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اخلال�صة:��
وهكذا جند أنَّ مادة الـ 

)Pc( هي مادة قد دخلت 

حديثاً كمادٍة منافسٍة ملادة 

الـ )Mta(، لذلك ونظراً 

للتَّشابه املالحظ ما بني 

كيب  املادَّتني من حيث التَّ

واخلواص)29(، إضافًة إىل 

 )Mta( ارتفاع مثن مادة الـ

 ،)Pc( )19( مقارنًة مع مادة الـ

فقد بدأ التَّوجُّه حنو استخدام 

مادة الـ )Pc( كمادٍة بديلٍة 

هلا)19(. 

بعد شهر 	 	 بعد احلشو مباشرًة 	 صورة تشخيصية	

الشكل 26

بعد 6 أشهر	             بعد سنة بعد 3 أشهر  	    	

بعد شهر 	 	 بعد احلشو مباشرًة 	 صورة تشخيصية	

الشكل 27

بعد 6 أشهر	             بعد سنة بعد 3 أشهر  	    	
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جملة طب الفم

األشكال رقم )24 - 27(. 

معدة  يسرى  علوية  رباعية  ُيبينِّ   :)24( رقم  الشكل 

)حشو  مفردة(  البيضاء   Mta( الـ  مادة  تقوميياً،  للقلع 

قنوي جذري()31(

معد  أمين  سفلي  أول  ضاحك  ُيبينِّ   :)25( رقم  الشكل 

للقلع تقوميياً، مادة الـ )Pc الرمادية مفردة( )حشو قنوي 

جذري()31(

أيسر  سفلي  أول  ضاحك  ُيبينِّ   :)26( رقم  الشكل 

مع  البيضاء   Mta( الـ  مادة  اللبية،  للمعاجلة  مستطب 

أقماع الكوتابريكا( )حشو قنوي جذري()31(

أيسر مستطب  ناب علوي  ُيبينِّ   :)27( رقم  الشكل 

أقماع  مع  الرمادية   Pc( الـــ  مــادة  اللبية،  للمعاجلة 

الكوتابريكا( )حشو قنوي جذري()31(

بعد شهر 	 	 	 بعد احلشو مباشرًة 	 	 صورة تشخيصية	

الشكل 25

بعد 3 أشهر  	    	        بعد 6 أشهر

الشكل 24

صورة تشخيصية 	       بعد احلشو مباشرةً              بعد شهر

بعد 3 أشهر  	     بعد 6 أشهر
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جملة طب الفم

م���ل���خ�������ص���ات �أب����ح����اث
�لأ�صتاذ �لدكتور حممد عربي كاتبي

رئي�س ق�صم �لتعوي�صات يف �جلامعة �ل�صورية �خلا�صة
�لدكتور طريف جابر

ع�صو �لهيئة �لتدري�صية بجامعة حماه
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الدكتورة: نسرين يوسف

حتدياص  القسمي  العلوي  الفك  تقديم  خلفية:يعد 

احلنكية.  النسج  شد  حملدودية  نظراً  والفكني  الفم  جلراح 

لقد قدمت تقنية التشكل العظمي بواسطة الشد التدرجيي 

فإن  يكن  مهما  العلوي.  للفك  القسمي  للتقديم  طريقة 

انتشر  قد  العلوي  الفك  معاجلة  يف  التقنية  هذه  استخدام 

األحباث  وجود  من  وبالرغم  املاضي.  العقد  خالل  فقط 

السريرية  الدراسات  أن  إال  التقنية  هذه  حول  التجريبية 

تعد قليلة جداً أو حتى نادرة.

هدف البحث: تقييم فعالية جهاز شد تدرجيي داخل 

فموي ذي استناد سين سنخي يف تطويل القطاع األمامي 

من الفك العلوي وتأثريه على القواطع العلوية.

الدراسة مت استخدام  البحث وطرائقه: يف هذه  مواد 

مريض  بكل  خاص  سين  استناد  ذي  تدرجيي  شد  جهاز 

الشد  إجناز  مت  العلوي.  الفك  من  األمامية  القطعة  لتقديم 

التدرجيي لـ 20 مريضاً، كما مت أخذ صور قياسية رأسية 

وبعد   T1 التدرجيي  الشد  انتهاء  وبعد   T0 املعاجلة  قبل 

انتهاء فرتة التصلب T2 بعد 12 أسبوعاً.

الفم  بأن  رأسية  القياسية  النتائج  النتائج:أوضحت 

قبة  زيادة يف طول  مع حدوث  واألعلى  األمام  حترك حنو 

احلنك وميالن مقبول يف القواطع العلوية.

االستنتاجات: يعترب استخدام الشد التدرجيي للقطعة 

استناد  ذي  جهاز  باستخدام  العلوي  الفك  من  األمامية 

سين فعاالً يف تطويل الفك العلوي مع تأمني مسافة كافية 

لرصف األسنان املزدمحة.

الشد  بواسطة  العظمي  التشكل  املفتاحية:  الكلمات 

التدرجيي  الشد  االستناد،  سنية  شد  أجهزة  التدرجيي، 

للقطع القسمي األمامي العلوي.

تقييم فعالية جهاز ال�شد العظمي داخل الفموي
يف معاجلة تراجع الفك العلوي

م����ل����خ���������ش����ات
اأب������������ح������������اث

THE SYRIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY
Tooth Implant  Orthodontics  Dental Surgery    Dental Treatment   Bleaching Teeth

4243

جملة طب الفم

م���ل���خ�������ص���ات �أب����ح����اث
�لأ�صتاذ �لدكتور حممد عربي كاتبي

رئي�س ق�صم �لتعوي�صات يف �جلامعة �ل�صورية �خلا�صة
�لدكتور طريف جابر

ع�صو �لهيئة �لتدري�صية بجامعة حماه
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جملة طب الفم

أهم  أحد  بالزرعة  احمليط  العظم  على  احلفاظ  يعترب 

يف  التغري  وإن  ودميومتها،  الزرعة  هذه  جناح  يف  العوامل 

كمية ونوعية العظم احمليط بها ال يؤثر فقط على االندماج 

شكل  يف  تغري  لذلك  باإلضافة  يسبب  وإمنا  هلا  العظمي 

النسج الرخوة املغطية وبالتالي يؤثر على الناحية اجلمالية 

التغريات  عن  التحري  فإن  وعليه  للمعاجلة.  والوظيفيّة 

العظمية يشكل اجلزء األهم يف تقييم جناح الزرعات. وقد 

يف  واملعايري  الطرق  من  العديد  الطبيّة  األدبيات  يف  وجد 

هذه  اعرتت  اليت  السلبيات  أن  إالّ  التغريات.  هذه  تقييم 

التقنيات شكّلت الدافع إلجياد طرق بديلة عنها يف التقييم.

اهلدف: 

العظمية  التغريات  تقييم  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

مساكة  الدهليزي،  القممّي  العظمي  )االمتصاص  الكميّة 

العظمية  الكثافة  الدهليزية،  القشرية  العظمية  الصفيحة 

تقنية  باستخدام  السينّ  للزرع  التالية  املوضعيّة(  الشعاعية 

التصوير الشعاعي املقطعي احملوسب ذو احلزمة املخروطية 

.CBCT
املواد والطرائق:  

متَّ إجراء صورةCBCT بعد الزرع مباشرًة وصورة 

لعينة  الشروط  وبنفس  أشهر  بتسعة  الزرع  بعد  أخرى 

تكونت من 30 زرعة سنيّة خمروطية يف املنطقة اخللفيّة من 

الفك السفلي ُزرَعت عند 15 مريضاً )8 ذكور , 7 إناث( 

مبتوسط عمر قدره )33.7( ومتّ قياس املسافة بني امللتقى 

السنخّي  العظم  قمة  حتى  و  دعامة(   _ )زرعة  الشعاعّي 

كما متّ قياس مساكة الصفيحة العظمية القشرية الدهليزية 

يف ثالثة مواقع ) على ُبعد 1 ملم من امللتقى السابق ذرويّاً 

1 ملم من  بعد  الزرعة )B( , على  )A( , عند منتصف 

الكثافة  قياس  التاجي )C(  كما متّ  الزرعة باالجتاه  ذروة 

بوحدات  الزرعة  حميط  على  املوضعية  الشعاعية  العظمية 

هاونسفيلد ,  وذلك يف كال الصورتني بعد الزرع مباشرًة 

املقادير  يف  التغريات  حساب  ومتَ   . أشهر  بتسعة  وبعده 

السابقة بني الصورتني باستخدام اختبارات إحصائيّة عند 

a=0.05 مستوى ثقة

النتائج:

كما  ملم,   )0.6  ( العظمي  االمتصاص  قيمة  كانت 

القشرية  العظمية  الصفيحة  مساكة  يف  التغري  قيم  كانت 

 A=0.27, P=.000( )B=-0.17,( الدهليزية 

االرتباط  وكان   ,)P=.000( )C=0.08 , P=.000
وبني  الدهليزي  القممي  العظمي  االمتصاص  بني  قوياً 

التغري يف مساكة الصفيحة العظمية القشرية الدهليزية عند 

التغري  قيم  متوسط  كان  كما   ,  )A( )R=0.8( النقطة 

الزرعات  حول  املوضعية  الشعاعية  العظمية  الكثافة  يف 

االمتصاص  مع  ارتباطها  وكان   )D=53.33+_19(

مهماًل.

اخلالصة :

حتدث تغريات يف العظم الدهليزي احمليط بالزرعة على 

العظم  بامتصاص يف  تتظاهر  والعمودي  األفقي  املستويني 

القشرية  العظمية  الصفيحة  مساكة  يف  ونقص  القممّي 

تتظاهر بنقص الكثافة العظمية  بنيويةّ  الدهليزية وتغريات 

حول الزرعات 

التقييم ال�سعاعي ثالثي الأبعاد للتغريات العظمية الكمية التالية للزرع ال�سني

م����ل����خ���������س����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتور: أسامة الصباغ
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املقدمة:

من  الثانية  املرتبة  يف  السفلي  الفك  كسور  تأتي 

مرحلة  وتعد  الفكية،  الوجهية  الكسور  تواتر  حيث 

الدقيق للكسور اخلطوة األوىل يف طريق  التشخيص 

إصابة  أن  السيما  واملتكاملة،  الصحيحة  املعاجلة 

الفك السفلي بالكسر تكون يف أكثر من موقع بعد 

املنتهية  العناصر  حتليل  طريقة  تعد  الصدمة.  تلقي 

مناسبة جداً لدراسة بنية معقدة كبنية الفك السفلي، 

فاألساليب التجريبية والسريرية حتد من إمكانية حتري 

توزع اإلجهادات واالنفعاالت ضمن عظم الفك يف 

حني تتجاوز تقنية حتليل العناصر املنتهية هذه احلدود.   

هدف البحث:

يف  الراضة  اخلارجية  القوى  تأثري  آلية  دراس��ة 

بني  العالقة  ودراسة  السفلي،  الفك  إحداث كسور 

مكان تطبيق الصدمة ومناطق توضع هذه الكسور.

املواد والطرائق:

مت بناء منوذج ثالثي األبعاد خاص بتحليل العناصر 

املنتهية لفك سفلي انطالقاً من صورة مقطعية حموسبة 

ذات حزمة خمروطية، وخضع الفك إىل قوى خارجية 

مسببة للكسر مطبقة يف مناطق الزاوية وجسم الفك 

أفقي  بشكل  واللقمة  واالرتفاق  االرتفاق  ونظري 

وشاقولي. 

النتائج:

Von- أظهرت النتائج توزعاً خمتلفاً إلجهادات

عظم  يف  األساسي  األعظمي  واإلجهاد   Mises
جتاوزت  اليت  املناطق  ُسجلت  حيث  السفلي  الفك 

اخلضوع  حد  فيها   Von-Mises إجهاد  قيمة 

لعظم الفك السفلي، كما بينت النتائج تركز إجهاد 

يف  سالبة  وأخرى  موجبة  قيمة  ذي  أساسي  أعظمي 

املناطق املدروسة.

االستنتاجات:

يف  األفقية  الصدمة  أن  البحث  هذا  من  نستنتج 

اخللفية  احلافة  فيها ويف  الزاوية تسبب كسراً  منطقة 

يف  الكسر  الشاقولية  الصدمة  تسبب  حني  يف  للرأد 

يف  األفقية  الصدمة  أما  اللقمة،  وحتت  اللقمة  عنق 

عنق  ويف  فيه  كسراً  سببت  فقد  الفك  جسم  منطقة 

اللقمة يف اجلهة نفسها إضافة إىل كسر نظري االرتفاق 

يف اجلهة املقابلة، بينما ظهر كسر أنسي الرأد يف حالة 

الصدمة الشاقولية يف منطقة جسم الفك. كما سببت 

يف  كسراً  االرتفاق  نظري  منطقة  يف  األفقية  الصدمة 

منطقة تطبيق القوة إضافة إىل عنق اللقمتني وكذلك 

االرتفاق،  منطقة  يف  األفقية  للصدمة  بالنسبة  األمر 

بينما أدت الصدمة الشاقولية يف منطقة نظري االرتفاق 

الصدمة، يف حني ظهر  لقمة جهة  عنق  إىل كسر يف 

الشاقولية  الصدمة  اللقمتني يف حالة  الكسر يف عنق 

يف منطقة االرتفاق. سببت الصدمة يف منطقة اللقمة 

كسراً يف رأس وعنق اللقمة يف اجلهة ذاتها.

وتو�ضعات  �آلية  يف  �لر��ضة  �خلارجية  �لقوى  تاأثري  در��ضة 
ك�ضور �لفك �ل�ضفلي با�ضتخد�م تقنية حتليل �لعنا�ضر �ملنتهية

م����ل����خ���������ض����ات
�أب������������ح������������اث

الدكتور: رواد الغزي
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جملة طب الفم

أهم  أحد  بالزرعة  احمليط  العظم  على  احلفاظ  يعترب 

يف  التغري  وإن  ودميومتها،  الزرعة  هذه  جناح  يف  العوامل 

كمية ونوعية العظم احمليط بها ال يؤثر فقط على االندماج 

شكل  يف  تغري  لذلك  باإلضافة  يسبب  وإمنا  هلا  العظمي 

النسج الرخوة املغطية وبالتالي يؤثر على الناحية اجلمالية 

التغريات  عن  التحري  فإن  وعليه  للمعاجلة.  والوظيفيّة 

العظمية يشكل اجلزء األهم يف تقييم جناح الزرعات. وقد 

يف  واملعايري  الطرق  من  العديد  الطبيّة  األدبيات  يف  وجد 

هذه  اعرتت  اليت  السلبيات  أن  إالّ  التغريات.  هذه  تقييم 

التقنيات شكّلت الدافع إلجياد طرق بديلة عنها يف التقييم.

اهلدف: 

العظمية  التغريات  تقييم  إىل  الدراسة  هذه  تهدف 

مساكة  الدهليزي،  القممّي  العظمي  )االمتصاص  الكميّة 

العظمية  الكثافة  الدهليزية،  القشرية  العظمية  الصفيحة 

تقنية  باستخدام  السينّ  للزرع  التالية  املوضعيّة(  الشعاعية 

التصوير الشعاعي املقطعي احملوسب ذو احلزمة املخروطية 

.CBCT
املواد والطرائق:  

متَّ إجراء صورةCBCT بعد الزرع مباشرًة وصورة 

لعينة  الشروط  وبنفس  أشهر  بتسعة  الزرع  بعد  أخرى 

تكونت من 30 زرعة سنيّة خمروطية يف املنطقة اخللفيّة من 

الفك السفلي ُزرَعت عند 15 مريضاً )8 ذكور , 7 إناث( 

مبتوسط عمر قدره )33.7( ومتّ قياس املسافة بني امللتقى 

السنخّي  العظم  قمة  حتى  و  دعامة(   _ )زرعة  الشعاعّي 

كما متّ قياس مساكة الصفيحة العظمية القشرية الدهليزية 

يف ثالثة مواقع ) على ُبعد 1 ملم من امللتقى السابق ذرويّاً 

1 ملم من  بعد  الزرعة )B( , على  )A( , عند منتصف 

الكثافة  قياس  التاجي )C(  كما متّ  الزرعة باالجتاه  ذروة 

بوحدات  الزرعة  حميط  على  املوضعية  الشعاعية  العظمية 

هاونسفيلد ,  وذلك يف كال الصورتني بعد الزرع مباشرًة 

املقادير  يف  التغريات  حساب  ومتَ   . أشهر  بتسعة  وبعده 

السابقة بني الصورتني باستخدام اختبارات إحصائيّة عند 

a=0.05 مستوى ثقة

النتائج:

كما  ملم,   )0.6  ( العظمي  االمتصاص  قيمة  كانت 

القشرية  العظمية  الصفيحة  مساكة  يف  التغري  قيم  كانت 

 A=0.27, P=.000( )B=-0.17,( الدهليزية 

االرتباط  وكان   ,)P=.000( )C=0.08 , P=.000
وبني  الدهليزي  القممي  العظمي  االمتصاص  بني  قوياً 

التغري يف مساكة الصفيحة العظمية القشرية الدهليزية عند 

التغري  قيم  متوسط  كان  كما   ,  )A( )R=0.8( النقطة 

الزرعات  حول  املوضعية  الشعاعية  العظمية  الكثافة  يف 

االمتصاص  مع  ارتباطها  وكان   )D=53.33+_19(

مهماًل.

