيات الػ
 ميزاتو بالػشكل األمثل من أجل ربقيق ىدفنا األساسي، وىو الػحفاظ على الػشكل الػتشروبي ؼبنظومة الػقناة الػجذرية.
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 بحث و حدوده:الـضمن إمكانيات ىذا 

مل يتمكن أي نظاـ من أنظمة الػتحضَت الػمتبعة يف ربضَت األقنية الػجذرية يف ىذا الػبحث من الػمحافظة على الػمركزية 
الػفعالػية األكرب يف الػمحافظة على الػمركزية، بينما حافظت أدوات الػػ   ™wave oneبشكل كامل. حيث أبدى نظاـ الػػ

stanless steel (ss)  نظاـ الػػعند استخدامها م( ع الػحركة الػتبادليةsafe sider®  على الػمركزية أكثر من استخدامها )
 .  crown downمع الػتحضَت  الػيدوي بتقنية
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 Suggestions and توصياتالـمقترحات و الـ: سادسالـباب الـ
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 :الـمقترحات

 دراسات سريرية فباثلة. إجراء 
 جذور وباكبناءات ـبتلفة.الػوحيدة  األسنافدراسات أخرى فباثلة على  إجراء 

 تبادلية.الػحركة الػذات  اآللية األنظمةىذه مع ذات حركة مستمرة  آلية مقارنة أنظمة 

 تصميم  إىلتبادلية أو الػحركة الػ إىللؤلداة يبكن أف ينسب  األفضلداء األدراسات أخرى لفهم ما إذا كاف  إجراء
مشاركة بُت كل ىذه الػ إىلمعكوسة أو الػقاطعة الػشفرات الػ إىلخليطة أو الػ إىلمتغَت أو الػمقطع الػ إىلأو األداة 

 متغَتات.الػ
 حركة الػها مع الػمستمرة عند استعمالػحركة الػمصنعة للعمل مع الػتحضَت لؤلدوات الػدراسات حوؿ قدرة  إجراء

 تبادلية.الػ
 محافظة الػجذرية من حيث األقنية الػمبارد يف ربضَت الػي الػدراسات حوؿ أفضلية استخداـ مربد واحد أو تت إجراء

 مركزية. الػعلى 

 

 :الـتوصيات

  نظاـ الػػنوصي باستخداـwave one™   يتو يف الػمنحنية لفعالػجذرية األقنية الػتبادلية يف ربضَت الػحركة الػذي
 جذرية.الػقناة الػة محافظة على مركزيالػ

  منحنية.الػجذرية األقنية الػصغَتة يف ربضَت الػقياسات الػذات  اآللية األدواتيفضل استخداـ 

  منحنية.الػجذرية األقنية الػتبادلية يف ربضَت الػحركة الػذات  األدواتنوصي باستخداـ 

 أدوات الػػتبادلية مع الػحركة الػتحضَت باستخداـ الػstanless steel   منحنية هبب أف يقتصر الػجذرية األقنية الػيف
 .(25) ػالػ يت ال تتجاوزالػصغَتة الػقياسات الػعلى 

  الػسرب األويل لؤلقنية يدويًا للتأكد من نفوذيتها وعدـ االعتماد على األدوات الػدوارة يف فتح األقنية وخاصًة
 طات الػمعروفة.الػمنحنية منها والػمتكلسة، ألف ذلك سيؤدي حتماً إىل االختبل
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 Arabical Abstract عربيةالـلغة الـملخص بالـ

 

 بحث وىدفو:الـخلفية 

الػجراثيم ومنتجاهتا وإزالػة الػنسج الػمتموتة هتدؼ الػمعالػجة الػلبية إىل تطهَت الػقناة الػجذرية وتنظيفها من خبلؿ الػقضاء على 
والػمتحللة من داخل منظومة الػقناة الػجذرية. كذلك ربضَت فراغ الػقناة لتسهيل اإلرواء واستخداـ الػضمادات، وتطوير شكل 

لقناة، والػمحافظة ـبروطي مستمر وباكي الػشكل الػطبيعي للقناة جبعلها متضيقة ذرويًا والػمحافظة على االكبناء الػطبيعي ل
 على الػثقبة الػذروية بأصغر حجم ؽبا.

