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الدكتورة فادية ديب
نقيب أطباء األسنان في سورية

رئيس التحرير

مع نهاية عام 2017 وبدء اقتراب العام الجديد 
لمستقبل  أمل  من  طياته  في  يحمل  وما 
مشرق في عالم طب األسنان ، وألننا نفتخر 
من  المجال  هذا  في  بتميزنا  كعرب  نحن 
التقنيات  ألحدث  الحثيثة  ومتابعتنا  العلوم 

والعلوم واألبحاث فيه.

طبيب  مجلة  من  األول  العدد  نصدر  أن  يسعدنا 
أهم  طياتها  بين  تحوي  التي  العربي  األسنان 
ابتكارات وأبحاث أساتذة كبار من عالمنا العربي 

... وهذا غيض من فيض ...

البحث  في  مبدعة  عقوالً  لدينا  أن  ندرك  وألننا 
نتائج  الضوء ولم تخرج  العلمي لم يلقى عليها 

ابتكاراتها إلى الساحة الدولية إال ما ندر منها ...
في  هامًا  حيزًا  لها  سنخصص  أننا  فنعدكم 
للعالم  العلمية  كلمتنا  لنرسل  هذه،  مجلتنا 
أجمع تشير إلى أن العقل العربي العلمي مبدع 
لتبنى  االمكانات  له  توفرت  لو  والذي  به،  نفتخر 

أبحاثه، لكان مسيطرًا دوليًا في مجال ابداعه.

أتمنى أن نمد يدنا باتجاه التطوير سويًة ونعمل 
الغالية  بمهنتنا  االرتقاء  على  واحد  كجسد  معًا 
كعائلة  تجمعنا  التي  المهنة  هذه  األسنان  طب 

واحدة رغم بعد المسافات.



الدكتور ياسر الجندي
نقيب أطباء األسنان في جمهورية مصر العربية

األمين العام التحاد أطباء األسنان العرب

أكون معكم  أن  فخري وسروري  دواعي  لمن  إنه 
أكون  وأن  العرب  األسنان  ألطباء  االتحاد  هذا  في 
األمين العام لهذا االتحاد الذي نسعى من خالله أن 
يوطد العالقات بين أطباء األسنان في جميع الدول 
العربية وأن نعمل سويًا على رفع قدر طبيب األسنان 
العربي بالعلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين الدول 
العالمية  والمنظمات  االتحاد  بين  وكذلك  العربية 
األخرى وأن نعمل سويًا على تذليل الصعوبات التي 

تواجه طبيب األسنان في أي بلد عربي.

السادة الزمالء النقباء ورؤساء الجمعيات والهيئات.
تحية اعزاز وتقدير لكم جميعًا.
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Congenital Epulis البثعة الوالدية
تقرير عن حالة سريرية نادرة

مقدمة:
نيومان  قبل  من   1871 عام  االولى  للمرة  الوالدية  البثعة  وصف  تم 
بعد  فيما  عليها  اطلق  كما  نيومان  ورم  وسميت   Neumann
 Congenital granular الوالدية  الحبيبية  الخلية  آفة  او  ورم  او  بثعة 
الصحة  منظمة  قبل  من  به  الموصي  المصطلح  وهو   cell epulis
  congenital granular cell myoblastoma احيانا  وتسمى  العالمية 
وورم ابريكوسف Abrikosov لكن االسم  الشائع هو البثعه الوالديه 

congenital epulis

الدكتور. محمد سامر شحرور

اختصاصي في جراحة الفم والوجه والفكين 
رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين في مشفى ابن النفيس بدمشق

عضو المجلس العلمي السوري لجراحة الفم والوجه
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    incidence rate احلدوث  معدل  يقدر 
400 حالة يف  اقل من  املوثقه  وعدد احلاالت   0.0006%

العامل. 
البثعه الوالدية عند حديثي الوالده على �شكل كتله  حتدث 
متقرحة يف  واأحيانا  وردية  مغطاة مبخاطية حمراء  اللثة  فوق 
يف  متعددة  وتكون  غالبا  العلوية  ال�شنخية  االأمامية  املنطقة 

الذكور. من  اأكرث  االإناث  وعند  احلاالت  من   10%
يرتاوح حجم البثعة من عدة ملليمرتات اىل عدة �شنتمرتات 
الوالدية  البثعة  ن�شوء  حول  نظريات  عدة  يوجد 
الهرمونات  با�شطرابات  تتعلق  احداها   Pathogenesis

اجلن�شية عند احلامل لكنها عموما جمهولة ال�شبب. 
تدعم املوجودات الكيميائية الن�شيجية املناعية يف احلاالت 
خالياها  متتلك  حيث  للبثعة  امليزان�شيمي  االأ�شل  امل�شجلة 
خوا�ص اخلاليا النا�شجة histiocytes واخلاليا امل�شورة 

. fibroblast لليف

 Diagnosis الت�شخي�ص
يتم الت�شخي�ص اأثناء احلمل بوا�شطة االمواج فوق ال�شوتية 
ultrasonography بعد اال�شبوع 26 حيث يعتقد انها 
 MRI تبداأ بالنمو عند هذا الوقت وميكن ا�شتخدام املرنان 

لتاأكيد الت�شخي�ص اي�شا.