اخلالصة :

حتدث تغريات يف العظم الدهليزي احمليط بالزرعة على 

العظم  بامتصاص يف  تتظاهر  والعمودي  األفقي  املستويني 

القشرية  العظمية  الصفيحة  مساكة  يف  ونقص  القممّي 

تتظاهر بنقص الكثافة العظمية  بنيويةّ  الدهليزية وتغريات 

حول الزرعات 

التقييم ال�سعاعي ثالثي الأبعاد للتغريات العظمية الكمية التالية للزرع ال�سني

م����ل����خ���������س����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتور: أسامة الصباغ
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جملة طب الفم

و  الربو  من  لكل  املتزايد  االنتشار  رفع  املراجعة: 

املدارس  أطفال  لدى  عنهما  التحري  وترية  من  النخور 

قد  الطفولة  مرحلة  يف  الربو  بان  السائد  لالعتقاد  نظراً 

يكون عاماًل مسبباً لتطور النخور 

اهلدف: حتري النخور و التغريات اللعابية عند األطفال 

املصابني بالربو بني عمري 6– 12 سنة و مقارنتها مع عينة 

شاهدة من األطفال األصحاء مع مراعاة العمر و اجلنس و 

احلالة االجتماعية و االقتصادية.

شاهدة(   – )حالة  الدراسة  تصميم  الطرائق:  و  املواد 

و   6 بني عمري  طفلة  و  طفل   100 البحث  عينة  ضمت 

طفلة  و  طفاًل  مخسني  عند  الربو  تشخيص  مت  عاماً,   12
الشاهدة  العينة  .يف حني ضمت  املختص  الطبيب  قبل  من 

مخسني آخرين من األطفال األصحاء. مت استفسار األطفال 

املصابني بالربو عن مدة العالج و األدوية املتناولة و شكلها 

الدوائي و جرعاتها املتناولة يف استبيان الدراسة. 

األطفال  عند   DMFT معدالت  أن  تبني  النتائج: 

املصابني بالربو أعلى منها عند األصحاء ) 2.75+2.33 

ملعدل  بالنسبة  األم��ر  كذلك   )1.10+1.28 مقابل 

 .  )4.21+4.42 مقابل   3.60+DEFT )6.35
الربو  بني درجات  املعتدل هم االكثر خنوراً  الربو  مرضى 

يليهم مرضى الربو الشديد. يزداد معدل DMFT عند 

الساملرتول مع حبوب  الفلوتيكازون مع  ببخاخ  املعاجلني 

الربيدنيزولون و عند اجلرعات العالية من الفلوتيكازون. 

كان معدل التدفق اللعابي أعلى عند األصحاء )1 مقابل 

عند  أعلى  الدارئة  القدرة  مستويات  فإن  كذلك   .)0.7
و  اإلصابة  بشدة  بالربو  املصابني  عند  تتأثر  و  األصحاء 

باألدوية املتناولة.

اخلالصة: إن لربو و ادويته تأثرياً على النخور و العاب 

لدى االطفال املصابني بالربو حبيث ميكن اعتبارهم مرضى 

ذوو خطورة خنرية عالية االمر الذ يتطلب انتباهاً أكرب من 

االطباء و اطباء األسنان هلذه الفئة من املرضى . 

 DMFT ,كلمات مفتاحية: الربو, النخور, االطفال

deft,  التغريات اللعابية. 

النخور ال�سنية و التغريات اللعابية 
عند الأطفال امل�سابني بالربو

م����ل����خ���������س����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتورة: سالف محيد
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مقّدمة:��
ي�شّكل��ل�َشَرطان��شائك��خلاليا��أكرث�
�لتي�ت�شيب� من�90%�من��خلباثات�
ثالث� �إىل� ويق�شم� و�لعنق� �ل��ر�أ���س�
�لتحّول� ن�شيجّية.يقّدم� درج���ات�
�لظهاري��مليز�ن�شيمي��آلّية�تقوم�من�
و� بالغزو� �لظهارّية� �خلاليا� خاللها�
لو��شماته� �أّن� وُيعتقد� �ال�شتعمار،�
�لن�شيجّية� �ل��درج��ة� م��ع� �رت��ب��اط��ًا�

للورم�.

�لهدف�من��لبحث:��
امليزانشيمي  الظهاري  التحّول  وامسي  تعبرييّة  حتّري 

β-catenin و E-cadherin وعالقتها مع الدرجات 
و  الرأس  يف  اخلاليا  شائك  للسرطان  املختلفة  النسيجيّة 

العنق وعالقة كال الوامسني مع بعضهما.

�ملو�د�و��لطر�ئق:��
بروتيين تعبرييّة  مقارنة  مت��ت  ال��دراس��ة  ه��ذه  يف 

سرطان  حالة   33 يف   E-cadherin و   β-catenin
 + ذكور   25( العنق  و  ال��رأس  منطقة  يف  خاليا  شائك 

سنة،،متّ   )90-18( بني  أعمارهم  تراوحت   ) 8اناث 

للورم  النسيجيّة  الدرجة  3 جمموعات حسب  إىل  فرزهم 

، متّ التلوين بطريقة كيميامناعية نسيجيّة.

�لنتائج:���
بروتيين لتعبرييّة  واض��ح  ارت��ب��اط  وج��ود  لوحظ 

النسيجيّة  الدرجة  مع   E-cadherin و   β-catenin
الورم.  للورم، حيث اخنفضت شّدةالتلّومنع اخنفاض متايز 

اخلاليا  من   87% يف   β-cateninتعبرييّة ظهرت 

متوّسطة  يف   68% مقابل  التمايز  جيّدة  احل��االت  يف 

إىل بالنسبة  كذلك  التمايز.  ضعيفة  يف   43% و  التمايز 

E-cadherin حيث ظهرت يف 82امللّونني.%39 على 
من  كل  بينتعبرييّة  واضحا  ارتباطا  وجدنا  كما   . التوالي 

امللّونني .

�ال�شتنتاجات:��
بروتيين  تعبرييّة  أن  تبني  الدراسة  هذه  حدود  ضمن 

وامساً  متثّل  أن  E-cadherinميكن  و   β-catenin
انذاريّاً للسرطان شائك اخلاليا يف الراس و العنق.

�لكلمات��ملفتاحّية:��
والعنق،التحّول  الرأس  يف  اخلاليا  شائك  الَسَرطان 

بروتني   ،β-catenin ،بروتني  امليزانشيمي  الظهاري 

E-cadherin، الدرجة النسيجيّة.

حتري��تعبريية�بع�س�و��شمات��لتحول��لظهاري�
�ملز�ن�شيمي�لل�شرطان��شائك��خلاليا�يف��لر�أ�س�و��لعنق

م����ل����خ���������ش����ات
�أب������������ح������������اث

الدكتور: خالد زيد
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جملة طب الفم

و  الربو  من  لكل  املتزايد  االنتشار  رفع  املراجعة: 

املدارس  أطفال  لدى  عنهما  التحري  وترية  من  النخور 

قد  الطفولة  مرحلة  يف  الربو  بان  السائد  لالعتقاد  نظراً 

يكون عاماًل مسبباً لتطور النخور 

اهلدف: حتري النخور و التغريات اللعابية عند األطفال 

املصابني بالربو بني عمري 6– 12 سنة و مقارنتها مع عينة 

شاهدة من األطفال األصحاء مع مراعاة العمر و اجلنس و 

احلالة االجتماعية و االقتصادية.

شاهدة(   – )حالة  الدراسة  تصميم  الطرائق:  و  املواد 

و   6 بني عمري  طفلة  و  طفل   100 البحث  عينة  ضمت 

طفلة  و  طفاًل  مخسني  عند  الربو  تشخيص  مت  عاماً,   12
الشاهدة  العينة  .يف حني ضمت  املختص  الطبيب  قبل  من 

مخسني آخرين من األطفال األصحاء. مت استفسار األطفال 

املصابني بالربو عن مدة العالج و األدوية املتناولة و شكلها 

الدوائي و جرعاتها املتناولة يف استبيان الدراسة. 

األطفال  عند   DMFT معدالت  أن  تبني  النتائج: 

املصابني بالربو أعلى منها عند األصحاء ) 2.75+2.33 

ملعدل  بالنسبة  األم��ر  كذلك   )1.10+1.28 مقابل 

 .  )4.21+4.42 مقابل   3.60+DEFT )6.35
الربو  بني درجات  املعتدل هم االكثر خنوراً  الربو  مرضى 

يليهم مرضى الربو الشديد. يزداد معدل DMFT عند 

الساملرتول مع حبوب  الفلوتيكازون مع  ببخاخ  املعاجلني 

الربيدنيزولون و عند اجلرعات العالية من الفلوتيكازون. 

كان معدل التدفق اللعابي أعلى عند األصحاء )1 مقابل 

عند  أعلى  الدارئة  القدرة  مستويات  فإن  كذلك   .)0.7
و  اإلصابة  بشدة  بالربو  املصابني  عند  تتأثر  و  األصحاء 

باألدوية املتناولة.

اخلالصة: إن لربو و ادويته تأثرياً على النخور و العاب 

لدى االطفال املصابني بالربو حبيث ميكن اعتبارهم مرضى 

ذوو خطورة خنرية عالية االمر الذ يتطلب انتباهاً أكرب من 

االطباء و اطباء األسنان هلذه الفئة من املرضى . 

 DMFT ,كلمات مفتاحية: الربو, النخور, االطفال

deft,  التغريات اللعابية. 

النخور ال�سنية و التغريات اللعابية 
عند الأطفال امل�سابني بالربو

م����ل����خ���������س����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتورة: سالف محيد
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جملة طب الفم

خلفية البحث و هدفه: يعترب الثبات عاماًل أساسياً و 

القصرية  للدعامات  خاصة  و  التعويض  دميومة  يف  مؤثراً 

بسبب  تتوجيها  إىل  احلاجة  عند  كبرياً  حتدياً  تشكل  ألنها 

تقنية  فعالية  تقييم  إىل  البحث  هذا  هدف   . الثبات  نقص 

و  الشعراني  فندي  الدكتور  األستاذ  ابتكار  من  جديدة 

جذع  بشكل  ميازيب  حفر  على  تعتمد  اليت  تصميمه 

باطن  يف  معدنية  نتوءات  مع   )Frustum( املخروط 

على  امللصقة  الكاملة  التيجان  ثبات  زيادة  يف   – التاج 

دعامات قصرية و مقارنتها بامليازيب التقليدية

.Setting Grooves 

مواد البحث وطرائقه: مشلت عينة البحث 48 دعامة 

قصري  سريري  بطول   , حمضرة  رحى  شكل  على  حناسية 

جمموعات:  أربع  إىل  بالتساوي  قسمت  ملم,   )  3.5  (

تقليديني  استقرار  ميزابي  مع  جمموعة  شاهدة,  جمموعة 

متقابلني,   Frustum ميزابي  مع  جمموعة  متقابلني, 

جمموعة مع ميزابي Frustum متقابلني و أضيف على 

معدنيان  نتوءان  اجملموعة  هذه  لتيجان  الداخلي  السطح 

مباشرة  املعدنية  التيجان  تشميع  مت  و   ,Metal Pins
ثم  الزنك,  فوسفات  بأمسنت  ألصقت  و  الدعامات  على 

طبقت عليها قوى شد حتى حدوث الفشل, متت الدراسة 

أجريت  و   ANOVA اختبار  باستخدام  اإلحصائية 

. ) Bonferroni P-< ) 0.05 املقارنة الثنائية باختبار

بالكيلوغرام  الثبات  قيم  متوسط  بلغ  النتائج: 

الشاهدة  اجملموعة  يلي:  كما  املدروسة  اجملموعة  حسب 

46.67 , جمموعة ميازيب االستقرار 47.00 , جمموعة 
Frustum 60.92, جمموعة Frustum مع نتوءين 
ذات  نتائج  وجود  الدراسة  وأظهرت   ,93.75 معدنيني 

نتوء  مع   Frustum استخدام  عند  إحصائية  داللة 

ميازيب  على  التقنية  هذه  تفوقت  إذ  بدونه  أو  معدني 

االستقرار التقليدية اليت مل حتسن الثبات.

اخلالصة: إن تقنية الشعراني – كما نقرتح تسميتها – 

و املتمثلة بتحضري ميزابني متقابلني بشكل جذع املخروط 

و  االمسنت,  جمرى  تشكيل  يف  ليساهما   ,Frustum
للتاج  الداخلي  السطح  من  معدنيان  نتوءان  فيها  يندخل 

 Frustum حتضري  أن  كما  الضعف,  إىل  الثبات  يزيد 

فقط دون Metal Pin  حيسن الثبات بنسبة 65 %, أما 

ميازيب االستقرار التقليدية فال حتسن من الثبات.

األمسنت  – جمرى  املخروط  مفتاحية: جذع  كلمات 

– نتوء معدني.

تاأثري �ضكل حت�ضري امليازيب املحورية يف نبات 
التيجان الكاملة يف الدعامات الق�ضرية

م����ل����خ���������ض����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتور: رامي العيسمي
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املركب الراتنج  أوتاد  تستخدم  اهلدف:  و   املقدمة 
و ذلك تاجياً  املتهدمة  باأللياف يف ترميم األسنان   املقوى 
هذا يهدف  ارتباطها.  خلواص  و  التجميلية  مليزاتها   نظراً 
 البحث إىل دراسة فعالية عدة طرق مستخدمة يف تصنيع
باأللياف املقوى  املركب  الراتنج  من  الفردية   األوالد 
Custom Fiber-Reinforced Composite 
Posts (FRC), 
وذلك مقارنة بأوتاد األلياف مسبقة الصنع من حيث 
املستديرة  غري  اجلذرية  األقنية  ضمن  األوتاد  هذه  ثبات 
اإللصاق  أمسنت  مع  منها  كل  ارتباط  وم��دى  املقطع 

الراتنجي.
املواد والطرائق: تألفت عينة البحث من 36 ضاحكة 
ومعاجلتها  لألسنان  التاجي  اجلزء  إزالة  مت  اجلذر,  وحيدة 
تصنيع  طريقة  حسب  عشوائي  بشكل  قسمت  ثم  لبياً. 
األوتاد املتبعة إىل ثالث جمموعات متساوية, كل جمموعة 
الطريقة  األوىل:  اجملموعة  يف  استخدمت  ضاحكة.   12
 FRC نظام  الصنع  مسبقة  أوت��اد  باستخدام  املباشرة 
بينما  الشاهدة.  اجملموعة  تعترب  وهي   Postec Plus
املباشرة  الفردية  الطريقة  الثانية:  اجملموعة  يف  استخدمت 
أما   ,Ribbond نظام  اإليثلني  متعدد  ألياف  باستخدام 
غري  الفردية  الطريقة  فاستخدمت  الثالثة:  اجملموعة  يف 
مت   .Vectris نظام  زجاجية  ألياف  باستخدام  املباشرة 
 Pull السحب  )اختبار  الشد  الختبار  العينات  إخضاع 
بالنيوتن.  وتد  لكل  الشد  مقاومة  out test( وسجلت 
التالي  املعيار  وفق  للعينات  الفشل  نوع  دراسة  متت  ثم 
 adhesive التصاقي  فشل  األول:  النوع  من  )الفشل 
النوع  من  الفشل  الوتد,  وسطح  الراتنجي  األمسنت  بني 
الثاني: فشل التصاقي adhesive بني األمسنت الراتنجي 

والعاج اجلذري, الفشل من النوع الثالث: فشل متاسكي 
أجريت  الالصقة(.  امل��ادة  طبقة  ضمن   cohesive
الشد  اختبارات  لنتائج  اإلحصائية  التحليلية  الدراسة 

بوساطة برنامج SPSS اإلصدار رقم )17(.
اجلانب  أح��ادي  التباين  اختبار  أج��ري  النتائج: 
ANOVA لدراسة داللة الفروق يف متوسط قوة الشد 
)بالنيوتن( بني الطرق الثالث املستخدمة ومت إجراء املقارنة 
الثنائية وفق طريقة Bonferroni. أظهرت االختبارات 
 p( ال��دراس��ة  جمموعات  بني  جوهرية  ف��روق  وج��ود 
0.05>(. إذ وجد أن أوتاد اجملموعة الثانية قد امتلكت 
أعلى قيم لقوى الشد وبفروق جوهرية مقارنة باجملموعات 
أن  تبني  الفشل  نوع  دراسة  نتائج  خالل  ومن  األخرى. 
واألمسنت  الوتد  بني  االلتصاقي  النوع  من  الفشل  نسبة 
)اجملموعة  الصنع  مسبقة  األوتاد  يف  األكرب  هي  والعاج 
األوىل(, بينما كانت نسبة الفشل من النوع االلتصاقي بني 
األمسنت والعاج هي األكرب يف األوتاد الفردية للمجموعة 
الثالثة  الثانية, ومل تكن هناك فروق جوهرية بني األنواع 

للفشل يف األوتاد الفردية للمجموعة الثالثة.
أن  تبني  الدراسة  هذه  نتائج  ضوء  يف  االستنتاجات: 
واملعّدة  باأللياف  املقوى  املركب  للراتنج  الفردية  األوتاد 
أفضل من  بثبات  تتميز  املباشرة  أو غري  املباشرة  بالطريقة 
أوتاد األلياف مسبقة الصنع. تعترب أوتاد األلياف الفردية 
أوتاد  بني  األعلى  الثبات  ذات  املباشرة  بالطريقة  املعدة 
اجملموعات الثالث. ومن خالل دراسة نوع الفشل لوحظ 
أوتاد  يف  أقوى  كان  واألمسنت  الوتد  بني  االرتباط  أن 

األلياف الفردية مقارنة بأوتاد األلياف مسبقة الصنع.
أوتاد   – اجلذري  داخل  الثبات  املفتاحية:  الكلمات 

الراتنج املركب املقوى باأللياف – األمسنت الراتنجي.