ومن خبلؿ أنبية ربضَت الػقناة يف سياؽ الػمعالػجة الػلبية وإنذار ىذه الػمعالػجة، فقد ىدفت ىذه الػدراسة إىل تقييم فعالػية 
الػقناة الػجذرية والػمقارنة بينهما، حبركتهما الػتبادلية يف الػمحافظة على مركزية   ™wave oneوالػػ  ®safe siderنظامي الػػ

 .crown downبتقنية   stanless steelمث مقارنة ىذه األنظمة اآللية مع الػتحضَت الػقنوي الػيدوي باستخداـ مبارد الػػ

 

 :الـبحث وطرائقومواد 

، mm(19)حىت طوؿ  رحى أوىل وثانية سفلية، حيث مت فصل الػجذور األنسية وقص الػتيجاف 45تتالػف عينة الػبحث من 
 وقسمت الػعينة إىل ثبلث ؾبموعات،  واعتمدنا يف الػدراسة الػقناة األنسية الػدىليزية.

كما   vacuumبعد فصل الػجذور مت دىنها دبادة عازلة وصنع قوالػب ببلستيكية ؽبذه الػجذور باستخداـ جهاز الػتخلية الػػ 
 mm(2)قوالػبها إلجراء ثبلثة مقاطع عرضية لكل جذر على بعد تصنع قوالػب الػتبييض، مث أخرجت ىذه الػجذور من 

 تاجي من الػذروة. mm(8)متوسط و  mm(5)ذروي و 

مث قمنا بصنع قالػب مطاطي لكل مقطع باستخداـ الػمطاط الػقاسي الػمستخدـ إلجراء الػطبعات عن طريق وضع الػمطاط 
حبيث يعترب ىذا الػقالػب دبثابة حافظ ؽبذا الػمقطع يف  ،الػمطاط يف قالػب أسطواين ؾبوؼ، مث نغرس فيو الػمقطع قبل تصلب

 الػموقع و االذباه.

، مث قبري صورة رقمية لكل 2ربت الػتكبَت  steriomicroscopيوضع كل مقطع يف قالػبو الػمطاطي ربت عدسة الػمكربة 
 لنحصل بذلك على صور للمقاطع قبل الػتحضَت. digitalمقطع عرب عدسة الػمكربة باستخاـ كامَتا رقمية 
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نعيد الػمقاطع إىل الػقالػب الػببلستيكي الػذي كاف يغلف الػجذر، مث نقـو بإجراء الػتحضَت باستخداـ أنظمة الػتحضَت 
 الػمستخدمة يف الػدراسة.

ها ربت عدسة الػمكربة، وقبري صوراً ؽبذه بعد إهناء الػتحضَت لبرج الػمقاطع الػعرضية ونعيدىا إىل قوالػبها الػمطاطية، مث نضع
 الػمقاطع بالػطريقة الػسابقة نفسها. وبذلك كبصل على صورتُت رقميتُت لكل مقطع من الػمقاطع.

إلجراء   AutoCAD 2010، مث نستخدـ الػػ photoshop 2010نقـو دبطابقة صوريت كل مقطع باستخداـ برنامج الػػ 
مث نقيم حدوث االكبراؼ واذباىو وفقاً للعبلقة الػموصوفة من  ،يف عرض الػقناة بعد الػتحضَت الػقياسات ومعرفة مقدار الػتغَت

  :Gambilقبل 

A1-A2)    (B1 – B2)      ) 

  Kruskal-Wallis و   Wilcoxconمث يتم ربليل الػبيانات باستخداـ اختباري 

 

 نتائج:الـ

كانت ؾبموعة الػتحضَت حيث  . (P < 0.05)أظهرت نتائج الػدراسة وجود فروؽ دالػة إحصائيًا بُت ؾبموعات الػدراسة 
األكثر فعالػية مقارنًة بباقي الػمجموعات فيما يتعلق بالػمقطع الػذروي، أما بالػنسبة  ™wave oneباستخداـ نظاـ الػػ 