 Treatment املعاجلة
الليزر  ا�شتخدام  وميكن  الكامل  اجلراحي  اال�شتئ�شال 

 CO2
نظرا لتاأثريها على التغذية واحتمال اأذية براعم اال�شنان 

ومنو الفك باالإ�شافة للتاأثري النف�شي والعاطفي على االأهل.
 

 Prognosis االنذار
 malignant جيد وال يوجد تقارير عن حتوالت خبيثة
اخرى  ا�شابات  مع  ترتافق  وال   recurrence نك�ص  او 

وهناك حاالت تراجعت ب�شكل عفوي. 

Case Report تقرير احلالة
)الوالدة طبيعية  لوالدتها  االول  اليوم  الطفلة يف  �شوهدت 
التغذية  يف  �شعوبة  وجود  ومع  جيده(،  و�شحة  بوزن  والطفلة 
اليوم  يف  مت  االطفال  طبيب  وموافقة  االأهل  رغبة  على  وبناء 
الثاين من الوالدة وحتت التخدير العام ا�شتئ�شال الكتلة ب�شكل 

كامل من منطقة ال�شنخ ال�شفلي االأمامي بالفك ال�شفلي، الكتلة 
حمراء داكنة غري نازفة غري متقرحة بحجم 3 �شم بعدها مت 

اإغالق اجلرح بخيوط ممت�شه وار�شلت للت�شريح الن�شيجي .
من  تعاين  ومل  طبيعيا  كان  احلمل  ان  الطفلة  ام  �شرحت 
وراثية  اأمرا�ص  يوجد  وال  احلمل  اأثناء  م�شاكل  او  اأمرا�ص  اي 

يف العائلة.

1

2

3



24No. 1  / 2017

Aطبـيـب الأ�سنــــــــان الــعـــــربــي r a b  D e n t i s t

• Aparna HG, Jayanth BS, Shashidara R, Jaishankar P. Congenital epulis in a newborn: a case 
report, immunoprofiling and review of literature. Ethiop J Health Sci. 2014;24(4):35962-. 

• Ku ̈persAM,AndriessenP,vanKempenMJ,etal.Congenitalepulisofthejaw:aseriesoffivecasesa
ndre- view of literature [published online ahead of print December 12, 2008]. Pediatr Surg 
Int. 2009;25(2):207- 10. doi:10.1007/s003838-2304-008-. 

• Lapid O, Shaco-Levy R, Krieger Y, Kachko L, Sagi A. Congenital epulis. Pediatrics. 
2001;107(2):E22.  

• Bosanquet D, Roblin G. Congenital epulis: a case report and estimation of incidence 
[published online ahead of print November 19, 2009]. Int J Otolaryngol. 2009;2009:508780. 
doi:10.1155508780/2009/.  

• Conrad R, Perez MC. Congenital granular cell epulis. Arch Pathol Lab Med. 2014;138(1):128-
31.  doi:10.5858/arpa.20120306--RS.  

• Steckler D Jr, Sargent LA, Turner LA. Congenital granular cell tumour of the newborn: a 
case report and  literature review. Can J Plast Surg. 2011;19(3):978-.  

• Saki N, Araghi S. Multiple congenital epulis in alveolar ridges of maxilla and mandible 
in a newborn: a rare  case report [published online ahead of print April 8, 2014]. Case Rep 
Otolaryngol. 2014;2014:606985.  doi:10.1155606985/2014/.  

• Ritwik P, Brannon RB, Musselman RJ. Spontaneous regression of congenital epulis: a case 
report and  review of the literature. J Med Case Rep. 2010;4:331. doi:10.1186-4-1947-1752/
331

المراجع
REFERENCES



25 No. 1  / 2017



26No. 1  / 2017

Aطبـيـب الأ�سنــــــــان الــعـــــربــي r a b  D e n t i s t

The effect of fiber post length on fracture resistance of 

structurally compromised teeth 

Abstract 

This study was to compare the fracture resistance of structurally compromised teeth 

restored by different lengths of fiber posts. 

Materials and methods:  

32 freshly extracted sound mandibular premolars of approximate sizes were mounted 

centrally and vertically in 12 x 12 x 20 mm acrylic block. Then, decoronated 2 mm 

above the cemento-enamel junction and their root canals were treated endodontically. 