تاأثري طريقة الت�صنيع يف ثبات اأوتاد الراتنج املركب املقوى بالألياف

م����ل����خ���������ص����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتور: مهند البلخي
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خلفية البحث و هدفه: يعترب الثبات عاماًل أساسياً و 

القصرية  للدعامات  خاصة  و  التعويض  دميومة  يف  مؤثراً 

بسبب  تتوجيها  إىل  احلاجة  عند  كبرياً  حتدياً  تشكل  ألنها 

تقنية  فعالية  تقييم  إىل  البحث  هذا  هدف   . الثبات  نقص 

و  الشعراني  فندي  الدكتور  األستاذ  ابتكار  من  جديدة 

جذع  بشكل  ميازيب  حفر  على  تعتمد  اليت  تصميمه 

باطن  يف  معدنية  نتوءات  مع   )Frustum( املخروط 

على  امللصقة  الكاملة  التيجان  ثبات  زيادة  يف   – التاج 

دعامات قصرية و مقارنتها بامليازيب التقليدية

.Setting Grooves 

مواد البحث وطرائقه: مشلت عينة البحث 48 دعامة 

قصري  سريري  بطول   , حمضرة  رحى  شكل  على  حناسية 

جمموعات:  أربع  إىل  بالتساوي  قسمت  ملم,   )  3.5  (

تقليديني  استقرار  ميزابي  مع  جمموعة  شاهدة,  جمموعة 

متقابلني,   Frustum ميزابي  مع  جمموعة  متقابلني, 

جمموعة مع ميزابي Frustum متقابلني و أضيف على 

معدنيان  نتوءان  اجملموعة  هذه  لتيجان  الداخلي  السطح 

مباشرة  املعدنية  التيجان  تشميع  مت  و   ,Metal Pins
ثم  الزنك,  فوسفات  بأمسنت  ألصقت  و  الدعامات  على 

طبقت عليها قوى شد حتى حدوث الفشل, متت الدراسة 

أجريت  و   ANOVA اختبار  باستخدام  اإلحصائية 

. ) Bonferroni P-< ) 0.05 املقارنة الثنائية باختبار

بالكيلوغرام  الثبات  قيم  متوسط  بلغ  النتائج: 

الشاهدة  اجملموعة  يلي:  كما  املدروسة  اجملموعة  حسب 

46.67 , جمموعة ميازيب االستقرار 47.00 , جمموعة 
Frustum 60.92, جمموعة Frustum مع نتوءين 
ذات  نتائج  وجود  الدراسة  وأظهرت   ,93.75 معدنيني 

نتوء  مع   Frustum استخدام  عند  إحصائية  داللة 

ميازيب  على  التقنية  هذه  تفوقت  إذ  بدونه  أو  معدني 

االستقرار التقليدية اليت مل حتسن الثبات.

اخلالصة: إن تقنية الشعراني – كما نقرتح تسميتها – 

و املتمثلة بتحضري ميزابني متقابلني بشكل جذع املخروط 

و  االمسنت,  جمرى  تشكيل  يف  ليساهما   ,Frustum
للتاج  الداخلي  السطح  من  معدنيان  نتوءان  فيها  يندخل 

 Frustum حتضري  أن  كما  الضعف,  إىل  الثبات  يزيد 

فقط دون Metal Pin  حيسن الثبات بنسبة 65 %, أما 

ميازيب االستقرار التقليدية فال حتسن من الثبات.

األمسنت  – جمرى  املخروط  مفتاحية: جذع  كلمات 

– نتوء معدني.

تاأثري �ضكل حت�ضري امليازيب املحورية يف نبات 
التيجان الكاملة يف الدعامات الق�ضرية

م����ل����خ���������ض����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتور: رامي العيسمي



THE SYRIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY
Tooth Implant  Orthodontics  Dental Surgery    Dental Treatment   Bleaching Teeth

5051

جملة طب الفم

العكرب  فعالية  الطوالنية  الدراسة  هذه  حترت  اهلدف: 

اخلام يف التغطية اللبية املباشرة و برت اللب يف كل من األسنان 

املؤقتة و الدائمة الفتية سريرياً و شعاعياً و نسيجياً .

تصميم الدراسة: تألفت الدراسة من قسمني: سريري 

 60 إىل  تعود  سناً   150 األول  القسم  نسيجي. درس  و 

طفاًل : 30 ذكراً و 30 أنثى, تراوحت أعمارهم بني 4 

كمادة  اخلام  السوري  العكرب  استخدم  سنوات.    8.5  -

خنوراً  حوت  اليت  األسنان  كل  يف  السين  للب  مغطية 

التغطية  أجريت  جمموعات.  أربع  إىل  قسمت  و  عميقة, 

 42 و   )I )اجملموعة  مؤقتة  رحى   47 يف  املباشرة  اللبية 

رحى دائمة فتية )اجملموعة II(. كما اجري برت اللب يف 

فتية  دائمة  16 رحى  و   )III )اجملموعة  مؤقتة  45 رحى 
)اجملموعة IV( وضعت طبقة من العكرب اخلام على اللب 

املنكشف يف كلتا املعاجلتني, ثم فرشت فوقها طبقة رقيقة 

و  التصلب.  كيميائي  الشاردي  الزجاجي  األمسنت  من 

التصلب.  ضوئي  بالكمبوزت  النهائي  الرتميم  إجراء  مت 

ضمن  شعاعياً  و  سريرياً  املدروسة  احلاالت  مجيع  قيمت 

أشهر,   6 و  أشهر,   3 و  شهر,  بعد  زمنية:  فواصل  أربع 

مجيع  غياب  لدى  ناجحة  احلالة  اعتربت  و  شهراً.   12 و 

أو  للقرع  احلساسية  العفوي,  )األمل  السريرية  األعراض 

اجلس, االنتباج, احلركة املرضية(, و العالمات الشعاعية 

القاسية,  الصفيحة  يف  فقد  الرباطية,  املسافة  يف  )التوسع 

مرضي  امتصاص  اجلذور,  مفرتق  يف  أو  ذروية  شفوفية 

داخلي أو خارجي(.

أما القسم النسيجي من الدراسة فقد قيم 45 سناً تعود 

أعمارهم  تراوحت  أنثى,   17 و  7 ذكور  طفاًل:   24 إىل 

بني 7.5 – 12 سنة. و قد كانت األسنان املدروسة معدة 

أربع جمموعات رئيسية  التقوميي, و قد قسمت إىل  للقلع 

كل جمموعة  وقسمت  السريري,  القسم  متاثل جمموعات 

بدورها إىل جمموعتني فرعيتني حسب فرتة املراقبة و القلع 

املعاجلة.  من  أشهر  ثالثة  بعد  الثانية  و  بعد شهر  األوىل   :

أجريت التغطية اللبية املباشرة يف: 10 أرحاء مؤقتة )قلعت 

5 منها بعد شهر و 5 بعد ثالثة أشهر( و 11 ضاحكة فتية 
)قلعت 6 منها بعد شهر و 5 بعد ثالثة أشهر(. كما أجري 

ت���ق���ي���ي���م ف���ع���ال���ي���ة م��������ادة ال����ع����ك����ر يف 
ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ل��ب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة و ب���ر ال��ل��ب 
الفتية ال��دائ��م��ة  و  امل���ؤق��ت��ة  الأ���ش��ن��ان  يف 

م����ل����خ���������ش����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتورة: انسام األفندي
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برت اللب يف: 10 أرحاء مؤقتة )قلعت 5 منها بعد شهر و 

منها   8 )قلعت  فتية  14 ضاحكة  و  ثالثة أشهر(,  بعد   5
احلاالت  مجيع  عوجلت  أشهر(.  ثالثة  بعد   6 و  شهر  بعد 

حفظ  مت  السريري.  القسم  يف  املتبعة  نفسها  بالطريقة 

األسنان املقلوعة يف حملول الفورمول ذي الرتكيز 10% 

متتالية من كل عينة,  مقاطع نسيجية غري   4 ثم حضرت 

أيوزين   – هيماتوكسلني  بتلوين  تلوينها  بعد  درست  و 

باستعمال اجملهر الضوئي. مت تقييم العينات وفق استجابة 

اللب السين, و تشكل اجلسر العاجي, و اجلزر العاجية .

مبا أن البيانات كانت رتيبة مت استخدام اإلحصاء الالمعلمي 

طبقت  و   ,95% مقداره  ثقة  مستوى  عند  حتليلها  يف 

 Cochran's و Chi - Square : االختبارات التالية

 Mann-Whitney U و  McNemar و

. Kruskal - Wallis و

 ,3  ,1( بعد  السريري  النجاح  معدل  بلغ  النتائج: 

 ,93.6%  ,%.100( التوالي:  على  شهر   )12  ,6
 ,95.6%( و   I اجملموعة  يف   )87.2%  ,89,4%
و   III اجملموعة  يف   )71.1%  ,80%  ,84.4%
اجملموعة  يف   )68.8% فرتات  ثالث  ألول   87.5%(

IV و بلغ معدل النجاح الشعاعي بعد )1, 3, 6, 12( 
 ,89.4%  ,95.7%  ,100%( التوالي:  على  شهر 

%87.2( يف اجملموعة I, و )100%, 91.1%, 80%, 
%71.1( يف اجملموعة III و )%100, %87.5 آلخر 
ثالث فرتات( يف اجملموعة IV, بينما ظلت نسبة النجاح 

%100 يف مجيع فرتات  ثابتة عند  الشعاعي  و  السريري 

 . IIاملتابعة يف اجملموعة

التأثري السليب للزمن يف  أظهرت التحاليل اإلحصائية 

النجاح السريري و الشعاعي لكلتا املعاجلتني يف األسنان 

دراسة  لدى  إحصائياً  دالة  فروق  تظهر  مل  بينما   , املؤقتة 

الدائمة  األسنان  يف  املعاجلة  نوعي  جناح  على  الزمن  تأثري 

الفتية. بلغت نسب التوافق بني معدل النجاح السريري و 

الشعاعي %97.3 بعد شهر و بعد ثالثة أشهر, و100% 

بعد ستة أشهر, و%98 بعد سنة. أما نسيجياً, فقد بلغت 

الليب  االلتهاب  أو  الطبيعي  اللب  ذات  احلاالت  نسب 

و  عاجي,  جسر  فيها  تشكل  اليت  احل��االت  و  ال��ردود, 

التغطية  فيها جزر عاجية يف جمموعة  اليت شوهد  احلاالت 

%40 يف   ,50%  ,50% التوالي  اللبية املباشرة و على 

يف   35.7%  ,71.4%  ,75.1% و  املؤقتة,  األسنان 

املتشكل  املرمم  العاج  قد كان  الفتية. و  الدائمة  األسنان 

إما قنيوياً أو مشبهاً بالعظم, أو من النوعني معاً.

واعدة يف جمال  مادة  هو  اخلام  العكرب  إن  االستنتاج: 

التغطية اللبية املباشرة يف كل من األسنان املؤقتة و الدائمة 

الفتية , أما يف جمال برت اللب فال زالت حباجة إىل مزيد من 

البحث لدراسة العوامل املؤثرة يف النجاح . كما أن العكرب 

مادة متقبلة حيوياً متتلك تأثرياً مسكناً, و ختفف من شدة 

االستجابة االلتهابية , و حترض على تشكل العاج املرمم.

الكلمات األساسية : األسنان الدائمة الفتية, األسنان 

املؤقتة, برت اللب, التغطية اللبية املباشرة, العكرب.
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العكرب  فعالية  الطوالنية  الدراسة  هذه  حترت  اهلدف: 

اخلام يف التغطية اللبية املباشرة و برت اللب يف كل من األسنان 

املؤقتة و الدائمة الفتية سريرياً و شعاعياً و نسيجياً .

تصميم الدراسة: تألفت الدراسة من قسمني: سريري 

 60 إىل  تعود  سناً   150 األول  القسم  نسيجي. درس  و 

طفاًل : 30 ذكراً و 30 أنثى, تراوحت أعمارهم بني 4 

كمادة  اخلام  السوري  العكرب  استخدم  سنوات.    8.5  -

خنوراً  حوت  اليت  األسنان  كل  يف  السين  للب  مغطية 

التغطية  أجريت  جمموعات.  أربع  إىل  قسمت  و  عميقة, 

 42 و   )I )اجملموعة  مؤقتة  رحى   47 يف  املباشرة  اللبية 

رحى دائمة فتية )اجملموعة II(. كما اجري برت اللب يف 

فتية  دائمة  16 رحى  و   )III )اجملموعة  مؤقتة  45 رحى 
)اجملموعة IV( وضعت طبقة من العكرب اخلام على اللب 

املنكشف يف كلتا املعاجلتني, ثم فرشت فوقها طبقة رقيقة 

و  التصلب.  كيميائي  الشاردي  الزجاجي  األمسنت  من 

التصلب.  ضوئي  بالكمبوزت  النهائي  الرتميم  إجراء  مت 

ضمن  شعاعياً  و  سريرياً  املدروسة  احلاالت  مجيع  قيمت 

أشهر,   6 و  أشهر,   3 و  شهر,  بعد  زمنية:  فواصل  أربع 

مجيع  غياب  لدى  ناجحة  احلالة  اعتربت  و  شهراً.   12 و 

أو  للقرع  احلساسية  العفوي,  )األمل  السريرية  األعراض 

اجلس, االنتباج, احلركة املرضية(, و العالمات الشعاعية 

القاسية,  الصفيحة  يف  فقد  الرباطية,  املسافة  يف  )التوسع 

مرضي  امتصاص  اجلذور,  مفرتق  يف  أو  ذروية  شفوفية 

داخلي أو خارجي(.