. وكاف  ®safe siderوالػ  ™wave oneؽ دالػة إحصائياً بُت ؾبموعيت الػػ للمقطع الػمتوسط والػتاجي فلم تكن ىناؾ فرو 
 .SSىناؾ فروؽ دالػة إحصائياً بُت ىاتُت الػمجموعتُت وؾبموعة الػتقنية الػيدوية مع مبارد الػػ 

 

 ستنتاجات:اال

 ػمقاطع الػثبلثة.الػنتائج األفضل من حيث الػمحافظة على الػمركزية على مستوى ال  ™wave oneحقق نظاـ الػػ
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 English Abstractاالنكليزية لغة الـملخص بالـ

 

Abstract  

Aim of Study: 

The preparation of root canal system is recognized as being one of the most important 

stages in root canal treatment .It includes the removal of the vital and necrotic tissues 

from the root canal system, along with the infected root dentine. 

It aimes to prepare the canal space to facillate disinfection by irregant and medicaments, 

to achieve continuously taperd and conical root canal to be narrowest at the apical 

foramen and  to maintain the root canal curvature .  

Considering the importance of root canal shaping on root canal prognosis, this study 

aimed to evaluate the efficacy of safe-sider system and wave-one system with 

reciprocating motion in maintaining the centring ability of root canal and comparing 

these systems with manual preparation with stanless steel files in crown-dowm technique. 

 

Materials & Methods: 

Forty-five first and second mandibular molars with curvature (25-40) degree were 

decoronated to the length of 19 mm. 

We sectioned their mesial root to prepare mesiobuccal canal in our study. Each root had 

been covered with a plastic container such as bleaching plates. 

The sample was devided into three groups: 

1-wave one™ group  

2-safe sider® group 

3-stanless seel group 

After removing each root from its plastic container, we made three sections of 

2mm(apical) , 5mm(medial) and 8mm(coronal). Each section was positioned in its own 

silicon block. 
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Then we put every section under the lens of stereomicroscope with 20 magnifications; it 

had been photographed with a digital camera. 

We repositioned the sections of each root in their plastic container and prepared the 

canals of each group within its system. 

After preparation, we reposiotioned each section in its silicon block and photographed as 

the same as way we did before. 

Now we obtain two photogaphes to each section before and after preparation by using the 

application photoshop 2010. Furthermore, conformity is conducted to these two 

photographs of each section, and then we utilized AutoCAD 2010 to calculate the values 

and direction of deviation of the root canal according to Cambil: 

                                   (A1-A2) – (B1-B2) 

Data were analysed with Wilcoxcon, Kruskal-Wallis. 

 

Results: 

The differences in centric ability between all groups were statistically significant with the 

probability value of (P<0.05). There were statistically significant differences between 

group 1, group 2 at the apical level, but no statistically significant differences at midlle 

and coronal level were detected.   

 

Conclusions: 

The preparation with wave-one system was the best in maintaining centric ability at all 

levels.  
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 Appendix مالحقالـ
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 بحث(الـصور )نماذج من عينات الـو  الشكاالملحق 

  الـتحضير وفق نظام الــwave one™ 

 
 ™wave one: المقاطع عند التحضير وفق نظام الـ  (01)الـشكل رقم 
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  الـتحضير وفق مجموعة الــsafe sider® 

 

 ®safe sider: المقاطع عند التحضير وفق نظام الـ  (02)الـشكل رقم 
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  الـتحضير وفق الـتقنية الـيدوية مع مباردSS 

 
 SS: المقاطع عند التحضير وفق التقنية اليدوية مع مبارد الـ  (03)الـشكل رقم 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية
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 ملحق جداول الـدراسة اإلحصائية

 وبعده دراسةالػباستخداـ أنظمة  تحضَتالػقناة قبل الػمقدار تغَت عرض  التالية داوؿتبُت اعب

 

 

 (mm 2)مقطع ذروي 

 سنالػرقم 
                

     