Teeth were randomly classified into four main groups (n= 8) For all groups, post holes 

were prepared (group A; post hole less than the crown length (3 mm), group B; post 

hole equal to the crown length (5 mm), group C; post hole half of the root length (7 

mm), group D; post hole 2/3 of the root length (9 mm). Posts were cemented using self-

adhesive resin cement. The coronal core portion were built with a light-cured core 

composite for all samples, using core former. A 0.5 mm finish line was prepared at the 

cemento-enamel junction with ferrule of 2 mm to receive a metal coping. Compressive 

load was applied at crosshead speed of 0.5 mm/min, parallel to long axis of the tooth 

until failure with a universal testing machine. 

Results:  

Viewing the mean of fracture resistance between studied groups (Newton) , Group D 

scored the highest fracture resistance values (2670 ± 597.37) followed by Group A 

(2668 ±316.67) and Group B (2609 ±523.15). Group C scored the lowest fracture 

resistance values (2517 ±464.35). One-way ANOVA revealed no significant difference 

between groups (P=0.913). Chi-squre test also revealed no signicant differences in 

restoring possibility between the studied groups. (P=0.212). 
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Conclusions:  

1- There is no significant difference in fracture resistance between tested fiber post 

lengths. 

2- Teeth can be restored by a post that has a length less than the crown length to 

avoid drilling drawbacks. 

 

Key words: fiber post, length of fiber post, fracture resistance.    
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Introduction 

      Structurally compromised teeth (SCT) are still considered as a dilemma for both 

clinician and patient. It is well known that endodontically treated teeth are much weaker 

than vital teeth because of considerable loss of valuable tooth structure (Reeh et al. 

1989). The restoration of such teeth usually need more structural resistance features 

that may be derived from intra-radicular posts to add more retention of the restorative 

material to the root portion (Hudis and Goldstein 1986). 

Nowadays, many post and core systems are available in the dental field. They may be 

classified into two basic types; custom-made and prefabricated posts.   

Custom metallic posts need more clinical and laboratory time, in addition to their poor 

aesthetic and biological response. On other hand, prefabricated posts offer more time 

saving and easier technique. (Hudis and Goldstein 1986) 

Prefabricated posts were first constructed from metallic materials such as stainless steel, 

titanium, or precious alloy. Later, due to increased demand on esthetic prosthesis, fiber 

reinforced composite posts were introduced in the beginning of 90s. They started with 

the introduction of carbon fiber posts, which had black color and did not solve the 

esthetic problem (Frydman et al. 2013). Later on, glass fiber posts were introduced 

which solved both the esthetic and biological downsides of metal.  

 

Recently, many types of fiber posts are available for restoring SCT, they have many 

shapes, lengths and diameters. They are mainly composed of resin matrix strengthened 

by fibers, which may be zirconia, glass, carbon or quartz. (Goldberg and Burstone 1992) 

and (Eskitaşcıoğlu et al. 2002). The use of fiber posts offers many advantages, including 

biocompatibility, esthetic properties, dentin-like rigidity, resistance to corrosion and 

fatigue, better mechanical properties that closely match those of natural teeth (Sorensen 

and Engelman 1990) and (McDonald et al. 1990). 
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The most important feature of glass fiber post is its chemical adhesion with bonding 

cement and composite resin cores (Ferrari et al. 2001) and (Kalkan et al. 2006). This 

advantage gives the ability for more conservative post space preparation.  

A wide range of recommendations have been made regarding cast post length needed 

to best serve its purpose without compromising its strength, which include the 

following: (a) The post should be equal to the clinical crown, (b) The post should be 

longer than the clinical crown, (c) The post should be half of the root length, (d) The 

post should be two-thirds the root length, (e) The post should be four-fifths the root 

length, (f) The post should be as long as possible without disturbing the apical seal (Wu 

et al. 1998), (Goodacre and Spolnik 1995) and (Raiden and Gendelman 1994).  

In 2015, A study by Latrash et al, demonstrated that nayyar core restored premolars has 

more fracture strength than fiber post restored ones. In addition, it has been reported 

that, using a short FRCP rather than a longer one may improve both fracture resistance 

and restorability of tooth upon fracture of post/core/crown assembly (Zicari et al. 2012). 

The recommended length of the post was transmitted automatically from the metal post 

to fiber post without bearing in mind different biomechanical and fractographic 

behavior of both, and without studies conducted covering that area. 

A question worth answering; does the length of fiber post really affect the fracture 

resistance of the structurally compromised teeth? 

The null hypothesis of the study is that; there will be no difference in fracture resistance 

between tested fiber post lengths. 
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Materials and methods 

Specimen preparation 

Thirty-two of sound freshly extracted mandibular premolars of approximate sizes were 

collected from surgery clinics at the Faculty of Dentistry, Beirut Arab University. They 

were randomly divided into four equal groups of 8 teeth each. (Table 1) 

 

Table 1: Samples grouping. 