أما القسم النسيجي من الدراسة فقد قيم 45 سناً تعود 

أعمارهم  تراوحت  أنثى,   17 و  7 ذكور  طفاًل:   24 إىل 

بني 7.5 – 12 سنة. و قد كانت األسنان املدروسة معدة 

أربع جمموعات رئيسية  التقوميي, و قد قسمت إىل  للقلع 

كل جمموعة  وقسمت  السريري,  القسم  متاثل جمموعات 

بدورها إىل جمموعتني فرعيتني حسب فرتة املراقبة و القلع 

املعاجلة.  من  أشهر  ثالثة  بعد  الثانية  و  بعد شهر  األوىل   :

أجريت التغطية اللبية املباشرة يف: 10 أرحاء مؤقتة )قلعت 

5 منها بعد شهر و 5 بعد ثالثة أشهر( و 11 ضاحكة فتية 
)قلعت 6 منها بعد شهر و 5 بعد ثالثة أشهر(. كما أجري 

ت���ق���ي���ي���م ف���ع���ال���ي���ة م��������ادة ال����ع����ك����ر يف 
ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ل��ب��ي��ة امل��ب��ا���ش��رة و ب���ر ال��ل��ب 
الفتية ال��دائ��م��ة  و  امل���ؤق��ت��ة  الأ���ش��ن��ان  يف 

م����ل����خ���������ش����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتورة: انسام األفندي
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خلوية  كتلة  هو  السرطان  وهدفه:  البحث  خلفية 
يف  اخلاليا  لنمو  املنظمة  الطبيعية  اآلليات  من  حت��ررت 

العضويات احلية .
تعترب مورثة عامل النمو البشروي من املورثات الورمية 
املتطورة يف إحداث سرطانات الرأس و العنق حيث تتحكم 
بالدورة اخللوية و حترض كاًل من التكاثر البشروي و هجرة 

اخلاليا البشروية .
النمو  أهمية مورثة عامل  الدراسة: دراسة  اهلدف من 
للسرطان  النسيجية  التغريات  على  التعرف  يف  البشروي 
الفموي البشروي شائك اخلاليا, للوصول إىل التشخيص 

التفريقي الصحيح, و حتديد درجة اخلبث بشكل دقيق.
 24  , عينة   35 البحث  البحث: مشل  طرائق  و  مواد 
ما  و  سنة   30 من  أعمارهم  ترتاوح  إناث,   11 و  ذكور, 
النسيجية  عيناتهم  دراسة  متت  الذين  املرضى  من  فوق, 
كلية  يف  املرضي  التشريح  و  النسج  قسم  يف  التشخيصية 
سرطان  لديهم  املشخص  و  دمشق  جبامعة  األسنان  طب 
فموي بشروي شائك اخلاليا, شرط أن ال يكون املريض قد 
خضع لعالج شعاعي أو كيميائي قبل استئصال اآلفة. و قد 

مشلت هذه العينات درجات خبث متباينة.
قمنا  و  املناعية,  النسيجية  للدراسة  العينات  مت حتضري 
)ضد  النسيجياملناعي  الكيميائي  بامللون  التلوين  بإجراء 
بروتينات مورثة عامل النمو البشروي(, كما مت تلوين مجيع 
العينات بامللون التقليدي هيماتوكسلني & إيوزين. درست 
العالقة بني درجة التعبري عن عامل النمو البشروي مع عدد 
من املعطيات النسيجية املميزة لل OSCC. و مت استخدام 
اختبار Chi - Square و اختبار Kendall's Tau  و 
اختبار Spearman يف الدراسة اإلحصائية عند مستوى 

. P>0.05 داللة
 86% بنسبة  إجيابياً  تلوناً  نتائج حبثنا  النتائج: أظهرت 

اخلاليا  أغلب  وكانت   ,EGF لكاشف  العينات  من 
السرطانية اليت تلونت بشكل جيد هي اخلاليا املوجودة يف 

حميط اجلزر الورمية 74.3% . 
 EGF زادت درجة التعبري عن عامل النمو البشروي
تدرجاً من اإلجيابية اخلفيفة + إىل اإلجيابية املتوسطة ++ إىل 
اخلبث  عالئم  مع  درست  عندما   +++ الشديدة  اإلجيابية 
اخللوي ووصلت إىل أعلى نسب وضوح النويات 50% , 
تعدد أشكال اخلاليا %47, اختالل نسبة احلجم بني النواة 
 41% الشاذة  االنقسامات  و   ,Ratio 75% اهليوىل  و 
البشروي  النمو  عامل  عن  التعبري  درجة  كانت  عندما 
EGF  )+++( , أما درجة اخلبث النسيجية و عدد اخلاليا 
األوىل  الدرجة  من  الورم  يكون  فعندما  باخلبث,  املشمولة 
 32% هلا  نسبة  أعلى  باإلجيابية يف  املشمولة  اخلاليا  تكون 
عند درجة التعبري عن EGF  )+++( , بينما عندما يكون 
باإلجيابية  املشمولة  اخلاليا  تزداد  الثالثة  الدرجة  من  الورم 
عن  التعبري  من  الدرجة  نفس  عند   50% نسبة  إىل  لتصل 
EGF و هي )+++( , بينما باملقابل تناقص وجود كرات 
درجة  تكون  عندما   32% نسبة  اقل  إىل  لتصل  التقرن 

.)+++(  EGF التعبري عن عامل النمو البشروي
االستنتاجات: بني دراستنا وجود عالقة ارتباط طردية 
بني عامل النمو البشروي و كل من درجة الورم النسيجية, 
وعدد اخلاليا املشمولة باخلبث , و عالئم اخلبث اخللوي, و 
االلتهاب بينما كانت هناك عالقة ارتباط عكسية بني درجة 

التعبري عن EGF و وجود كرات التقرن املعكوس.
مستقبل  البشروي,  النمو  عامل  املفتاحية:  الكلمات 
عامل النمو البشروي, السرطان البشروي شائك اخلاليا, 
عالئم اخلبث اخللوي, سرطان سيء التمايز, سرطان عالي 

التمايز.

درا�شة كيميا ن�شيجية مناعية لدور م�شتقبل عامل النمو الب�شري يف حتديد 
درجة خبث الإ�شابة بال�شرطان الب�شروي �شائك اخلاليا يف احلفرة الفموية

م����ل����خ���������ش����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتورة: روال عز الدين
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الكمال  حتقيق  إىل  التقوميية  املعاجلة  تهدف  املقدمة: 

للمركب  الطبيعي  اإلطباق  و  اجليدة  الوظيفة  و  اجلمالي 

القحفي الوجهي السين, و للوصول إىل هذه األهداف ال 

بدَّ من احلصول على التشخيص الصحيح و الدقيق كخطوة 

أولية, و يعتمد التشخيص الصحيح من خالل التعرف على 

السين,  الوجهي  القحفي  باملركب  طبيعية  الغري  املعطيات 

و  هلا  املؤدية  األسباب  أهم  معرفة  و  الطبيعي  عن  عزهلا  و 

استبعادها قدر اإلمكان يف سياق املعاجلة التقوميية. لذا كان 

من الواجب معرفة القيم الطبيعية على الصور السيفالوميرتية 

التطور, و هذا  السين يف معظم مراحل  القحفي  للمركب 

القيم  هذه  لدراسة  العامل  بلدان  معظم  يف  الباحثني  دفع  ما 

الدراسات أن  أبدت بعض  و حتديدها عند شعوبهم حيث 

هذه القيم الطبيعية ختتلف من جنس آلخر ومن عرق آلخر 

و من فرتة عمرية إىل أخرى, وبالتالي كان البد من حتديد 

هذه القيم للوصول إىل تشخيص اخللل اهليكلي أو السين.

أجل  من  البحث  هذا  إجراء  مت  البحث:  من  اهلدف 

حتديد القيم الطبيعية الشعاعية للمركب القحفي الوجهي 

املختلط يف مرحلة  عند األطفال األردنيني ذوي اإلطباق 

اإلطباق املختلط, و دراسة تأثرها بعامل اجلنس, ومن ثم 

مقارنتها مع عينة األطفال السوريني.

األطفال  العينة من  أفراد  اختيار  الطرائق: مت  و  املواد 

صور  إج��راء  مت  حيث  طفاًل,   94 عددهم  و  األردنيني 

أفراد  يتصف  و  منهم,  لكل  جانبية  سيفالوميرتية  شعاعية 

العينة بإطباق طبيعي حسب تصنيف Angle, وال توجد 

معاجلات تقوميية سابقة, وال توجد تناذرات أو تشوهات 

خلقية , و مت إجراء اختبار املقارنة بني املتوسطات احلسابية 

الداللة  مستوى  عند  ستيودنت   T املستقلة  للعينات 

.P<0.05
بني  نوعية  فروقاً  هناك  أن  النتائج  من  تبني  النتائج: 

مت  اليت  املتغريات  لبعض  األردنية  العينة  لدى  اجلنسني 

السورية  العينة  مع  املقارنة  عند  تبني  و  كما  دراستها, 

كان  املدروسة,  املتغريات  أغلب  يف  نوعية  فروقاً  وجود 

منوذج النمو طبيعياً حسب بيورك لدى األطفال األردنيني 

مع كونه أقرب لألفقي حسب نسبة جاراباك.

االستنتاجات: على ما تقدم جيب اعتماد القيم الطبيعية 

اليت مت التوصل إليها يف هذه الدراسة للفئة العمرية ذاتها و 

التفريق بني قيم الذكور و اإلناث عند القيام بالتشخيص 

تراعى  أن  جيب  أنه  و  كما  السيفالوميرتي,  الشعاعي 

القيم اخلاصة بكل منوذج منو وجهي لوجود االختالفات 

الشكلية بني النماذج الوجهية الثالث.

م����ل����خ���������ص����ات
�أب������������ح������������اث

هند�صة �لقحف �لوجهي للأطفال �لأردنيني ذوي 
�ملختلط �لإطباق  مرحلة  يف  �لطبيعي  �لإطباق 

الدكتور: ياسني خضر
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خلوية  كتلة  هو  السرطان  وهدفه:  البحث  خلفية 
يف  اخلاليا  لنمو  املنظمة  الطبيعية  اآلليات  من  حت��ررت 

العضويات احلية .
تعترب مورثة عامل النمو البشروي من املورثات الورمية 
املتطورة يف إحداث سرطانات الرأس و العنق حيث تتحكم 
بالدورة اخللوية و حترض كاًل من التكاثر البشروي و هجرة 

اخلاليا البشروية .
النمو  أهمية مورثة عامل  الدراسة: دراسة  اهلدف من 
للسرطان  النسيجية  التغريات  على  التعرف  يف  البشروي 
الفموي البشروي شائك اخلاليا, للوصول إىل التشخيص 

التفريقي الصحيح, و حتديد درجة اخلبث بشكل دقيق.
 24  , عينة   35 البحث  البحث: مشل  طرائق  و  مواد 
ما  و  سنة   30 من  أعمارهم  ترتاوح  إناث,   11 و  ذكور, 
النسيجية  عيناتهم  دراسة  متت  الذين  املرضى  من  فوق, 
كلية  يف  املرضي  التشريح  و  النسج  قسم  يف  التشخيصية 
سرطان  لديهم  املشخص  و  دمشق  جبامعة  األسنان  طب 
فموي بشروي شائك اخلاليا, شرط أن ال يكون املريض قد 
خضع لعالج شعاعي أو كيميائي قبل استئصال اآلفة. و قد 

مشلت هذه العينات درجات خبث متباينة.
قمنا  و  املناعية,  النسيجية  للدراسة  العينات  مت حتضري 
)ضد  النسيجياملناعي  الكيميائي  بامللون  التلوين  بإجراء 
بروتينات مورثة عامل النمو البشروي(, كما مت تلوين مجيع 
العينات بامللون التقليدي هيماتوكسلني & إيوزين. درست 
العالقة بني درجة التعبري عن عامل النمو البشروي مع عدد 
من املعطيات النسيجية املميزة لل OSCC. و مت استخدام 
اختبار Chi - Square و اختبار Kendall's Tau  و 
اختبار Spearman يف الدراسة اإلحصائية عند مستوى 

. P>0.05 داللة
 86% بنسبة  إجيابياً  تلوناً  نتائج حبثنا  النتائج: أظهرت 

اخلاليا  أغلب  وكانت   ,EGF لكاشف  العينات  من 
السرطانية اليت تلونت بشكل جيد هي اخلاليا املوجودة يف 

حميط اجلزر الورمية 74.3% . 
 EGF زادت درجة التعبري عن عامل النمو البشروي
تدرجاً من اإلجيابية اخلفيفة + إىل اإلجيابية املتوسطة ++ إىل 
اخلبث  عالئم  مع  درست  عندما   +++ الشديدة  اإلجيابية 
اخللوي ووصلت إىل أعلى نسب وضوح النويات 50% , 
تعدد أشكال اخلاليا %47, اختالل نسبة احلجم بني النواة 
 41% الشاذة  االنقسامات  و   ,Ratio 75% اهليوىل  و 
البشروي  النمو  عامل  عن  التعبري  درجة  كانت  عندما 
EGF  )+++( , أما درجة اخلبث النسيجية و عدد اخلاليا 
األوىل  الدرجة  من  الورم  يكون  فعندما  باخلبث,  املشمولة 
 32% هلا  نسبة  أعلى  باإلجيابية يف  املشمولة  اخلاليا  تكون 
عند درجة التعبري عن EGF  )+++( , بينما عندما يكون 
باإلجيابية  املشمولة  اخلاليا  تزداد  الثالثة  الدرجة  من  الورم 
عن  التعبري  من  الدرجة  نفس  عند   50% نسبة  إىل  لتصل 
EGF و هي )+++( , بينما باملقابل تناقص وجود كرات 
درجة  تكون  عندما   32% نسبة  اقل  إىل  لتصل  التقرن 

.)+++(  EGF التعبري عن عامل النمو البشروي
االستنتاجات: بني دراستنا وجود عالقة ارتباط طردية 
بني عامل النمو البشروي و كل من درجة الورم النسيجية, 
وعدد اخلاليا املشمولة باخلبث , و عالئم اخلبث اخللوي, و 
االلتهاب بينما كانت هناك عالقة ارتباط عكسية بني درجة 

التعبري عن EGF و وجود كرات التقرن املعكوس.
مستقبل  البشروي,  النمو  عامل  املفتاحية:  الكلمات 
عامل النمو البشروي, السرطان البشروي شائك اخلاليا, 
عالئم اخلبث اخللوي, سرطان سيء التمايز, سرطان عالي 

التمايز.

درا�شة كيميا ن�شيجية مناعية لدور م�شتقبل عامل النمو الب�شري يف حتديد 
درجة خبث الإ�شابة بال�شرطان الب�شروي �شائك اخلاليا يف احلفرة الفموية

م����ل����خ���������ش����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتورة: روال عز الدين
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أهداف البحث: دراسة خمربية لتأثري املسافة و مقدار 

التثبيت  فبقوة  السفلي  الفك  يف  غرستني  بني  الزاوية 

الوصلة  لنوع  كان  إن  ودراس��ة  الكروية,  للوصالت 

الكروية تأثري يف قوة التثبيت بتغري املسافة و الزاوية.

املواد و الطرق: تألفت عينة البحث من 40 زوجاً من 

احللقات املطاطية مقسمة إىل نوعني حسب نوع الوصلة, 

للمسافة  وفقاً  جمموعات  مخس  من  يتألف  قسم  كل  و 

خصيصاً  صممت  مناذج  على  دراستها  ومت  التزوي  و 

للبحث و متت عمليات الفك و الرتكيب ضمن وسط من 

على جهاز  القياس  عمليات  وأجريت  الصناعي,  اللعاب 

Instron ضمن كلية اهلندسة الكهربائية و امليكانيكية 

التحليل  مت  و  د  مم/   50 بسرعة  قوى شد عمودية  وفق 

. Minitab V16 اإلحصائي على برنامج ال

النتائج: بالنسبة جملموعات املسافة كان هنالك فروق 

دالة إحصائياً بني جمموعات املسافة ) 15–22–29 ( مم 

و لنوعي الوصالت, و أيضاً وجدت فروق دالة إحصائياً 

بني نوعي الوصالت الصفراء و احلمراء.

قوة  نقص  إىل  املسافة  زي��ادة  أدت  االستنتاجات: 

التثبيت, أما زيادة التزوي فأدت إىل زيادة قوة التثبيت و 

سرعة خسارتها و أظهرت الوصالت الصفراء أفضلية يف 

حاالت التزوي.

تاأثري امل�سافة و التزوي بني غر�ستني يف 
الفك ال�سفلي على قوة تثبيت و�سالت 

كروية مثبتة جلهاز مغط للغر�سات .

م����ل����خ���������س����ات
اأب������������ح������������اث

املقدمة: تنت�سر املعاجلة بالأجهزة املغطية للغر�سات انت�سارًا متزايدًا حول 
العامل, فقد اأ�سبح اجلهاز املغطي املدعوم بالغر�سات من اخليارات الرئي�سية 
اأثناء و�سع خطة املعاجلة, و هو يتطور مع تطور اأنظمة الغر�س ال�سني , اإل 
اأن الطبيب يف بع�س احلالت ل ي�ستطيع و�سع الغر�سة يف املكان و الزاوية 

املثالية.

الدكتور: عبد العزيز اجلغصي
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السنية  للتعويضات  املعدنية  القاعدة  تغطى  املقدمة: 
بالراتنج األكريلي الذي يستعمل إلعطاء الشكل الطبيعي 
بشكل  األكريلي  الراتنج  ويستعمل  التعويض.  لون  و 
اقتصادي و إجراءات تصنيعه املخربية سريعة  واسع ألنه 
الفجوات  هي  استعماله  مساوئ  أهم  أن  إال  بسيطة,  و 
األكريلي,  والراتنج  املعدن  تظهر بني سطح  اليت  احلفافية 
و تسبب هذه الفجوات ضعف قوة االرتباط بني املادتني 

و تغري اللون الذ يؤثر بشكل سيء يف الناحية التجميلية.
اهلدف من البحث: تهدف هذه الدراسة املخربية إىل 
الكروم  من  مصبوبة  خليطة  معاجلة  طريقة  تأثري  دراسة 
و  األكريلي  الراتنج  بني  الدقيق  التسرب  يف  كوبالت 
اخلليطة املعدنية و ذلك وذلك عندما يكون سطح اخلليطة 

املعدنية:
1 - بدون معاجلة 

2 - معاجلاً بالرتميل 
3 - معاجلاً باملادة الرابطة  

4 - معاجلاً بالرتميل و املادة الرابطة معًا
مصبوباً  معدنياً  منوذجاً   60 حضر  الطرق:  و  املواد 
 )2.5  ×10 بأبعاد )10×  بشكل متوازي مستطيالت و 
ملم من خليطة الكروم كوبالت ثم قسمتالعينات حسب 
جمموعات  أربع  إىل  املعدنية  اخلليطة  سطح  معاجلة  طريقة 
معاجلة  فقط,  بالرتميل  معاجلة  معاجلة,  )بدون  متساوية: 
باملادة الرابطة فقط, معاجلة بالرتميل و املادة الرابطة معاً(, 
طبق فوقها طبقة من االرتنج األكريلي حراري التماثر و 
بعد تصليب العينات جرى تشذيبها وتلميعها, ثم غمرت 
يف املادة الصباغية ملدة 48 ساعة و مت إجراء قياس التسرب 

اجملهري عن طريق عد املربعات املتلونة باملادة الصباغية.