     
             

 األنسي وحشيالػ
 قبل بعد قبل بعد

0.0 1.0 0.5 0.5 2.9 3.4 3.2 3.7 1 
0.0 1.0 0.4 0.4 1.8 2.2 1.9 2.3 2 
0.0 1.0 0.7 0.7 2.0 2.7 1.8 2.5 3 
0.1 1.2 0.5 0.6 1.5 2 2.9 3.5 4 
0.0 1.0 0.4 0.4 1.6 2.0 3.6 4.0 5 
0.3 2.5 0.2 0.5 2.5 2.7 2.0 2.5 6 
-0.4 0.7 1.2 0.8 2.5 3.7 2.8 3.6 7 
0.2 1.4 0.5 0.7 2.5 3.0 2.0 2.7 8 
-0.2 0.7 0.6 0.4 3.8 4.4 4.6 5.0 9 
0.3 1.8 0.4 0.7 3.0 3.4 2.6 3.3 10 
0.3 2.5 0.2 0.5 4.0 4.2 2.5 3.0 11 
0.2 1.5 0.4 0.6 2.4 2.8 3.0 3.6 12 
0.1 1.5 0.2 0.3 3.9 4.1 3.7 4.0 13 
-0.4 0.5 0.8 0.4 3.3 4.1 4.1 4.5 14 
0.1 1.5 0.2 0.3 3.2 3.4 4.2 4.5 15 
 الـقيمة الـوسطى 1.15 0.0
 االنحراف الـمعياري 0.60 0.2

 

 (®safe sider)مجموعة  وبعده تحضيرالـقناة قبل الـ: مقدار تغير عرض (01)جدول رقم الـ
 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية
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 (mm 5)متوسط مقطع 
 سنالػرقم 

                
     

     
             

 األنسي وحشيالػ
 قبل بعد قبل بعد

-0.1 0.8 0.4 0.3 3.6 4.0 3.5 3.8 1 
-0.2 0.5 0.4 0.2 3.4 3.8 3.3 3.5 2 
-0.4 0.2 0.5 0.1 4.4 4.9 4.0 4.1 3 
0.1 1.2 0.6 0.7 2.8 3.4 3.9 4.6 4 
0.0 1.0 0.3 0.3 4.5 4.8 4.0 4.3 5 
0.1 1.3 0.4 0.5 2.7 3.1 2.5 3.0 6 
0.0 1.0 1.1 1.1 2.5 3.6 1.6 2.7 7 
0.2 1.5 0.4 0.6 2.4 2.8 2.7 3.3 8 
-0.1 0.9 0.8 0.7 4.2 5.0 3.7 4.4 9 
0.0 1.0 1.0 1.0 3.5 4.5 4.0 5.0 10 
0.0 1.0 0.4 0.4 5.0 5.4 4.0 4.4 11 
0.1 1.1 1.2 1.3 2.5 3.7 3.5 4.8 12 
-0.2 0.8 0.8 0.6 3.0 3.8 3.2 3.8 13 
0.1 1.2 0.5 0.6 4.1 4.6 4.7 5.3 14 
0.3 1.5 0.6 0.9 2.6 3.2 3.3 4.2 15 
 وسطىالػقيمة الػ 1.20 0.0
 معياريالػكبراؼ اال 0.30 0.2

 

 (®safe sider)مجموعة  وبعده تحضيرالـقبل قناة الـ: مقدار تغير عرض (02)جدول رقم الـ
 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية

 

 
131 

 

 

 

 

 

 (mm 8)تاجي قطع 

 سنالػرقم 
                

     

     
             