Group Post length Number of 
samples A Less than the crown length (3 mm) 8 

B Equal to the crown length (5 mm) 8 

C 1/2 of the root length (7 mm)  8 

D 2/3 of the root length (9 mm) 8 

 Total  32 
 

Teeth were cleaned using air-scaler to remove any calculus accumulations, adherent 

soft or hard tissues on the roots, then brass wire cleaning brush was used to remove any 

soft tissue remenants. Then sterilized in an autoclave at 121°C, 15 psi for 40 minutes, 

and stored in distilled water for 72 hrs (Hashemipour et al.  2013).  

A small access hole was drilled through the occlusal surface allowing access to the pulp 

chamber and root canals for treatment. The dead pulp tissue was removed from the 

tooth with barbed broach, canals were disinfected using 5.25% sodium hypochlorite, 

then root length was confirmed visually by locating the tip of the file from the apical 

foramen. 

Tooth mounting 

Teeth were mounted centrally and vertically at the level of 2mm below the cement-

enamel junction (CEJ) in an auto-polymerized resin blocks (Vertex, Netherland) with 

a size of 12×12×20 mm. (fig. 1). 
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Tooth preparation 

Teeth were endo treated using eugenol-free root canal sealer (tgadseal, London). After 

that, crowns were amputated horizontally 2 mm above the cemento-enamel junction 

with water-cooled high-speed round-end tapered carbide bur (Komet, Germany) to 

avoid any damage to dentin. 

 

 

The recommended post space diameter is 1.3 mm consequently; fiber post size 2# was 

chosen which has 1.35 mm diameter. (Shillingburg et al, 1982).  

Fig. 1: Tooth mounting in acrylic block.  

Fig. 2: Crown amputation 2 mm above the cemento-enamel junction. 
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Gates Glidden drills (Mani, Japan) size #1 followed by #2 were used to the planned 

depth (according to groups) to create a path way for Peeso-reamers (Mani, Japan) to 

straighten up canals and remove remaining gutta percha on the walls. After each 

drilling, root canals were irrigated using NaOCl to remove the debries and prevent 

clogging of drills. Finally post-matched drill was used to create final post hole channel. 

All samples were irrigated using distilled water with endo-tip and dried using air jet 

then paper points to prepare them for cementation. Each post was then inserted into 

canal and tried for fit and corresponding length. 

 

 

By mean of intracanal tip,  the self-adhesive dual cure resin cement was injected into 

canal, in an apical-coronal direction to minimize any void formation. The posts were 

then cleaned with alcohol, dried with oil-free air, and inserted into the canal. Excess 

material was removed immediately with a micro brush. Each fiber post was held under 

pressure of curing tip, and the cement was cured for 20 seconds. Using a Light Intensity 

Meter (Dentamerica, USA), the light intensity of the light cure device was insured to 

be 1000 mw/cm2 throughout all curing sessions. After full polymerization each post 

Fig. 3: Post fitting try in.   



33 No. 1  / 2017

was shortened to have a 2 mm coronal part using metal disc (Mani, Japan) with water 

irrigation to avoid any damage to post material. 

 

 
 

 

Standardization of tooth preparation  

The teeth were prepared using a high-speed handpiece fixed to a paralellometer 

surveyor to standardize design, taper, and thickness of the finish line using a pin-guided 

diamond bur and in order to decrease the source of human errors. A 0.5 mm finish line 

was prepared at the cemento-enamel junction with ferrule of 2 mm to receive a metal 

crown.  

The coronal core portion was built with a light-cured core composite for one sample to 

duplicate it for all samples to standardise its form. An impression was taken with C-

silicon material then poured with stone. The base block of the stone was trimmed to 

allow the vaccum celluloid sheet to have all details of the core form. Using this custom 

made core former, all specimens were built up in a standardized form then finished with 

fine finishing bur. 

All specimens were scanned using CAD scanner to standardize the wax pattern. Wax 

pattern was milled from  a special wax. Once the wax pattern was completed, a sprue 

Fig. 4: Cement light curing.  
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was attached, which serves as a channel for the molten metal to pass from the crucible 

into the restoration. Next, the pattern and sprue were invested in an investing material. 

After burnout, molten metal was casted. Then  the investment was broken away, the 

rough casting was pickled to remove oxides. After that, the sprue was removed and the 

casting was polished and tried to make sure it fit the corresponding prepared tooth. 

 

 

Finally, metal crowns were cemented using resin cement. Cementation was done under 

load of 5 Kg. All specimens were stored in distilled water for 48 h before testing. Then 

thermo-cycled for 1000 Cycles between 5°C and 55°C with dwell time of 30 seconds 

(Gresnigt et al. 2016). 