يف  إحصائياً  مهمة  فروقاً  الدراسة  أظهرت  النتائج: 
جمموعات  بعض  بني  اجملهري  التسرب  مقدار  متوسط 
يف  املدروسة  املتبعة  املعدنية  اخلليطة  سطح  معاجلة  طريقة 
عينة البحث, و كان مقدار التسرب اجملهري يف اجملموعة 
اليت مل تعرض للمعاجلة أكرب منه يف باقي جمموعات طريقة 
)جمموعة  املدروسة  املتبعة  املعدنية  اخلليطة  سطح  معاجلة 
املعاجلة  طريقة  جمموعة  فقط,  بالرتميل  املعاجلة  طريقة 
و  بالرتميل  املعاجلة  طريقة  جمموعة  فقط,  الرابطة  باملادة 
الرابطة معاً( )P=0.000( كل على حدة يف عينة  املادة 
البحث, و كان مقدار التسرب اجملهري يف جمموعة طريقة 
طريقة  جمموعة  يف  منه  أكرب  فقط  الرابطة  باملادة  املعاجلة 
املعاجلة بالرتميل و املادة الرابطة معاً )P=0.000(, كما 
املعاجلة  طريقة  جمموعة  يف  اجملهري  التسرب  مقدار  أن 
املعاجلة  جمموعة  من  كل  يف  له  مماثاًل  كان  فقط  بالرتميل 
املادة  و  بالرتميل  املعاجلة  جمموعة  و  فقط  الرابطة  باملادة 

. )P=0.000( ًالرابطة معا
ميكن  الدراسة  هذه  شروط  ضمن  االستنتاجات: 
استنتاج أن استعمال اي من طرق معاجلة سطح اخلليطة 
املعدنية املتبعة حسنت و بشكل فعال قوة ارتباط الراتنج 
الرتميل  أن  و  كوبالت,  الكروم  خالئط  مع  األكريلي 
باملشاركة مع املادة الرابطة يعترب الطريقة األفضل من طرق 
التسرب  تقليل  ناحية  من  املعدنية  اخلليطة  سطح  معاجلة 

اجملهري بني اخلليطة املعدنية و الراتنج األكريلي.
الكلمات املفتاحية: خالئط الكروم كوبالت, الراتنج 
األكريلي حراري التماثر, معاجلة سطح املعدن, التسرب 

اجملهري.

م����ل����خ���������ص����ات
�أب������������ح������������اث

تاأثري طريقة معاجلة �صطح خليطة �لكروم يف �لت�صرب �لدقيق بني 
�ملعدن و �لر�نتج �لأكريلي

الدكتور: فرح سقا أميين
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أهداف البحث: دراسة خمربية لتأثري املسافة و مقدار 

التثبيت  فبقوة  السفلي  الفك  يف  غرستني  بني  الزاوية 

الوصلة  لنوع  كان  إن  ودراس��ة  الكروية,  للوصالت 

الكروية تأثري يف قوة التثبيت بتغري املسافة و الزاوية.

املواد و الطرق: تألفت عينة البحث من 40 زوجاً من 

احللقات املطاطية مقسمة إىل نوعني حسب نوع الوصلة, 

للمسافة  وفقاً  جمموعات  مخس  من  يتألف  قسم  كل  و 

خصيصاً  صممت  مناذج  على  دراستها  ومت  التزوي  و 

للبحث و متت عمليات الفك و الرتكيب ضمن وسط من 

على جهاز  القياس  عمليات  وأجريت  الصناعي,  اللعاب 

Instron ضمن كلية اهلندسة الكهربائية و امليكانيكية 

التحليل  مت  و  د  مم/   50 بسرعة  قوى شد عمودية  وفق 

. Minitab V16 اإلحصائي على برنامج ال

النتائج: بالنسبة جملموعات املسافة كان هنالك فروق 

دالة إحصائياً بني جمموعات املسافة ) 15–22–29 ( مم 

و لنوعي الوصالت, و أيضاً وجدت فروق دالة إحصائياً 

بني نوعي الوصالت الصفراء و احلمراء.

قوة  نقص  إىل  املسافة  زي��ادة  أدت  االستنتاجات: 

التثبيت, أما زيادة التزوي فأدت إىل زيادة قوة التثبيت و 

سرعة خسارتها و أظهرت الوصالت الصفراء أفضلية يف 

حاالت التزوي.

تاأثري امل�سافة و التزوي بني غر�ستني يف 
الفك ال�سفلي على قوة تثبيت و�سالت 

كروية مثبتة جلهاز مغط للغر�سات .

م����ل����خ���������س����ات
اأب������������ح������������اث

املقدمة: تنت�سر املعاجلة بالأجهزة املغطية للغر�سات انت�سارًا متزايدًا حول 
العامل, فقد اأ�سبح اجلهاز املغطي املدعوم بالغر�سات من اخليارات الرئي�سية 
اأثناء و�سع خطة املعاجلة, و هو يتطور مع تطور اأنظمة الغر�س ال�سني , اإل 
اأن الطبيب يف بع�س احلالت ل ي�ستطيع و�سع الغر�سة يف املكان و الزاوية 

املثالية.

الدكتور: عبد العزيز اجلغصي
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تلوث انابيب مياه الوحدة ال�سنية و فعالية 
بع�ض املطهرات للحد منه

املر�سى  اأن  حيث  كبرية  اأهمية  ال�سنية  الوحدات  مياه  لنظافة  املقدمة: 
الأعمال  عن  الناجت  وللرذاذ  املياه  لهذه  معر�سون  الأ�سنان  طب  وطاقم 
منا�سبة  بيئًة  ال�سنية  الوحدة  مياه  اأنابيب  ُتعتبرَ  املختلفة،  العالجية 
اأو  لن�سوء وتطور الفيلم احليوي جلراثيم اآتية من املياه املغذية للوحدة، 
البطيء،وفرتات  اجلريان  ملعدل  نظرًا  الراجع(  )الطريق  املري�ض  فم  من 
الوارد  يف  تلوثًا  املذكور  احليوي  الفيلم  ُيحدث  قد  الأمد؛  طويلة  الراحة 
اأو قد يزيد من تلوثه  اإذا كان عقيمًا،  املائي الداخل اإىل الوحدة ال�سنية 

اإذا كان ملوثًا اأ�سا�سًا.

اهلدف من البحث: التحقق منالسالمة احليوية للوارد 

املائي الداخل إىل الوحدة السنية )املياه العامة أو ما ُيسمى 

نظام التغذية املفتوح، مياه اخلزانات أو ما ُيسمى نظام املياه 

املغلق(، وحتري التلوث اجلرثومي والفطري يف أنابيب مياه 

الوحدة السنية، واختبار فعالية كل من املاء األوكسجيين، 

أيودين  واهليبوكلوريد، والكلورهيكسيدين، والبوفيدون 

كمواد مطهرة للحد من التلوث املذكور.

م العمل إىل ثالث مراحل؛  مواد وطرائق البحث:ُقسِّ

للوارد  احليوية  السالمة  من  التحقق  األوىل  املرحلة  يف  مت 

املائي بأخذ 40 عينة مائية من 20 عيادة تعتمد يف واردها 

املائي على النظام املغلق؛ أما يف املرحلة الثانية فقد مت أخذ 

40 وحدة سنية )20 منها يف كلية  مائية من  160 عينة 
طب االسنان – جامعة دمشق، و20 من عيادات خاصة( 

وحدة،  لكل  املائي  ال��وارد  من  العينات  أخذ  مت  حيث 

السنية،  )القبضة  الثالث  األجزاء  من  جزٍء  ن كل  وعينة 

مت  الثالثة  املرحلة  يف  املريض(.  كأس  واهلواء،  املاء  خباخ 

اختبار فعالية كل من املاء األوكسجيين، واهليبوكلوريد، 

والكلورهيكسيدين، والبوفيدون أيودين بتطبيقها ملدة 12 

ساعة يف أنابيب الوحدة عن طريق قارورة التعقيم املوجودة 

 20 يف الوحدات السنية احلديثة، حيث مت االختبار على 

وحدة سنية بأخذ عينة من الوارد املائي إىل الوحدة، وعينة 

من  وعينة  املطهرة،  املادة  تطبيق  قبل  السنية  القبضة  من 

فعالية عملية  اختبار  تطبيقها، كما مت  بعد  السنية  القبضة 

التدفق املائي يف إنقاص التعداد اجلرثومي ومقارنتها بفعالية 

املواد املطهرة املذكورة بأخذ عينات بنفس األسلوب.

التعداد  وُأج��ري  املأخوذة،  املائية  العينات  زرع  مت 

الكلي.

احلاسوبي  الربنامج  باستخدام  البيانات  معاجلة  متت 

م����ل����خ���������س����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتور: جورج وسوف
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�أب������������ح������������اث

 T اختبارات  وبتطبيق   ،13 رقم  اإلص��دار   SPSS
التباين  حتليل  بريسون،اختبار  ارتباط  ستيودنت،معامل 

.Bonferroni املقارنة الثنائية بطريقة،ANOVA
املائي  ال��وارد  يف  اجلرثومي  التعداد  كان  النتائج: 

التعداد  من  واضح  وبشكٍل  أعلى  اخلزانات  من  اآلتي 

العامة  املياه  من  مباشرًة  اآلتي  املائي  الوارد  يف  اجلرثومي 

والفطري  اجلرثومي  التعداد  كان  كما   ،)p<0.001(

إليها،  املائي  الوارد  يف  منه  السنية  الوحدة  مياه  يف  أعلى 

املواد  كانت  )p<0.001(؛  السنية  القبضة  يف  وخاصًة 

التعداد  إنقاص  يف  تامة  فعالية  ذات  املدروسة  املطهرة 

ولكنها   ،)p≈0( بينها  فيما  متساوية  وبصورة  اجلرثومي 

أعلى من فعالية عملية التدفق املائي، واليت ُتنِقص بدورها 

.)p≈0( أيضاً التعداد اجلرثومي

التغذية  نظام  أن  احلالية  الدراسة  االستنتاجات:بينت 

النظر  وجهة  من  املغلق  التغذية  نظام  من  أفضل  املفتوح 

السنية  الوحدات  مياه  أن  بينت  كما  الدقيقة،  األحيائية 

املاء  وأن  طبياً،  املقبولة  احلدود  يفوق  كبري  بشكٍل  ملوثة 

والكلورهيكسيدين،  واهليبوكلوريد،  األوكسجيين، 

والبوفيدون أيودين مواد ذات فعالية تطهريية تامة ملعاجلة 

التلوث املذكور.

جودة  اخلزانات،  مياه  العامة،  مفتاحية:املياه  كلمات 

املياه املستخَدمة يف طب األسنان،الفيلم احليوي يف أنابيب 

مياه الوحدة السنية، تلوث القبضات السنية، تلوث أنابيب 

مياه الوحدة السنية، املطهرات ومياه الوحدة السنية.

اىل  اللبية   املعاجلة  :تهدف  وهدفه  البحث  خلفية 

على  خالاللقضاء  من  وتنظيفها  اجلذرية  تطهريالقناة 

من  واملتحللة   املتموتة  النسج  وإزالة  ومنتجاتها  اجلراثيم 

القناة  اُعتربت ضمادات  وقد    . اجلذرية  املنظومة  داخل 

العفنة  اللبية  املعاجلة  سياق  يف  أساسية  خطوة  اجلذرية 

الكالسيوم  ماءات  للتخلص من اجلراثيم وأكثرها شيوعاً 

كامل  بشكل  القناة  يف  وضعها  بعد  تزال   أن  جيب  اليت 

ومن   , احلاشية  امل��واد  باستخدام  اخلتم  جودة  لضمان 

تقييم طر�ئق �إرو�ء خملفة يف �إز�لة �صماد 
ماء�ت �لكال�صيوم من �جلزء �لذروي من 

�لقناة �جلذرية )در��صة خمربية ( 2014

الدكتورة: رندة دربولي
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تلوث انابيب مياه الوحدة ال�سنية و فعالية 
بع�ض املطهرات للحد منه

املر�سى  اأن  حيث  كبرية  اأهمية  ال�سنية  الوحدات  مياه  لنظافة  املقدمة: 
الأعمال  عن  الناجت  وللرذاذ  املياه  لهذه  معر�سون  الأ�سنان  طب  وطاقم 
منا�سبة  بيئًة  ال�سنية  الوحدة  مياه  اأنابيب  ُتعتبرَ  املختلفة،  العالجية 
اأو  لن�سوء وتطور الفيلم احليوي جلراثيم اآتية من املياه املغذية للوحدة، 
البطيء،وفرتات  اجلريان  ملعدل  نظرًا  الراجع(  )الطريق  املري�ض  فم  من 
الوارد  يف  تلوثًا  املذكور  احليوي  الفيلم  ُيحدث  قد  الأمد؛  طويلة  الراحة 
اأو قد يزيد من تلوثه  اإذا كان عقيمًا،  املائي الداخل اإىل الوحدة ال�سنية 

اإذا كان ملوثًا اأ�سا�سًا.

اهلدف من البحث: التحقق منالسالمة احليوية للوارد 

املائي الداخل إىل الوحدة السنية )املياه العامة أو ما ُيسمى 

نظام التغذية املفتوح، مياه اخلزانات أو ما ُيسمى نظام املياه 

املغلق(، وحتري التلوث اجلرثومي والفطري يف أنابيب مياه 

الوحدة السنية، واختبار فعالية كل من املاء األوكسجيين، 

أيودين  واهليبوكلوريد، والكلورهيكسيدين، والبوفيدون 

كمواد مطهرة للحد من التلوث املذكور.

م العمل إىل ثالث مراحل؛  مواد وطرائق البحث:ُقسِّ

للوارد  احليوية  السالمة  من  التحقق  األوىل  املرحلة  يف  مت 

املائي بأخذ 40 عينة مائية من 20 عيادة تعتمد يف واردها 

املائي على النظام املغلق؛ أما يف املرحلة الثانية فقد مت أخذ 

40 وحدة سنية )20 منها يف كلية  مائية من  160 عينة 
طب االسنان – جامعة دمشق، و20 من عيادات خاصة( 

وحدة،  لكل  املائي  ال��وارد  من  العينات  أخذ  مت  حيث 

السنية،  )القبضة  الثالث  األجزاء  من  جزٍء  ن كل  وعينة 

مت  الثالثة  املرحلة  يف  املريض(.  كأس  واهلواء،  املاء  خباخ 

اختبار فعالية كل من املاء األوكسجيين، واهليبوكلوريد، 

والكلورهيكسيدين، والبوفيدون أيودين بتطبيقها ملدة 12 

ساعة يف أنابيب الوحدة عن طريق قارورة التعقيم املوجودة 

 20 يف الوحدات السنية احلديثة، حيث مت االختبار على 

وحدة سنية بأخذ عينة من الوارد املائي إىل الوحدة، وعينة 

من  وعينة  املطهرة،  املادة  تطبيق  قبل  السنية  القبضة  من 

فعالية عملية  اختبار  تطبيقها، كما مت  بعد  السنية  القبضة 

التدفق املائي يف إنقاص التعداد اجلرثومي ومقارنتها بفعالية 

املواد املطهرة املذكورة بأخذ عينات بنفس األسلوب.

التعداد  وُأج��ري  املأخوذة،  املائية  العينات  زرع  مت 

الكلي.

احلاسوبي  الربنامج  باستخدام  البيانات  معاجلة  متت 

م����ل����خ���������س����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتور: جورج وسوف



THE SYRIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY
Tooth Implant  Orthodontics  Dental Surgery    Dental Treatment   Bleaching Teeth

5859

جملة طب الفم

منظور أهمية وضرورة إزالة ضماد ماءات الكالسيوم قبل 

حشو القناة هدفت هذه الدراسة إىل تقييم فعالية  تقنيات 

 Edta  إرواء خمتلفة مبشاركة هيبوكلوريت الصوديوم و

يف  إزالة ضماد ماءات الكالسيوم من اجلزء الذرويللقناة 

اجلذرية .  

مواد�وطرائق�البحث:��
تألفت عينة البحث من )80( ضاحكة سفلية  وحيدة 

القناة  مت قص تيجانها حتى طول 17 ملم. ُحضرت األقنية 

 Protaper للقياس الذروي 35 بدايًة  باستخدام نظام

إىل القياس   F3 ( 30( ثم   K File قياس )35( .