 األنسي وحشيالػ
 قبل بعد قبل بعد

0.0 1.0 0.3 0.3 3.8 4.1 3.7 4.0 1 
0.3 2.5 0.2 0.5 2.5 2.7 3.3 3.8 2 
-0.4 0.7 1.2 0.8 2.3 3.5 4.2 5.0 3 
-0.3 0.6 0.8 0.5 2.4 3.2 3.7 4.2 4 
0.2 1.7 0.3 0.5 5.1 5.4 5.3 5.8 5 
0.0 1.0 0.8 0.8 2.8 3.6 3.0 3.8 6 
0.0 1.0 0.7 0.7 3.3 4.0 3.8 4.5 7 
0.5 2.7 0.3 0.8 5.1 5.4 4.2 5.0 8 
-0.1 0.9 1.0 0.9 4.6 5.6 3.4 4.5 9 
-0.1 0.9 0.7 0.6 4.0 4.7 5.0 5.6 10 
0.4 1.8 0.7 1.1 6.1 6.8 4.6 5.7 11 
-0.1 0.9 0.8 0.7 4.3 5.1 4.9 5.6 12 
-0.2 0.5 0.4 0.2 4.1 4.5 3.9 4.1 13 
0.1 1.2 0.5 0.6 4.9 5.4 4.8 5.4 14 
0.1 1.5 0.2 0.3 5.7 5.9 4.2 4.5 15 
 وسطىالػقيمة الػ 1.25 0.0
 معياريالػكبراؼ اال 0.60 0.2

 

 (safe sider®)مجموعة  وبعده تحضيرالـقبل قناة الـ: مقدار تغير عرض (03)جدول رقم الـ
 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية
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 (mm 2)ذروي مقطع 

 سنالػرقم 
                

     

     
             

 األنسي وحشيالػ
 قبل بعد قبل بعد

0.2 1.3 0.6 0.8 2.0 2.6 1.2 2.0 1 
0.2 1.5 0.4 0.6 2.1 2.5 2.2 2.8 2 
0.1 1.3 0.3 0.4 4.1 4.4 5.2 5.6 3 
-0.2 0.3 0.3 0.1 3.5 3.8 4.0 4.1 4 
0.0 1.0 0.5 0.5 2.9 3.4 4.6 5.1 5 
-0.2 0.6 0.5 0.3 1.6 2.1 2.5 2.8 6 
0.4 1.8 0.5 0.9 4.5 5.0 4.5 5.4 7 
-0.5 0.3 0.7 0.2 1.8 2.5 2.5 2.7 8 
0.7 0.8 1.0 0.8 5.1 6.1 5.4 6.2 9 
0.2 1.3 0.7 0.9 6.0 6.7 5.2 6.1 10 
0.1 1.5 0.2 0.3 4.4 4.6 2.7 3.0 11 
0.1 1.3 0.4 0.5 2.3 2.7 3.3 3.8 12 
0.1 1.3 0.4 0.5 2.8 3.1 4.6 5.3 13 
0.1 1.5 0.2 0.3 4.2 4.4 5.9 6.2 14 
0.5 2.3 0.4 0.9 3.1 3.5 4.9 5.8 15 

 وسطىالػقيمة الػ 1.25 0.1
 معياريالػكبراؼ اال 0.50 0.3

 

 (stanless steel)مجموعة  وبعده تحضيرالـقبل قناة الـ: مقدار تغير عرض (04)جدول رقم الـ
 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية
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  (mm 5)متوسطمقطع 

 سنالػرقم 
                

     

     
             

 األنسي وحشيالػ
 قبل بعد قبل بعد

0.0 1.1 1.1 1.1 1.6 2.7 3.2 4.3 1 
0.2 1.7 0.3 0.5 4.4 4.7 3.5 4.0 2 
0.2 2.0 0.2 0.4 3.6 3.8 4.8 5.2 3 
0.3 2.0 0.3 0.6 3.5 3.8 4.3 4.9 4 
0.0 1.0 0.5 0.5 3.4 3.9 3.9 4.4 5 
0.1 1.5 0.2 0.3 1.6 1.8 3.1 3.4 6 
0.1 1.3 0.3 0.4 2.7 3.0 2.4 2.8 7 
-0.3 0.5 0.6 0.3 3.4 4.0 2.8 3.1 8 
0.4 3.0 0.2 0.6 3.6 3.8 3.0 3.6 9 
0.0 1.0 0.4 0.4 4.4 4.8 5.4 5.8 10 
0.0 1.0 0.1 0.1 3.3 3.4 3.8 3.9 11 
0.2 2.0 0.2 0.4 4.5 4.7 4.4 4.8 12 
-0.1 0.9 0.8 0.7 2.2 3.0 4.2 4.9 13 
-0.7 0.5 1.5 0.8 6.1 7.6 7.8 8.6 14 
0.5 1.6 0.8 1.3 3.7 4.5 3.5 4.8 15 