Testing 

To simulate the occlusal contact points, wax-up was made resembles both the shape 

and size of the opposing teeth, casted to metal. And soldered to a metallic rod. After 

that, all specimens were individually mounted onto the lower fixed compartment of a 

universal testing machine. Statically loaded by the costum made metallic rod which was 

attached to the upper movable head of the machine, at cross head speed 0.5 mm/min. 

Fig. 5: Metal crown. 
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Force was applied in the central fossa parallel to the long axis of the tooth until failure, 

which was confirmed by a sudden drop of measurement in the testing machine. 

 

 
 

 

The fracture load of each specimen was recorded in Newton (N). The results were 

recorded, tabulated and statistically analyzed.  

 

 

 

 

 

Fig. 6: Mounting for testing. 

Fig. 7: Tooth fracture. 
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Fracture mode analysis 

The results were classified according to the mode of failure into restorable or 

unrestorable. 

This test was observed carefully by one person to avoid any variation during evaluation. 

 

Grade Fracture Restorability 

I Debonding of the post Restorable 

II Fracture above the cement-enamel junction  Restorable 

III Fracture at the level of cement-enamel junction Restorable 

IV Fracture at coronal 1/3 of the root Non-restorable 

V Vertical fracture Non-restorable 

 

 

 

Results 

A. Fracture resistance: 

Viewing the results;Group D scored the highest fracture resistance values (2670 

newton) followed by Group A (2668 Newton) and Group B (2609 newton). Group C 

scored the lowest fracture resistance values (2517 newton). (Table. 3). 

 

Fig. 8: Mode of failure. 

Table. 2: Restorability index 
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Table.3: Descriptive statistics of fracture resistance values (in newton)  

Fiber post length N Mean Std. Dev. Min. Max. 

Group A 

Less than the crown length (3 mm) 
8 2668.00 316.67 2235 3106 

Group B 

Equal to the crown length  (5 mm) 
8 2609.00 523.15 1581 3065 

Group C 

1/2 of the root length  (7 mm) 
8 2517.25 464.35 1710 3141 

Group D 

2/3 of the root length  (9 mm) 
8 2670.63 597.37 1952 3740 

 

 

Fig. 9: Mean values (standard deviation) of fracture resistance (newton) according to fiber post length. 

One-Way ANOVA test revealed no significant difference between the studied groups 

(P=913). 
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A. Failure mode: 

According to the restorability index (table. 4), Failure mode was analyzied. 

Table. 5: Failure mood. 

 
No. 

*Failure mode Total 

I II III IV V Restorable  Non-restorable 

Group A 

Less than the crown 

length (3 mm) 

8 2 5 1 0 0 8 0 

Group B 

Equal to the crown length  

(5 mm) 

8 1 2 4 1 0 7 1 

Group C 

1/2 of the root length  

(7 mm) 

8 0 1 4 3 0 5 3 

Group D 

2/3 of the root length  

(9 mm) 

8 1 3 3 1 0 7 1 

 

*I (Debonding of the post), II (Fracture above the cement-enamel junction), III (Fracture at the level of 

cement-enamel junction), IV (Fracture at coronal 1/3 of the root), V (Vertical fracture). 

 

 
 

Although most fractures were restorable, group A scored the highest percentage of 

restoring possibility followed by Group B and D and the lowest percentage was for 

Group C (Fig. 10).  
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Fig. 10: Percentage of restoring possibility according to fiber post length. 

Chi-squre test also revealed no signicant differences in restoring possibility between 

the studied groups. (P=0.212) (Fig. 20) 

Discussion 

This in-vitro study investigated the effect of fiber post length on fracture resistance of 

structurally compromised RCT teeth. There are conflicting reports on what is the ideal 

and perfect length of post when restoring an endodontically treated tooth. An ideal post 

system should exhibit fracture resistance higher than the average masticatory forces 

with a clear correlation between post material and fracture of roots.  Many post systems 

have been proposed over the years, from the early cast metallic posts to the pre-

fabricated metallic and screw posts reaching to the fiber post which has modulus of 

elasticity (21 GPa) almost similar to that of dentine (18 GPa), which allow uniform 

distribution of forces in the root. Many authors recommended the use of fiber post and 

composite core and stated that they have higher fracture resistance than teeth restored 

with more rigid material such as cast post and core. Because of the elastisty of the post 

material, composite, resin cement luting material and dentin demonstrated similar 

structural deformations under load (Balkaya and Birdal 2013; Bateman et al. 2003; 

Goracci and Ferrari 2011). The recommended length of the post was passed 
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automatically from the metal post to fiber post without bearing in mind different 

biomechanical and fractographic behavior of both, and without studies conducted 

covering that area. Many studies proved that increasing post length, increases its 

retention and results in a more favorable stress distribution along the post (Isidor et al. 

1999), while others revealed that increasing post length can decrease the root strength 

(Chuang et al. 2010). 