سيليكوني  قالب  ضمن  ضاحكة  كل  وضعت  ثم 

ثم  طولياً,   الشطر  بعد  السن  مجع  بإعادة  يسمح  صلب 

كوسادة  اّخر  سيلكوني  قالب  ضمن  طولياً  وضعت  

الشطر مت حتضري  بعد  السن وتسهل عملية شطره,  حتمي 

الثلث  يف  النصفني  احد  يف  القناة  ضمن  صنعي  ميزاب 

0,5 ملم   0,2 ملم وعمق  4 ملم عرض  الذروي بطول 

ماءات  بضماد  امليزاب  ملء  مت  الذروة.  عن   2 بعد  على 

باجملهر  الصنعي  للميزاب  ُأخذت صورة  ثم   الكالسيوم, 

وختمه  السن  شطري  مجع  إع��ادة  مت  ثم   ,40X تكبري 

بالشمع ووضعه ضمن قالب السيلكون, ثم ُقسمت العينة 

 Navitip اىل 4 جمموعات.  استخدم املاء املقطر وإبرة

 ( متتالية  دورات  ثالث  األوىل  باجملموعة  للغسل   30G

الثانية  الغسل باجملموعة  انتظار(. مت  ثا   60 ثا غسل,   30

 Edta17% وال   5,25% الصوديوم  بهيبوكلوريت 

ثا   30  ( متتالية  دورات  ثالث   Navitip 30Gبابرة

بهيبوكلوريت  الغسل  مت  حيث  انتظار(,  ثا   60 غسل, 

 Edta17% الصوديوم %5,25 يف الدورتني 1,3 وال

يف الدورة 2. اجملموعة الثالثة الغسل مت كما يف اجملموعة 

الصوتية خالل  فوق  بالرؤوس  التنشيط  مع  ولكن  الثانية 

فرتة اإلنتظار. اجملموعة الرابعة الغسل مت كما يف اجملموعة 

الثانية لكن باستخدام جهاز Endovac  , ثم مت قياس 

وحتليل  العينات  مجيع  يف  بامليزاب  املتبقية  املاءات  كمية 

 Kruskal–Wallis, اختباري  باستخدام  البيانات 

.Wilcoxcon

دالة  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  النتائج: 

إحصائياً بني جمموعات الدراسة ) P < 0.05(.  كانت 

جمموعة التنشيط فوق الصوتي  هي األكثر فعالية مقارنًة 

هناك  يكن  ومل   ,)P < 0.0083  ( اجملموعات  باقي  مع 

وجمموعة  املقطر  املاء  جمموعة  بني  احصائياً  دالة  فروق 

Edta  وجمموعة  اإلرواء بهيبوكلوريت الصوديوم وال 

.)Endovac )P > 0.0083 الشفط الذروي

اال�ستنتاجات:��
Navitip 30Gو   إبر  باستخدام  اإلرواء  يبد  مل 

ال و  الصوديوم  هيبوكلوريت  Endovacباستعمال 

Edta معاً كمحاليل إرواء تفوقاً بإزالة ماءات الكالسيوم 

اجلذرية  القناة  من  الذروي  اجلزء  يف  صنعي  ميزاب  من 

عند  Endovacإال  و  املقطر  باملاء  اإلرواء  مع  مقارنة 

التنشيط باألمواج فوق الصوتية.
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تاأثري تقدمي الفك العلوي بالقناع الوجهي يف ابعاد الطرق الهوائية 
العلوية بو�ساطة الت�سوير الطبقي املحوري املخروطي املحو�سب

البنى اهليكلية  والسنية السنخية  القناع الوجهي يف  تأثري   مقدمة: أجريت دراسات عديدة هدفت إىل دراسة 

للمركب الوجهي القحفي عند مرضى الصنف الثالث اهليكلي، ولكن دراسات قليلة اهتمت بتأثري جر الفك العلوي  

بهذا اجلهاز يف أبعاد الطرق اهلوائية العلوية اجملاورة له، واستخدمت مجيعها التصوير السيفالومرتي اجلانيب التقليدي 

 retrospective رجوعية  دراسة  ماعدا  العلوية،  اهلوائية  الطرق  أبعاد  يف  الوجهي  بالقناع  املعاجلة  تأثري  لتقييم 

الوجهي  بالقناع  املعاجلة  أثر  وقيمت  احملوسب  املخروطي  احملوري  الطبقي  التصوير  تقنية  استخدمت  فقط  واحدة 

املسبوق بالتوسيع الفكي السريع يف حجم البلعوم فقط وليس أبعاده.

هدف البحث: تقييم أثر جر الفك العلوي باستخدام 

السنخية،  والسنية  اهليكلية  املتغريات  يف  الوجهي  القناع 

الصنف  مرضى  عند  العلوية  اهلوائية  الطرق  أبعاد  ويف 

بوساطة  العلوي  الفك  تراجع  عن  الناتج  اهليكلي  الثالث 

التصوير الطبقي احملوري املخروطي احملوسب.

تطلعية  سريرية  الدراسة  كانت  والطرق:  امل��واد 

مريضاً   15 من  العينة  فيها  وتألفت   ،Prospective
)11 إناث، 4 ذكور( متوسط أعمارهم )10,38( سنة، 

هيكلي  ثالث  صنف  على  تدل  سريرية  مالمح  ولديهم 

ناتج عن تراجع يف الفك العلوي وعضة معكوسة أمامية، 

فُطبق هلم القناع الوجهي بدون أن ُيسبق بالتوسيع الفكي 

السريع، ومت إنهاء املعاجلة عند الوصول إىل درجة قاطعة 

 Cbct سهمية تساوي 3 مم. وأخذت لكل منهم صورة

 ،)T1( املعاجلة  بعد  وأخرى   ،)T0( املعاجلة  بدء  قبل 

للعينات   Paired T Studend اختبار  وأج��ري 

املرتابطة  للتحري عن وجود فروق ذات داللة إحصائية 

يف املتغريات اهليكلية والسنية السنخية ويف أبعاد ومساحة 

مت  كما   .T1و  T0 الفرتتني  بني  العلوية  اهلوائية  الطرق 

عن  للتحري  وسبريمان  بريسون  ارتباط  معامل  حساب 

وجود عالقة تربط بني املتغريات اهليكلية والسنية السنخية 

وبني املتغريات اخلاصة بأبعاد البلعوم.

إحصائية  داللة  ذا  ازدياداً  النتائج  أظهرت  النتائج: 

يف مجيع املتغريات املعربة عن أبعاد كل من البلعوم األنفي 

دال  ازدياد  وجد  كما  ومساحتها.  واحلنجري  والفموي 

التالية:  السنخية  والسنية  اهليكلية  املتغريات  يف  إحصائياً 

نقصت  بينما  Sna، Mp-Sn،Spp-N ، U1-Sn؛ 
الزاويتان Snb، L1 - Mp بشكل دال إحصائياً 

)P Value<0.05(. و وجدت ارتباطات متوسطة بني 

بعض املتغريات اهليكلية واملتغريات اخلاصة بأبعاد البلعوم.

يف  فعالة  الوجهي  بالقناع  املعاجلة  إن  االستنتاجات: 

تصحيح الصنف الثالث اهليكلي الناتج عن تراجع الفك 

العلوي يف األعمار املرتاوحة بني )8 - 12( سنة. كما أنها 

تزيد من أبعاد كل من البلعوم األنفي والفموي واحلنجري 

ومساحتها. 

اهلوائية  الطرق  الوجهي،  القناع  املفتاحية:  الكلمات 

املخروطي  احملوري  الطبقي  التصوير  البلعوم،  العلوية، 

احملوسب.

م����ل����خ���������س����ات
اأب������������ح������������اث

الدكتور: هاني هاشم
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منظور أهمية وضرورة إزالة ضماد ماءات الكالسيوم قبل 

حشو القناة هدفت هذه الدراسة إىل تقييم فعالية  تقنيات 

 Edta  إرواء خمتلفة مبشاركة هيبوكلوريت الصوديوم و

يف  إزالة ضماد ماءات الكالسيوم من اجلزء الذرويللقناة 

اجلذرية .  

مواد�وطرائق�البحث:��
تألفت عينة البحث من )80( ضاحكة سفلية  وحيدة 

القناة  مت قص تيجانها حتى طول 17 ملم. ُحضرت األقنية 

 Protaper للقياس الذروي 35 بدايًة  باستخدام نظام
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الشطر مت حتضري  بعد  السن وتسهل عملية شطره,  حتمي 

الثلث  يف  النصفني  احد  يف  القناة  ضمن  صنعي  ميزاب 

0,5 ملم   0,2 ملم وعمق  4 ملم عرض  الذروي بطول 

ماءات  بضماد  امليزاب  ملء  مت  الذروة.  عن   2 بعد  على 

باجملهر  الصنعي  للميزاب  ُأخذت صورة  ثم   الكالسيوم, 

وختمه  السن  شطري  مجع  إع��ادة  مت  ثم   ,40X تكبري 

بالشمع ووضعه ضمن قالب السيلكون, ثم ُقسمت العينة 

 Navitip اىل 4 جمموعات.  استخدم املاء املقطر وإبرة

 ( متتالية  دورات  ثالث  األوىل  باجملموعة  للغسل   30G

الثانية  الغسل باجملموعة  انتظار(. مت  ثا   60 ثا غسل,   30

 Edta17% وال   5,25% الصوديوم  بهيبوكلوريت 

ثا   30  ( متتالية  دورات  ثالث   Navitip 30Gبابرة

بهيبوكلوريت  الغسل  مت  حيث  انتظار(,  ثا   60 غسل, 

 Edta17% الصوديوم %5,25 يف الدورتني 1,3 وال

يف الدورة 2. اجملموعة الثالثة الغسل مت كما يف اجملموعة 

الصوتية خالل  فوق  بالرؤوس  التنشيط  مع  ولكن  الثانية 

فرتة اإلنتظار. اجملموعة الرابعة الغسل مت كما يف اجملموعة 

الثانية لكن باستخدام جهاز Endovac  , ثم مت قياس 

وحتليل  العينات  مجيع  يف  بامليزاب  املتبقية  املاءات  كمية 

 Kruskal–Wallis, اختباري  باستخدام  البيانات 

.Wilcoxcon

دالة  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  النتائج: 

إحصائياً بني جمموعات الدراسة ) P < 0.05(.  كانت 

جمموعة التنشيط فوق الصوتي  هي األكثر فعالية مقارنًة 

هناك  يكن  ومل   ,)P < 0.0083  ( اجملموعات  باقي  مع 

وجمموعة  املقطر  املاء  جمموعة  بني  احصائياً  دالة  فروق 

Edta  وجمموعة  اإلرواء بهيبوكلوريت الصوديوم وال 

.)Endovac )P > 0.0083 الشفط الذروي

اال�ستنتاجات:��
Navitip 30Gو   إبر  باستخدام  اإلرواء  يبد  مل 

ال و  الصوديوم  هيبوكلوريت  Endovacباستعمال 

Edta معاً كمحاليل إرواء تفوقاً بإزالة ماءات الكالسيوم 

اجلذرية  القناة  من  الذروي  اجلزء  يف  صنعي  ميزاب  من 

عند  Endovacإال  و  املقطر  باملاء  اإلرواء  مع  مقارنة 

التنشيط باألمواج فوق الصوتية.
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يف  العدوى  مكافحة  يف  مهماً  دوراً  التعقيم  يلعب 

التعقيم من  املؤسسات الصحية, هلذا فقد أصبحت مراقبة 

األمور اهلامة للتأكد من فعالية التعقيم.

وسائل  فعالية  من  للتأكد  احليوية  املشعرات  تستخدم 

التعقيم . حتتوي هذه املشعرات على األبواغ اليت تعد أكثر 

األنواع اجلرثومية مقاومة للتعقيم :

 Geobacillus أب�������واغ  ت��س��ت��خ��دم 

احلرارية  املعقمات  ملراقبة   Stearothermophilus

الرطبة و الكيميكالف.

ملراقبة   Bacillus Athrophus أبواغ  تستخدم 

اوكسيد  معقمات  و  اجلافة  احلرارية  املعقمات  فعالية 

اإليتيلني.

أسبوعياً  املعقمات  مبراقبة   CDC ال���  نصحت 

باستخدام الفحوص احليوية.

هدف الدراسة: 

املعقمات  من  عينة  يف  الفشل  ح��دوث  نسبة  تقييم 

احلرارية املأخوذة من العيادات السنية يف مدينة دمشق.

مواد و طرائق البحث: يف العام 2004 مت إجراء دراسة 

حرارية  معقمة   76 حرارية:  معقمة   122 مشلت  مقطعية 

جافة و 46 معقمة حرارية رطبة.

 SPS استخدمت شرائط أبواغ ورقية من إنتاج شركة

األمريكية, حيتوي كل شريط على:

GB. Stearothermophilus 105 CFU

 B. Athrophus 106 CFU

و  أسنان,  طبيب  لكل  واح��د  أب��واغ  شريط  أعطي 

فحصت املعقمات كما يلي:

م����ل����خ���������ص����ات
�أب������������ح������������اث

تقييم فعالية �ملعقمات �حلر�رية �جلافة 
و �لرطبة يف �لعياد�ت �ل�صنية يف مدينة 

دم�صق با�صتخد�م �ملوؤ�صر�ت �حليوية 
)در��صة خمربية(

الدكتورة: سها مدخنة
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معقمات احلرارة اجلافة: 

املركز  يف  الشريط  ووضع  حمتواها  من  املعقمة  فرغت 

اهلندسي للمعقمة. ضبطت املعقمة على حرارة 170 درجة 

مئوية ملدة 60 د بعد الوصل ل 170 درجة مئوية 

معقمات احلرارة الرطبة:

أسفل  الشريط  وضع  و  حمتواها  من  املعقمة  فرغت 

ضبطت  التصريف.  فتحة  وفوق  الباب  جبانب  املعقمة 

املعقمة على برنامج حبرارة 132 – 134 درجة مئوية ملدة 

3.5 – 4 د حسب الربنامج املزود من قبل املصنع.

أنابيب  يف  التعقيم  دورة  انتهاء  بعد  الشرائط  حضنت 

احلضن احلاوية على وسط الزرع )كاسني الصويا( كما يلي:

شرائط اختبار املعقمات احلرارية اجلافة: 

حضنت حبرارة 37 درجة مئوية و ملدة 7  أيام.

حضنت  الرطبة:  احلرارية  املعقمات  اختبار  شرائط 

حبرارة 57  درجة مئوية و ملدة 7 أيام.

مت التحري يومياً عن حدوث النمو يف أنابيب احلضن و 

الذي عرف من تغري لون وسط الزرع من اللون البنفسجي 

إىل اللون األصفر.

املعقمة  فشل  إىل  يشري  العكر  حدوث  أو  اللون  تغري 

الوجه  على  بالتعقيم  تقوم  ال  املعقمة  أن  أي  االختبار,  يف 

املطلوب.

حدوث  عدم  على  يدل  البنفسجي  اللون  تغري  عدم 

و  احليوي  االختبار  املعقمة يف  فقد جنحت  بالتالي  و  النمو 

هي تقوم بالتعقيم بالشكل املطلوب.

النتائج : قمنا ب 122  فحص حيوي 37.7% )46 

 76(  62.3% و  الرطبة  احلرارية  املعقمات  ضمن  عينة( 

عينة( ضمن املعقمات احلرارية اجلافة .

حدثت 16 حالة فشل )%31.11 من حجم العينة( :

املعقمات  يف  حدثت  فشل(  حاالت   7(  15.22%

احلرارية الرطبة .

احلرارية  املعقمات  يف  فشل(  حاالت   9(  11.84%

اجلافة .

رطبة(  أو  )جافة  املعقمة  نوع  بني  عالقة  وجود  دون 

) p=0.592, 0.287=2(. وحدوث الفشل

االستنتاجات: 

عملية  يف  فشل  حاالت  وجود  الدراسة  هذه  بينت 

التعقيم ضمن العيادات السنية يف مدينة دمشق.

قد يكون تواتر حدوث الفشل ضمن املعقمات احلرارية 

اجلافة أكرب مما وجدناه و ذلك بسبب افتقاد أكثر األنواع 

للتحكم  دقيق  لنظام  السنية  العيادات  يف  شيوعاً  التجارية 

باحلرارة.

فحص  عن  مسؤولة  متخصصة  هيئة  بوجود  ينصح 

أنواع املعقمات املختلفة املستخدمة يف العيادات السنية.
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يف  العدوى  مكافحة  يف  مهماً  دوراً  التعقيم  يلعب 

التعقيم من  املؤسسات الصحية, هلذا فقد أصبحت مراقبة 
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التعقيم . حتتوي هذه املشعرات على األبواغ اليت تعد أكثر 

األنواع اجلرثومية مقاومة للتعقيم :

 Geobacillus أب�������واغ  ت��س��ت��خ��دم 

احلرارية  املعقمات  ملراقبة   Stearothermophilus

الرطبة و الكيميكالف.