 وسطىالػقيمة الػ 1.25 0.0
 معياريالػكبراؼ اال 0.60 0.3

 

 (stanless steel)مجموعة  وبعده تحضيرالـقبل قناة الـ: مقدار تغير عرض (05)جدول رقم الـ
 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية
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 (mm 8)تاجي مقطع 

 سنالػرقم 
                

     

     
             

 األنسي وحشيالػ
 قبل بعد قبل بعد

-0.1 0.9 1.0 0.9 3.8 4.8 5.3 6.2 1 
0.0 1.0 0.5 0.5 3.1 3.6 2.8 3.3 2 
0.1 1.3 0.3 0.4 3.7 4.0 5.1 5.6 3 
0.1 1.3 0.4 0.5 2.5 2.9 3.7 4.2 4 
-0.3 0.7 0.9 0.6 2.6 3.5 3.6 4.2 5 
0.1 1.1 0.7 0.8 4.0 4.7 4.1 4.9 6 
-0.5 0.6 1.2 0.7 4.6 5.8 5.2 5.9 7 
0.1 1.5 0.2 0.3 3.0 3.2 3.6 3.9 8 
0.3 1.3 0.9 1.2 4.1 5.0 4.1 5.3 9 
0.1 1.3 0.3 0.4 6.5 6.8 5.2 5.6 10 
0.0 1.0 0.3 0.3 3.5 3.8 3.3 3.6 11 
-0.1 0.9 0.8 0.7 3.3 4.1 4.9 5.6 12 
0.4 2.0 0.4 0.8 4.5 4.9 5.3 6.1 13 
0.1 0.9 1.2 1.3 5.1 6.3 5.6 6.9 14 
-0.2 0.7 0.6 0.4 4.7 5.3 5.3 5.7 15 
 وسطىالػقيمة الػ 1.35 0.0
 معياريالػكبراؼ اال 0.40 0.2

 

 (stanless steel)مجموعة  وبعده تحضيرالـقبل قناة الـ: مقدار تغير عرض (06)جدول رقم الـ
 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية
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 (mm 2)مقطع ذروي 

 سنالػرقم 
                

     

     
             

 األنسي وحشيالػ
 قبل بعد قبل بعد

-0.2 0.7 0.6 0.4 4.9 5.5 4.2 4.6 1 
-0.1 0.8 0.4 0.3 4.0 4.4 4.8 5.1 2 
0.4 1.3 0.8 1.2 2.7 3.5 3.0 4.2 3 
0.0 1.0 0.1 0.1 1.4 1.5 2.2 2.3 4 
0.1 1.3 0.3 0.4 3.7 4.0 2.6 3.0 5 
0.3 2.5 0.2 0.5 2.1 2.3 2.4 2.9 6 
0.0 1.1 0.5 0.5 4.4 4.9 3.1 3.6 7 
0.3 2.0 0.3 0.6 2.5 2.8 3.2 3.8 8 
-0.1 0.8 0.4 0.3 3.2 3.6 3.6 3.9 9 
0.0 1.0 0.4 0.4 3.7 4.1 4.7 5.1 10 
0.2 1.7 0.3 0.5 4.5 4.8 5.0 5.5 11 
-0.1 0.8 0.4 0.3 2.4 2.8 3.2 3.5 12 
0.0 1.0 0.3 0.3 2.6 2.9 2.9 3.2 13 
0.0 1.0 0.6 0.6 3.0 3.6 3.2 3.8 14 
-0.1 0.5 0.2 0.1 2.9 3.1 3.7 3.8 15 