Plastic teeth can be standardized in terms of size, but they do not properly simulate the 

elastic and bonding properties of the natural human teeth (Butz et al. 2001). Their 

adhesion to the post is unrealistic and not similar to clinical situations (Mendoza et al. 

1997) (O'Keefe et al. 2000). 

In this study, extracted lower premolar teeth were chosen because it’s a single rooted 

tooth with a single canal (Różyło et al. 2008), and it’s easy to be collected from the 

orthodontic clinics, also these teeth are usually extracted from young patients (18-35 

years) and usually free of caries. 

Teeth were preserved immediately after extraction and were cleaned to prevent the 

changes in the dentine compositions and were sterilized in an autoclave, and stored in 

distilled water without using any fixation materials which may affect the bonding 

protocols. Many researchers studied the effect of storage and disinfection methods of 

extracted bovine teeth on bond strength to dentin, one of these researchers concluded 

that formalin storage was effective for infection control purposes. It cannot, however, 

be recommended as a storage medium for dentin bonding studies due to the variability 

in dentin bond strengths resulting from its use. Moreover, autoclave did not change the 

bonding strength for the tested adhesives (Hashemipour et al.  2013). 

The canals were irrigated using 5.25% sodium hypochlorite solution which dissolves 

the necrotic tissue, removes dental debris and has an antimicrobial activity. The canals 

were obturated using single cone gutta-percha to limit the variation in condensing gutta-

percha cones. Eugenol-free root canal sealer was used in order not to inhibit the resin 
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polymerization. Many researchers investigated the effect of phenolic substances (e.g. 

eugenol, wintergreen oil) and they found an effect of these materials in polymerization 

of resin (Qualtrough et al. 1999). 

Placement of a crown ferrule has been shown to be an important factor in increasing 

the fracture resistance and clinical prognosis of teeth with posts and cores. It is defined 

as a “360” collar of the crown surrounding the parallel walls of the dentin extending 

coronal to the finish line which increases the fracture resistance of the tooth by reducing 

stresses (Sorensen and Engelman 1990). However, in this study, a 2mm ferrule length 

was maintained in all groups  in order to eliminate additional variable to the study.  (Tan 

et al. 2005) 

Dual-cure resin cements were designed to minimize the problems related to the 

difficulty of light reaching the most apical portions of the root canal, with 

polymerization being activated by the chemical fraction of the activators, and thus, the 

most cervical portions would be benefited by light sensitization. 

Self-adhesive resin cements contain multifunctional methacrylate monomers that are 

ionized at the time of mixing, reacting with the hydroxyapatite mineral portion of tooth 

tissue in order to promote adhesion (Dikbas et al. 2007). It was selected as it simplifies 

the cementation procedures and reduces the technique sensitivity that is associated with 

multiple-step adhesive systems (Al-Wahadni et al. 2008). 

An elongation tip was used to reduce the number of imperfections within the cement 

interface that could be find in other techniques such as direct applying with the post and 

lentulospiral technique (Vichi et al. 2002). 

All the specimens in this study received full metal crowns. Because the presence of a 

prosthetic restoration generates a different biomechanical effect (Martelli Jr et al. 2008), 

full metal was used to avoid the false reading from fracture of crown itself. 
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CAD-CAM resin wax was used to standardise the size and shape of the occlusal surface 

for all samples to insure that it will have the same direction of forces.   

Increasing post length improves retention; however, in the apical region of the canal, 

the bonding between the post and dentin is unpredictable (Qualtrough and Mannocci 

2003) (McLaren et al. 2009). The use of adhesive resin cement resulted in increased 

tensile strength between short FRC posts and root dentin, and improved fracture 

resistance (Büttel et al. 2009) (Hatta et al. 2011). It has been reported that using a short 

FRC post rather than a long post may yield to a higher fracture resistance with more 

restorable fracture pattern (Zicari et al. 2012). 

Moving through the results, no significant differences were detected between the 

studied groups which means that the fiber post length does not have an impact on the 

fracture strength of the tooth. On the other hand, favorable fracture was observed in all 

studied groups. Most of the specimens showed failure pattern at the coronal part above 

the CEJ which means the stress concentrates in the same area. This may be due to the 

360° ferrule of 2mm height in all the specimens that distributes the applied forces and 

concentrates them at the narrowest point around the circumference of the tooth (Al‐

Hazaimeh and Gutteridge 2001).  

These results are in agreement with many studies which revealed that the fiber post 

length does not contribute with fracture strength of the teeth (Borelli et al. 2012; Franco 

et al. 2014; Ramírez-Sebastià et al. 2014) and those with ferrule showed more 

satisfactory stress distribution and fracture resistance (Santos-Filho et al. 2014). 