ملراقبة   Bacillus Athrophus أبواغ  تستخدم 

اوكسيد  معقمات  و  اجلافة  احلرارية  املعقمات  فعالية 

اإليتيلني.

أسبوعياً  املعقمات  مبراقبة   CDC ال���  نصحت 

باستخدام الفحوص احليوية.

هدف الدراسة: 

املعقمات  من  عينة  يف  الفشل  ح��دوث  نسبة  تقييم 

احلرارية املأخوذة من العيادات السنية يف مدينة دمشق.

مواد و طرائق البحث: يف العام 2004 مت إجراء دراسة 

حرارية  معقمة   76 حرارية:  معقمة   122 مشلت  مقطعية 

جافة و 46 معقمة حرارية رطبة.

 SPS استخدمت شرائط أبواغ ورقية من إنتاج شركة

األمريكية, حيتوي كل شريط على:

GB. Stearothermophilus 105 CFU

 B. Athrophus 106 CFU

و  أسنان,  طبيب  لكل  واح��د  أب��واغ  شريط  أعطي 

فحصت املعقمات كما يلي:

م����ل����خ���������ص����ات
�أب������������ح������������اث

تقييم فعالية �ملعقمات �حلر�رية �جلافة 
و �لرطبة يف �لعياد�ت �ل�صنية يف مدينة 

دم�صق با�صتخد�م �ملوؤ�صر�ت �حليوية 
)در��صة خمربية(

الدكتورة: سها مدخنة
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جملة طب الفم

م����ل����خ���������ص����ات
�أب������������ح������������اث

دراسة   إىل  البحث  هذا  يهدف  البحث:  من  اهلدف 

على  حاٍو  وضماد  الكالسيوم  م��اءات  استخدام  تأثري 

الكورتيزون والعكربكضمادات داخل قنويّة على األمل بني 

اجللسات أثناءاملعاجلة اللّبّيّة لألسنان متّمّوتة الّلّب املرتافقة 

مع شفافيّة شعاعيّة واملقارنة فيما بينها .

سنّاً   48 من  البحث  عيّنة  تألّفت  والّطرائق:  املواد 

النّمّو,  مكتملة  القناة  وحيدة  اجلذر  وحيدة  مستقيمًة 

الّلّب مرتافقة  غريمفتوحٍة على الوسط الفموّي , متمّوتة 

مع آفاٍت ذرويٍّة > 1 سم , مل تعاجل لبّيّاً من قبل, ال يوجد 

أملٌ أو ناسور, املرضى منمراجعي كليّة طبّاألسنان, ُقّسمت 

العيّنة إىل أربع جمموعات تألّفت كّل جمموعة من12 سنّاً 

متّ فيها إجراءالتّنظيف والّتشكيل جبلسة واحدة باستخدام 

ضماد  بعدها  ProTaperطبّق  اآللّي  الّتحضري  نظام 

ماءات الكالسيوم أو التوبرازون ذو احملتوى الكورتيزوني 

مؤقّتٍة  حبشوٍة  األسنان  وأغلقت  قطن  أوقطعة  العكرب  أو 

وأعطي كّل مريٍض بطاقًة لتحديد درجة األمل حتوي على 

مقياسني :مقياس التّماثل البصري واملقياس اللّفظي وبعد 

أسبوٍع متّ حشومجيع األقنية.

اإلحصائيّة  للّدراسة  البيانات  ُأخِضعت  النّتائج: 

عدم  تبنّي   5% الّداللة  قيمةمستوى  ومع  الّتحليليّة 

بني  مقداره  و  األمل  وجود  يف  إحصائيّاً  دالّة  فروق  وجود 

وفقاً  املعاجلة سواء  من  يومني  بعد  إال  األربعة  الّضمادات 

ملقياس التماثل البصري أو لفظيّاً حيث كان األمل أقّل عند 

منه  والتّوبرازون  الكالسيوم  ماءات  ضمادي  استخدام 

عند استخدام العكرب أو الّضماد اجلاّف.

االستنتاجات: يف حدود هذه الّدراسة وِجد أّن لبعض 

يظهر  قد  الذي  اجللسات  بني  األمل  على  تأثري  الّضمادات 

ملاءات  يكون   أن  ميكن  وأنّه  العفنة  األسنان  معاجلة  أثناء 

الكالسيوم والكورتيزون خصائص مانعة لألمل.

الكلمات املفتاحيّة: األمل التّالي للمعاجلة, آفات ذرويّة 

, ماءات الكالسيوم , كورتيزون, عكرب

تاأثري ��صتخد�م �صماد�ت خمتلفة 
على �لأمل �لّتايل للمعاجلة �للّبّية 

للأ�صنان �لعفنة
�ملقّدمة: يعّد �لأمل �لّتايل للمعاجلة  �

بني  �لعلقة  يف  جّدّيًة  م�صكلًة  �لّلّبّية 
وفياإطار  و�مل��ري�����ض,  �لأ���ص��ن��ان  طبيب 
�إجناح هذه �لعلقة ي�صعى �لّطبيب �إىل 
�أن  �صاأنها  من  �ّلتي  �لإج��ر�ء�ت  �ّتخاذ 

تخّفف �أو متنع حدوث �لأمل.

الدكتورة: هبة وهبة
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توزع االجه�دات يف الرب�ط حول ال�سني حتت ت�أثري قوى خمتلفة 
ال�سدة واالجت�ه �سمن درج�ت خمتلفة من امت�س��ص العظم ال�سنخي 

ب��ستخدام حتليل العن��سر املنتهية

املقدمة:

يسمح وجود الرباط حول السين بامتصاص وتوزيع 

األمحال املولدة أثناء الوظيفة املاضغة واحلاالت األخرى من 

العظم السنخي , وتؤثر عوامل عديدة  متاس األسنان إىل 

يف سالمة البنى حول السنية مسببًة ختريب القالب الضام 

امتصاص  إىل  باإلضافة  الليفي  االرتباط  وفقدان  واخلاليا 

لقوى  نتيجة  العوامل  هذه  تكون  قد  السنخي.  العظم 

إطباقية خمتلفة الشدة واالجتاهات وقوى غري وظيفية ختضع 

هلا األسنان، ومن هنا جاءت فكرة البحث بدراسة وحتليل 

أثر هذه القوى يف الرباط حول السين ضمن ظروف خمتلفة 

من صحة وسالمة العظم السنخي.

هدف البحث: حتّري توزع اإلجهادات )املتولدة من 

الرباط حول  ( ضمن  واالجتاه  الشدة  خمتلفة  قوى  تطبيق 

توزع  يف  السنخي  العظم  امتصاص  دور  وحتري  السين 

اإلجهادات ضمن الرباط حول السين.

املواد و الطرائق: مت بناء مخسة مناذج حاسوبية ثالثية 

األبعاد لثنية علوية مينى مع النسج حول السنية احمليطة بها 

خاصة بتحليل العناصر املنتهية انطالقاً من صورة مقطعية 

مشلت  حبيث   CBCT خمروطية   حزمة  ذات  حموسبة 

النماذج  ثنية علوية مع عظم سنخي طبيعي ومع امتصاص 

6-4-2-1 ملم من العظم السنخي بشكل حياكي التهاب 
كل  خضع  و  وشديد,  ومتوسط  بدئي  سنية  حول  نسج 

منوذج إىل قوة إطباقية وظيفية بشدة N 100 بزاوية 45° 

للثنية أسفل احلديبة احلنكية  ُطبقت على السطح احلنكي 

و قوة إطباق حد حلد بشدة N 500 بزاوية °45 ُطبقت 

يف منتصف احلد القاطع و قوة صدمة رضية بشدة 800 

الدهليزي،  السطح  منتصف  يف  ُطبقت   90° بزاوية   N
ومتت دراسة توزع اإلجهادات يف الرباط حول السين عن 

 Maximum طريق حتليل اإلجهاد األعظمي األساسي

.principal stress
النتائج توزعاً خمتلفاً لإلجهادات يف  النتائج: أظهرت 

امتصاص  املطبقة وملقدار  للقوى  تبعاً  السين  الرباط حول 

وإجهادات  شد  إجهادات  تولدت  إذ   ، السنخي  العظم 

ضغط اختلفت فيما بينها بالقيم و مكان التوضع.

االستنتاجات: نستنتج من هذا البحث أنه كلما زاد 

امتصاص العظم السنخي زاد تركز اإلجهادات يف الرباط 

قيم  تتحدد  كما  ذاتها،  األمحال  تأثري  حتت  السين  حول 

الرباط حول  الشد والضغط يف  إجهادات  تركز  وأماكن 

تطبيق  ) شدة-اجتاه-مكان  املطبقة  القوة  بإحداثيات  السين 

امتصاص  يعد  القوة، و  السن اخلاضع هلذه  ( على سطح 

قيم  عنده  ترتفع  الذي  احلد  السنخي  العظم  من  ملم   6
املختلفة  القوى  تأثري  الرباط حتت  املتولدة يف  اإلجهادات 

األقل  االمتصاص  مستويات  مع  مقارنًة  واضح  بشكل 

مقداراً.  

م����ل����خ���������س�����ت
اأب������������ح�������������ث

الدكتورة: روال كيالني

THE SYRIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY
Tooth Implant  Orthodontics  Dental Surgery    Dental Treatment   Bleaching Teeth

6263
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م����ل����خ���������ص����ات
�أب������������ح������������اث

دراسة   إىل  البحث  هذا  يهدف  البحث:  من  اهلدف 

على  حاٍو  وضماد  الكالسيوم  م��اءات  استخدام  تأثري 

الكورتيزون والعكربكضمادات داخل قنويّة على األمل بني 

اجللسات أثناءاملعاجلة اللّبّيّة لألسنان متّمّوتة الّلّب املرتافقة 

مع شفافيّة شعاعيّة واملقارنة فيما بينها .

سنّاً   48 من  البحث  عيّنة  تألّفت  والّطرائق:  املواد 

النّمّو,  مكتملة  القناة  وحيدة  اجلذر  وحيدة  مستقيمًة 

الّلّب مرتافقة  غريمفتوحٍة على الوسط الفموّي , متمّوتة 

مع آفاٍت ذرويٍّة > 1 سم , مل تعاجل لبّيّاً من قبل, ال يوجد 

أملٌ أو ناسور, املرضى منمراجعي كليّة طبّاألسنان, ُقّسمت 

العيّنة إىل أربع جمموعات تألّفت كّل جمموعة من12 سنّاً 

متّ فيها إجراءالتّنظيف والّتشكيل جبلسة واحدة باستخدام 

ضماد  بعدها  ProTaperطبّق  اآللّي  الّتحضري  نظام 

ماءات الكالسيوم أو التوبرازون ذو احملتوى الكورتيزوني 

مؤقّتٍة  حبشوٍة  األسنان  وأغلقت  قطن  أوقطعة  العكرب  أو 

وأعطي كّل مريٍض بطاقًة لتحديد درجة األمل حتوي على 

مقياسني :مقياس التّماثل البصري واملقياس اللّفظي وبعد 

أسبوٍع متّ حشومجيع األقنية.

اإلحصائيّة  للّدراسة  البيانات  ُأخِضعت  النّتائج: 

عدم  تبنّي   5% الّداللة  قيمةمستوى  ومع  الّتحليليّة 

بني  مقداره  و  األمل  وجود  يف  إحصائيّاً  دالّة  فروق  وجود 

وفقاً  املعاجلة سواء  من  يومني  بعد  إال  األربعة  الّضمادات 

ملقياس التماثل البصري أو لفظيّاً حيث كان األمل أقّل عند 

منه  والتّوبرازون  الكالسيوم  ماءات  ضمادي  استخدام 

عند استخدام العكرب أو الّضماد اجلاّف.

االستنتاجات: يف حدود هذه الّدراسة وِجد أّن لبعض 

يظهر  قد  الذي  اجللسات  بني  األمل  على  تأثري  الّضمادات 

ملاءات  يكون   أن  ميكن  وأنّه  العفنة  األسنان  معاجلة  أثناء 

الكالسيوم والكورتيزون خصائص مانعة لألمل.

الكلمات املفتاحيّة: األمل التّالي للمعاجلة, آفات ذرويّة 

, ماءات الكالسيوم , كورتيزون, عكرب

تاأثري ��صتخد�م �صماد�ت خمتلفة 
على �لأمل �لّتايل للمعاجلة �للّبّية 

للأ�صنان �لعفنة
�ملقّدمة: يعّد �لأمل �لّتايل للمعاجلة  �

بني  �لعلقة  يف  جّدّيًة  م�صكلًة  �لّلّبّية 
وفياإطار  و�مل��ري�����ض,  �لأ���ص��ن��ان  طبيب 
�إجناح هذه �لعلقة ي�صعى �لّطبيب �إىل 
�أن  �صاأنها  من  �ّلتي  �لإج��ر�ء�ت  �ّتخاذ 

تخّفف �أو متنع حدوث �لأمل.

الدكتورة: هبة وهبة
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جملة طب الفم

�أخ����ب����ار ن��ق��اب��ي��ة
�لدكتور رفعت �أحمد �لكبي�سي

رئي�س �لتحرير

نتائج �إنتخابات �لدورة �لعا�سرة لنقابة �أطباء �لأ�سنان
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جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ف������������������������������رع دم���������������������ض����������ق

الأ���ض��ت��اذال��دك��ت��ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

ر���������������ض��������������اد م��������������راد
غ�������������������ض���������ان خم���������ول
امل�ضري ال��ن��وي��ات��ي  م���ازن 
ال������ي������ان اأب����������و ����ض���م���رة
حم����م����د ع�����م�����ار خ���ال���د
اأح�������م�������د ال�����ب�����غ�����دادي
ف�����������������داء ح�����������ض�����ام�����و

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم������������ن ����ض���ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
الدكتورة 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
الدكتورة 

حم���م���د �����ض����امل ال����رك����اب
ن���������������������ادر �������ض������ام������ي
ح�������������������ازم اخل������ل������ي������ل
ه���������������ال���������������ة ب������������ال
ع�����������������ض��������ام خ������������وري

اأح���������م���������د ال�����زي�����ب�����ق
غ�����������ض�����ان ال���������ض����م����ايل
حم���م���د م���ن���ر اأب������و ���ض��ع��ر
اأي�������������ض������ر ال����ق����د�����ض����ي
داوود ��������ض�������ح�������ر 
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جملة طب الفم

�أخ����ب����ار ن��ق��اب��ي��ة
�لدكتور رفعت �أحمد �لكبي�سي

رئي�س �لتحرير

نتائج �إنتخابات �لدورة �لعا�سرة لنقابة �أطباء �لأ�سنان
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جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال��������دك��������ت��������ورة 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

م�����������ازن ع�����ل�����ي م���و����ض���ى
امل�ضري غ��ازي  دي��ب  حممد 
حم����م����د خ������ر ال����ع����ب����ار
رو�����ض����ان ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف
ف�����ت�����ون ح���������ض����ن اأم������ن
حم���م���د م�����وؤي�����د غ���ن���دور
ع�������������م�������������اد ن�����������ض�����ر

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم�������ن ال�����ض��ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
الدكتورة
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
الدكتورة 
ال��دك��ت��ور

و������������ض�����������ام ع�����ب�����ا������س
ع����������زي����������ز م��������وا���������س
�����������ض����������ذى ي������و�������ض������ف
ط���������������ارق م�������ض���ط���ف���ى
ع��������������������اء حم�����������ض�����ن 

ب�������������ض������ام ال�����������ض�����ب�����اغ
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اخل��ي��اط
ح�����ك�����م�����ت ال��������ذي��������اب

ه��������ن��������د م���������ض����ط����ف����ى 
ث�������������ائ�������������ر راع���������������ي

ف����������������رع ري����������������ف دم�������������ض������ق
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جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال��������دك��������ت��������ورة

ق��دور ح��اج  م��اأم��ون  حممد 
م��������������ازن م����ع���������ض����راين
زك���������ري���������ا ال�����ب�����ا������ض�����ا
ب�������ا��������ض�������ل �������ض������ح������ادة
اأ���������ض��������ع��������د ال�����ع�����م�����ر
رن������������ي������������م ك��������ي��������ايل
ح��������ب��������ي��������ب م��������ال��������و

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم������������ن ����ض���ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

اأمي�����������ن �����ض����ي����د وه����ب����ة
خ������������ال������������د ب��������������ولد
������������ض�����������ام�����������ي ه�����������دا
حم���م���د ج���م���ع���ة ع�����ض��ل��ي
ي������ا�������ض������ر ع������ل������ي ب���ك

ن�����������ظ�����������ام ال���������دي���������ن 
ع���������م���������ر احل���������م���������دو
ب�������������ض������ام م�����رج�����ان�����ة
حم�����������م�����������د رام����������������ي
حم�������م�������د �����ض����ل����ق����ي����ن����ي

ف������������������������������������������رع ح�����������ل�����������ب
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جملة طب الفم

جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور

ال��������دك��������ت��������ورة 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