 وسطىالػقيمة الػ 1.10 0.1
 معياريالػكبراؼ اال 0.25 0.2

 

 ( ™wave one)مجموعة  وبعده تحضيرالـقناة قبل الـ: مقدار تغير عرض (07)جدول رقم الـ
 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية
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 (mm 5)متوسط مقطع 

 سنالػرقم 
                

     

     
             

 األنسي وحشيالػ
 قبل بعد قبل بعد

-0.4 0.6 1.1 0.7 4.2 5.3 4.7 5.4 1 
0.2 1.5 0.4 0.6 2.2 2.6 3.5 4.1 2 
0.4 1.3 0.8 1.2 2.7 3.5 3.0 4.2 3 
0.2 2.0 0.2 0.4 2.2 2.4 2.7 3.1 4 
-0.1 0.8 0.6 0.5 4.9 5.5 3.7 4.2 5 
0.3 2.5 0.2 0.5 2.2 2.4 3.2 3.7 6 
-0.3 0.5 0.6 0.3 4.3 4.9 3.6 3.9 7 
0.3 4.0 0.1 0.4 3.1 3.2 3.0 3.4 8 
-0.1 0.8 0.4 0.3 4.5 4.9 4.7 5.0 9 
0.0 1.0 0.3 0.3 5.0 5.3 4.8 5.1 10 
-0.1 0.5 0.2 0.1 3.6 3.8 4.3 4.4 11 
0.0 1.0 0.6 0.6 2.5 3.1 2.6 3.2 12 
0.1 1.5 0.2 0.3 4.1 4.3 3.9 4.2 13 
0.0 1.0 0.2 0.2 4.0 4.2 3.8 4.0 14 
0.0 1.0 0.2 0.2 2.9 3.1 4.0 4.2 15 
 وسطىالػقيمة الػ 1.10 0.0
 معياريالػكبراؼ اال 0.45 0.2

 

 (™wave one)مجموعة  وبعده تحضيرالـقناة قبل الـ: مقدار تغير عرض (08)جدول رقم الـ
 

 

 

 



 إعداد: د. عبل اظباعيل                               رسالة ماجستَت: قدرة أنظمة التحضَت ذات اغبركة التبادلية يف احملافظة على مركزية األقنية اعبذرية اؼبنحنية
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 (mm 8)تاجي مقطع 

 سنالػرقم 
                

     

     
             

 األنسي وحشيالػ
 قبل بعد قبل بعد

0.5 3.5 0.2 0.7 6.3 6.5 5.0 5.7 1 
0.0 1.0 0.3 0.3 2.7 3.0 3.7 4.0 2 
-0.2 0.5 0.4 0.2 4.3 4.7 5.3 5.5 3 
0.0 1.0 0.2 0.2 2.9 3.1 4.0 4.2 4 
0.0 1.0 0.5 0.5 6.4 6.9 5.1 5.6 5 
-0.3 0.3 0.4 0.1 2.4 2.8 4.2 4.3 6 
-0.1 0.7 0.3 0.2 5.3 5.6 4.5 4.7 7 
0.2 3.0 0.1 0.3 3.5 3.6 3.7 4.0 8 
0.1 1.1 0.8 0.9 5.6 6.4 5.9 6.8 9 
0.1 1.5 0.2 0.3 3.2 3.4 3.0 3.3 10 
0.2 1.7 0.3 0.5 5.8 6.1 6.0 6.5 11 
0.2 2.0 0.2 0.4 3.8 4.0 5.1 5.5 12 
0.2 3.0 0.1 0.3 2.7 2.8 2.9 3.2 13 
-0.3 0.6 0.7 0.4 5.0 5.7 5.1 5.5 14 
-0.4 0.6 1.0 0.6 4.2 5.2 5.6 6.2 15 

 وسطىالػقيمة الػ 1.20 0.0
 معياريالػكبراؼ اال 0.30 0.2

 

 (™wave one)مجموعة  وبعده تحضيرالـقناة قبل الـ: مقدار تغير عرض (09)جدول رقم الـ
  

 

 