It should be noted that groups A,B and D showed 0-1 non-restorable failure mode which 

may be due to the minimal ability of short fiber post to bend in its middle portion in 

group A,B. regardly in group D, the length of the post may dispated the force along the 

root. On the other hand, group C showed the highest non-restorable failure mode may 

be due to bending of the post in weak area of the root. 
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As these studies were in vitro, it is difficult to achieve standardization with regard to 

functional age of teeth, morphologic variations of the pulp, and abnormalities in dentin 

composition before tooth extraction (Meng et al. 2009). Differences in dentin 

composition may affect the resilience of the dentin and thus, change the fracture pattern 

during compression. These variations were not controlled in this study which probably 

constitute a limitation of the present analysis (McLaren et al. 2009). Hence, it is 

suggested to carry out similar researches in more simulating conditions to obtain more 

precise results. 

Conclusion 

Within the limitations of the present in vitro study, the following can be concluded: 

1- There is no significant difference in fracture resistance between tested fiber post 

lengths. 

2- Teeth can be restored by a post that has a length less than the crown length to 

avoid drilling drawbacks. 
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ملخ�ص الدرا�سة

ق�ساوة  يف  التغريات  درا�سة  البحث  هذا  من  الهدف  كان   
خمتلفني  برتكيزين  التبيي�ض  بعد  امليناء  �سطح  ومورفولوجية 
من بريوك�سيد الهيدروجني و بريوك�سيد الكارباميد. مت حت�سري 
و�سقلها  راتنجية  قوالب  يف  زرعها  بعد  ال�سني  امليناء  عينات 
الأوىل  املجموعة  للدرا�سة.  التالية  املجموعات  اإىل  وتق�سيمها 
املجموعة  و   10% تركيز  البريوك�سيد  بكارباميد  عوجلت   :
الثانية %35 كارباميد بريوك�سيد و املجموعة الثالثة 3.6% 
هيدروجني   10% الرابعة  املجموعة  و  بريوك�سيد  هيدروجني 
بريوك�سيد. مدة التبيي�ض كانت مت�ساوية جلميع عينات التجربة 

وعلى ال�سكل التايل: التبيي�ض ملدة �ساعتني تعاد كل يومني وملدة 
اأ�سبوعني. جميع مواد التبيي�ض املختربة كان لها نف�ض الرتكيب 
من املواد املتممة ول تختلف �سوى برتكيز الهيدروجني بريوك�سيد 
و  املورفولوجية  التغريات  حتليل  مت  بريوك�سيد.  الكارباميد  اأو 
بوا�سطة جهاز الربوفيلوميرت  العينات  ل�سطوح ميناء  اخل�سونة 
اأما ق�ساوة �سطح امليناء  الليزري و املجهر اللكرتوين املا�سح. 
فتم درا�ستها بوا�سطة جهاز قيا�ض الق�ساوة . بعد حتليل النتائج 
امليناء  زيادة جوهرية يف خ�سونة �سطح  تبني وجود  اإح�سائيا, 
بعد التبيي�ض برتكيز %10 هيدروجني بريوك�سيد باملقارنة مع 
العينة ال�ساهدة بدون تبيي�ض )ΔRa, p=0.01(, بينما نتج 
التبيي�ض ب %35 كارباميد بريوك�سيد عن تغري طفيف باجتاه 

الدكتور. ثائر أبو عاصي

تأثير مواد التبييض على قساوة ومورفولوجية 
وخشونة سطح الميناء

مقارنة بين الكارباميد بيروكسيد 
والهيدروجين بيروكسيد
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زيادة �خل�صونة ذو داللة �إح�صائية )ΔRa, p=0.06(. مل 
برتكيز  �ل�صني  �مليناء  خ�صونة  على  للتبيي�ض  تاأثري  �أي  يالحظ 
 3.6% �أو  بريوك�صيد  كارباميد    10%( ن�صبيا  منخف�ض 
هيدروجني بريوك�صيد(. لوحظ زيادة طفيفة يف ق�صاوة �مليناء 
�ل�صني بعد �لتبيي�ض ب %10 هيدروجني بريوك�صيد وتخزين 

�لعينات يف �للعاب �ل�صناعي.
و باخلال�صة ��صتناد� �إىل برتوكول �لتبيي�ض �ملتبع يف هذه 
بريوك�صيد  �لهيدروجني  با�صتخد�م  �لتبيي�ض  فاإن  �لدر��صة 
ونوعا  كما  طفيفة  تغري�ت  �إىل  �أدى  بريوك�صيد  �لكارباميد  �أو 
على  �لتبيي�ض  تاأثري  �أن  مالحظة  �إىل  باالإ�صافة  �مليناء,  على 
تركيز  على  و��صح  ب�صكل  تعتمد  �مليناء  ق�صاوة  و  مورفولوجية 

�لعامل �ملبي�ض �لفعال يف مادة �لتبيي�ض �مل�صتخدمة.