م�����������ازن ع�����ل�����ي م���و����ض���ى
امل�ضري غ��ازي  دي��ب  حممد 
حم����م����د خ������ر ال����ع����ب����ار
رو�����ض����ان ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف
ف�����ت�����ون ح���������ض����ن اأم������ن
حم���م���د م�����وؤي�����د غ���ن���دور
ع�������������م�������������اد ن�����������ض�����ر

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم�������ن ال�����ض��ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
الدكتورة

ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور

الدكتورة 
ال��دك��ت��ور

و������������ض�����������ام ع�����ب�����ا������س
ع����������زي����������ز م��������وا���������س
�����������ض����������ذى ي������و�������ض������ف
ط���������������ارق م�������ض���ط���ف���ى

ع��������������������اء حم�����������ض�����ن 

ب�������������ض������ام ال�����������ض�����ب�����اغ
ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف اخل��ي��اط
ح�����ك�����م�����ت ال��������ذي��������اب

ه��������ن��������د م���������ض����ط����ف����ى 
ث�������������ائ�������������ر راع���������������ي

ف����������������رع ري����������������ف دم�������������ض������ق



THE SYRIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY
Tooth Implant  Orthodontics  Dental Surgery    Dental Treatment   Bleaching Teeth

6869

جملة طب الفم

جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

غ����������ي����������اث ع������ب������ا�������س
ك�������������ف�������������اح �������ض������ع������د
حم���م���د ب�����ض��ر اجل���ن���ديل
زاه��������ر ����ض���م�������ض���ي ب��ا���ض��ا
خ���ل���ي���ل���ي اهلل  ع�����ب�����د 
ع��������ل��������ي ال�����������ض�����غ�����ر
�������������ض������������ادي ج������������روج

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم�������ن ال�����ض��ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

�������ض������ل������ي������م ع�����ث�����م�����ان
من�����������������ر ي�����������ازج�����������ي
ن�������������ض������ال ال�����ن�����ق�����ري
اأ���������ض��������ام��������ة رب������اح������ي
حم��م��د ط���اه���ر ال���دروب���ي

حم���م���د ت��ي�����ض��ر ال���دب���اغ
ن���������������زار ال�����ط�����ر������ض�����ة
حم���م���د ق�������ض���ي امل��ن��ج��د
ع�����������م�����������ار ك������ل������ث������وم
م��������ه��������ن��������د اأي������������������وب

ف����������������������������������رع ح���������م�������������������س
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جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

خم��ل�����س حم���م���د م���ه���دي اجل���ن���دي
حممد جالل غ�ضان اأبو طوق الرفاعي
وائ�����������������ل حم�������م�������د ������ض�����الم�����ة
حم������م������د اأح���������م���������د ال����ع����ج����ي
ع����������ل����������ي مت����������ي����������م ي�����ح�����ي�����ى
ف�����������وؤاد م���ي���خ���ائ���ي���ل ال�������ض���اه���ر
حم���������م���������د رئ�����������ي�����������ف ع���������دي

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم�������ن ال�����ض��ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
الدكتورة
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

حم��م��ود اأح���م���د ال��ي��و���ض��ف
غزي توفيق  اأحمد  اأ�ضيمة 
ح���������ض����ان ����ض���ع���ي���د ف����رح
�����ض����م����ر وح������ي������د ع�����زو
هندي عيد  حممد  م�ضعب 

حم��م��د حم���م���ود ال��ن��ا���ض��ر
ب��ط��ر���س ���ض��اه��ر ال�����ض��اه��ر
لطفي �ضكري  اأك��رم  حممد 
حم����م����د زي���������اد امل���ن���ج���د
ي���������ع���������ق���������وب اآغ�������������ا

ف�����������������������������������رع ح��������������م��������������اه
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جملة طب الفم

جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور

ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

غ����������ي����������اث ع������ب������ا�������س
ك�������������ف�������������اح �������ض������ع������د
حم���م���د ب�����ض��ر اجل���ن���ديل
زاه��������ر ����ض���م�������ض���ي ب��ا���ض��ا
خ���ل���ي���ل���ي اهلل  ع�����ب�����د 
ع��������ل��������ي ال�����������ض�����غ�����ر
�������������ض������������ادي ج������������روج

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم�������ن ال�����ض��ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور

ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور

ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

�������ض������ل������ي������م ع�����ث�����م�����ان
من�����������������ر ي�����������ازج�����������ي
ن�������������ض������ال ال�����ن�����ق�����ري
اأ���������ض��������ام��������ة رب������اح������ي
حم��م��د ط���اه���ر ال���دروب���ي

حم���م���د ت��ي�����ض��ر ال���دب���اغ
ن���������������زار ال�����ط�����ر������ض�����ة
حم���م���د ق�������ض���ي امل��ن��ج��د
ع�����������م�����������ار ك������ل������ث������وم
م��������ه��������ن��������د اأي������������������وب

ف����������������������������������رع ح���������م�������������������س
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جملة طب الفم

جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال��������دك��������ت��������ورة

اهلل عبد  اهلل  عبد  ط���ارق 
ب��رب��ه��ان اهلل  ع��ب��د  ح��ن��ا 
ع���ل���ي ي���و����ض���ف ���ض��ل��ي��م��ة
ن���ا����ض���ر ال�����دي�����ن حم��م��د
ح������ازم ���ض��ل��ي��م��ان ح�����ض��ن
ن���وف���ل اب���راه���ي���م ق����زازو
اب��ت�����ض��ام اأح���م���د ال��ف��روي

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم������������ن ����ض���ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
الدكتورة
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

ف�������������������������������وؤاد دي�����������ب
ام���ي���م���ة ت���وف���ي���ق ع��ل��و���س
���ض��ام��ر ع���زي���ز اجل��ن��زي��ر
مي���ان ال���زب���ر اأح���م���د اآغ���ا
ط��������ارق اأح�����م�����د ���ض��ي��ام

ع������ل������ي غ��������������ازي ق���ع���ق���ع
اأ������ض�����ام�����ة ����ض���ل���م���ان ه����ول
���ض��ام��ر اإب���راه���ي���م ���ض��ل��ي��م��ان
توفيق خر اهلل حاج اإبراهيم
م������اه������ر م�������ع�������روف ع���ل���ي

ف����������������������رع ال�����������اذق�����������ي�����������ة
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جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال��������دك��������ت��������ورة
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

ي������و�������ض������ف ي������و�������ض������ف غ������امن
حم��������م��������د ع��������ل��������ي ع��������م��������ران
ع������اط������ف خم�����ائ�����ي�����ل ب���������ض����ارة
اأم���������������������را ع�������ل�������ي ������ض�����ام�����ة
�����ض����ع����ب����ان ج���م���ي���ل ا����ض���م���اع���ي���ل
غ�����������������ض��������ان ح������ب������ي������ب ع����ل����ي
ط����������������ال حم��������م��������د ح���������ض����ن

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم�������ن ال�����ض��ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
الدكتورة 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

ب�����ض��ام ���ض��ال��ح ع��ب��د اهلل
ع���ل���ي ���ض��ل��ي��م��ان م���ع���روف
ع�������ادل حم���م���د ج���وري���ة
ن���������ض����ال من������ر ����ض���ع���ب���ان
غ����ن����وة ب����دي����ع خ�������ض���ور

ح�����������������������ض�����������ان حم������ي
و�������ض������ي������م �����ض����ل����ي����م����ان
م������دي������ن ع�����ل�����ي غ����ن����ام
ح���������������ض�������ن ������ض�����ع�����ي�����د
ي�����و������ض�����ف ح����رب����وق����ي

ف������������������������رع ط����������رط����������و�����������س
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جملة طب الفم

جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور

ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال��������دك��������ت��������ورة

اهلل عبد  اهلل  عبد  ط���ارق 
ب��رب��ه��ان اهلل  ع��ب��د  ح��ن��ا 
ع���ل���ي ي���و����ض���ف ���ض��ل��ي��م��ة
ن���ا����ض���ر ال�����دي�����ن حم��م��د
ح������ازم ���ض��ل��ي��م��ان ح�����ض��ن
ن���وف���ل اب���راه���ي���م ق����زازو
اب��ت�����ض��ام اأح���م���د ال��ف��روي

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم������������ن ����ض���ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
الدكتورة
ال��دك��ت��ور

ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور

ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

ف�������������������������������وؤاد دي�����������ب
ام���ي���م���ة ت���وف���ي���ق ع��ل��و���س
���ض��ام��ر ع���زي���ز اجل��ن��زي��ر
مي���ان ال���زب���ر اأح���م���د اآغ���ا
ط��������ارق اأح�����م�����د ���ض��ي��ام

ع������ل������ي غ��������������ازي ق���ع���ق���ع
اأ������ض�����ام�����ة ����ض���ل���م���ان ه����ول
���ض��ام��ر اإب���راه���ي���م ���ض��ل��ي��م��ان
توفيق خر اهلل حاج اإبراهيم
م������اه������ر م�������ع�������روف ع���ل���ي

ف����������������������رع ال�����������اذق�����������ي�����������ة
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جملة طب الفم

جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

م�����������������روان ال�����زع�����ب�����ي
اأدي�����������ب�����������ة ������ض�����دي�����د
ف����������را�����������س ال�������������ض������رع
حم���م���د وه����ي����ب ال����ع����ودة
خ���������ل���������دون ال�������ك�������راد
ح�������������ض������ن امل���������ق���������داد
ال�����ف�����اح اهلل  ع�����ب�����د 

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم������������ن ����ض���ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

الدكتورة
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

حم����������م����������د ح��������ي��������در
حم������م������ود امل����ح����ام����ي����د
ف����������اي����������ز اب����������ازي����������د
ع���������ل���������ي ب�����ع�����ل�����ب�����ك�����ي
ج��������م��������ال ال������زع������ب������ي

اأي����������ه����������م ال�����ع�����������ض�����اف
ي�������و��������ض�������ف ال���������ق���������داح
م�������ل�������ه�������م امل������ن�������������ض������ور
��������ض�������ب�������اح امل�����������ض�����امل�����ة
ن�����������������ض��������ال ال�����ف�����ت�����ي�����ح

ف������������������������������������رع درع���������������������������ا
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جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال��������دك��������ت��������ورة
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

ح���������������ض�������ن م������و�������ض������ى
اأح�������������م�������������د ك�������ب�������ول
ول����ي����د ع���ب���د ال���رح���م���ن
ج��������م��������ع��������ة ح�����������ض�����ن
ط����������������������ارق ع�������و��������س
الأح�����م�����د اهلل  ع����ب����د 
م������ن������ه������ال احل�����������ض�����ون

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم�������ن ال�����ض��ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

الدكتورة
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
الدكتورة 

 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور

حم�����م�����د اأ�������ض������ع������د ط����ال����ب
ع�������������ل�������������ي ف���������ي���������ا����������س
ح���������������ض�������ان ال�������������ض������م������ايل
ه������������������������������دى ع�����������ب�����������دو

و�������������������ض������������������ام ب������������ري
ب�����������������ض��������ام ��������ض�������ح�������ادة
ك������������������ارم اب��������راه��������ي��������م

ف�������������������رع ال�������ق�������ن�������ي�������ط�������رة
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جملة طب الفم

جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور

ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

م�����������������روان ال�����زع�����ب�����ي
اأدي�����������ب�����������ة ������ض�����دي�����د
ف����������را�����������س ال�������������ض������رع
حم���م���د وه����ي����ب ال����ع����ودة
خ���������ل���������دون ال�������ك�������راد
ح�������������ض������ن امل���������ق���������داد
ال�����ف�����اح اهلل  ع�����ب�����د 

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم������������ن ����ض���ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

الدكتورة
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور

ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور

ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

حم����������م����������د ح��������ي��������در
حم������م������ود امل����ح����ام����ي����د
ف����������اي����������ز اب����������ازي����������د
ع���������ل���������ي ب�����ع�����ل�����ب�����ك�����ي
ج��������م��������ال ال������زع������ب������ي

اأي����������ه����������م ال�����ع�����������ض�����اف
ي�������و��������ض�������ف ال���������ق���������داح
م�������ل�������ه�������م امل������ن�������������ض������ور
��������ض�������ب�������اح امل�����������ض�����امل�����ة
ن�����������������ض��������ال ال�����ف�����ت�����ي�����ح

ف������������������������������������رع درع���������������������������ا
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جملة طب الفم

جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

ع���������ادل ي����و�����ض����ف ل���ول���و
ر�ضول ع��اب��د  ال����رزاق  عبد 
ج�����م�����ال ع����ي����د ال����ب����ال
ميخائيل اهلل  ع��ط��ا  م��ل��ك 
دقوري الكرمي  عبد  برهان 
م��������روان خ��ل��ي��ل اخل��ل��ي��ل
ب����������دران �����ض����ال����ح خ��ل��ف

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم������������ن ����ض���ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
الدكتورة
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

ب���������ض����ام ك������وري������ة ي���و����ض���ف
دمي������ا ع���ب���د امل�������ض���ح ي��و���ض��ف
ر�ضول العزيز  عبد  الرحمن  عبد 
ن�������ور ال�����دي�����ن حم����م����د ع��م��ر
ع�������م�������ران ع������ب������دي م�������راد

ن��ب��ي��ل ع��ب��د الأح�����د ح���دوب
ج���������ان اأن���������ط���������وان ح���ل���ي
اآب�����ي حم��م��د وف����ا ال��ع��ط��ري
داوود ح����م����ي����د  ج�����اب�����ر 
ن������ور�������س ع����ل����ي ط����وق����ان

ف�������������������������رع احل�����������������ض��������ك��������ة
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جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال��������دك��������ت��������ورة
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

رف������ي������ق اأب�����������و ����ض���دي���د
م�������������������������ازن رك���������������اب
ح�����������������ض��������ن م�����ق�����ل�����د
م�����������������������ض�����������ر ��������ض�������و
م��������������ي��������������ادة ح����������امت
راأف�������������ت امل����ح����ي����ث����اوي
ف���������������������������وؤاد ع�������ام�������ر

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم�������ن ال�����ض��ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

الدكتورة
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

اب�����ت�����������ض�����ام ال�����������ض�����ع�����راين
خ����������������ل����������������دون م����������������راد
ع�������������م�������������اد ج�����������رب�����������وع
و�������������������ض������������������ام �������ض������ب������ح
ف���������������ار����������������س دوي����������ع����������ر

ف����������������������ادي ب�����������������ض��������ارة
ب�������������ض������ار اأب��������������و ال�����ع�����ز
ي���ا����ض���ر اأب��������و ا����ض���م���اع���ي���ل
ه�����������������ض��������ام ه������ن������ي������دي
رب�����������ي�����������ع ال������ف������ق������ي������ه

ف������������������رع ال�������������������ض���������وي���������داء
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جملة طب الفم

جم�����ل�����������س ال��������ف��������رع:

الأع���������ض����اء امل���ت���م���م���ون:

ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور
ال���������دك���������ت���������ور

ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور 
ال���������دك���������ت���������ور

ع���������ادل ي����و�����ض����ف ل���ول���و
ر�ضول ع��اب��د  ال����رزاق  عبد 
ج�����م�����ال ع����ي����د ال����ب����ال
ميخائيل اهلل  ع��ط��ا  م��ل��ك 
دقوري الكرمي  عبد  برهان 
م��������روان خ��ل��ي��ل اخل��ل��ي��ل
ب����������دران �����ض����ال����ح خ��ل��ف

رئ��ي�����س ال��ف��رع
اأم������������ن ����ض���ر
اخل�������������������ازن
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا
ع���������������ض�������وًا

ال��دك��ت��ور
الدكتورة
ال��دك��ت��ور

ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور 

ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور
ال��دك��ت��ور

ال��دك��ت��ور 
ال��دك��ت��ور

ب���������ض����ام ك������وري������ة ي���و����ض���ف
دمي������ا ع���ب���د امل�������ض���ح ي��و���ض��ف
ر�ضول العزيز  عبد  الرحمن  عبد 
ن�������ور ال�����دي�����ن حم����م����د ع��م��ر
ع�������م�������ران ع������ب������دي م�������راد

ن��ب��ي��ل ع��ب��د الأح�����د ح���دوب
ج���������ان اأن���������ط���������وان ح���ل���ي
اآب�����ي حم��م��د وف����ا ال��ع��ط��ري
داوود ح����م����ي����د  ج�����اب�����ر 
ن������ور�������س ع����ل����ي ط����وق����ان

ف�������������������������رع احل�����������������ض��������ك��������ة
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جملة طب الفم
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�سور من املركز التخ�س�سي لنقابة اأطباء الأ�سنان
 والذي مت جتهيزه باأحدث الأجهزة املتطورة التدريبية والعالجية 

اإ�سافة اإىل قاعة حما�سرات تت�سع حلوايل مئة �سخ�ص 
جمهزة بكافة التجهيزات التعليمية

الدكتور عاي�ص الغنيم
 نائب نقيب اأطباء الأ�سنان
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جملة طب الفم