املقدمة النظرية:

جمال  يف  �لعو�مل  �أهم  من  و�حدة  �البت�صامة  تعترب 
رغبة  عزز  مما  �لنا�ض  بني  �الجتماعية  �لتفاعلية  �الت�صاالت 
�ملعاجلات  على  �حل�صول  يف  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  �ملر�صى 
�ل�صنية �لتجميلية. يعترب تبيي�ض �الأ�صنان و�حد من �ملعاجلات 
عالج  جمال  يف  فاعليتها  �أثبتت  �لتي  �ملحافظة  �لتجميلية 

.]2 خمتلف حاالت ت�صبغ �الأ�صنان ]1, 
يعترب �لهيدروجني بريوك�صيد HP �لعامل �ملوؤك�صد �لفعال 
مبا�صر  ب�صكل  ��صتخد�مه  ميكن  بحيث  �لتبيي�ض  عملية  خالل 
�لكارباميد  ملادة  �لكيميائي  �لتفاعل  مبا�صر من خالل  �أو غري 
�لقالب  خالل   HP ينت�صر   .CP ]3 -5[ بريوك�صيد 
ن�صبيا  �ملنخف�ض  �جلزيئي  �لوزن  بف�صل  �ل�صن  لبنية  �لع�صوي 
HP خالل عملية  �لتبيي�ض �لتي يقوم بها  �آلية  �إن   .]7  ,6[
على  متاما.  و��صحة  غري  يلعبه  �لذي  و�لدور  �الأ�صنان  تبيي�ض 
�لكيميائية  �ل�صال�صل  حتطم  نظرية  تعترب  ذلك  من  �لرغم 
�إىل �صال�صل كيميائية  �الأك�صدة  �لع�صوية �لطويلة خالل عملية 
لون  على  �حل�صول  وبالتايل  �لتلوين  على  قادرة  غري  �أق�صر 
�ل�صني.  �لتبيي�ض  �آلية  لتف�صري  قبوال  �لنظريات  �أكرث  من  �أفتح 
ال يتفاعل  HP كعامل موؤك�صد مع �لعو�مل �مل�صبغة �ملوجودة 
يف بنية �ل�صن فح�صب بل ميكن له �أن يوؤثر يف �لقالب �لع�صوي 

لل�صن بفعل عملية �الأك�صدة ]9-7[.
 ت�صتخدم �لرت�كيز �لعالية من -HP- , و%35 -  30 
خالل  �ملوؤك�صد  للعامل  كمنبع   37%-CP 35 �ل  كذلك 
طريقة  يف  ميكن  بينما  �ل�صنية,  �لعيادة  يف  �لتبيي�ض  عملية 

على  �حلاوية  �ملنخف�صة  �لرت�كيز  ��صتخد�م  �ملنزيل  �لتبيي�ض 
�لدر��صات  نتائج  �إن   .HP 10% �أو   20% حتى   CPل�
على  �لتبيي�ض  عملية  تاأثري  مبدى  جتزم  مل  �ليوم  �حلديثة 
.]19-8 �لتغري�ت �ملورفولوجية و ق�صاوة �ل�صطح �ملينائي ]5, 

عن  در��صة  يف  �أ�صار    Sulieman et.al   ]20[
على  موؤذية  تاأثري�ت  له  لي�ض  ذ�ته  بحد   HP باأن  �لتبيي�ض 
�مليناء �ل�صني بل درجة �ل pH للمو�د �مل�صتخدمة يف �لتبيي�ض 
بعد  �مليناء  على  �حلا�صلة  �لتغيري�ت  عن  �مل�صوؤولة  تكون  رمبا 
�ل فيها  ��صتخدم   ]21[ �أخرى  در��صة  بينت  بينما  �لتبيي�ض. 

يف  طفيفة  زيادة   atomic force microscope
خ�صونة �مليناء تر�وحت بني19±4 و 33±5 نانومرت, حيث 
�لتبيي�ض,  عملية  من  �الأوىل  �ل�صاعة  يف  �لتغيري  هذ�  تركز 
�لتالية  �صاعات  �ل�صت  خالل  ملمو�ض  تغيري  ي�صاهد  مل  بينما 
�النحالل  باأن  �لدر��صة  هذه  �فرت�صت  �لتبيي�ض.  عملية  من 
عن  �مل�صوؤول  يكون  رمبا  �ملينائي  �لن�صيج  لربوتينات  �لن�صبي 
]22[ عدم  �أخرى  در��صة  �أظهرت  كما  �لتغري �حلا�صل.  هذ� 
ح�صول �أي تغري يف ق�صاوة و خ�صونة �مليناء �ل�صني بعد �لتبيي�ض 
تركيز  �أو   )HP  10%( منخف�ض  تركيز  �إما  با�صتخد�م 
مرتفع ن�صبيا )HP%38( من مادة �لتبيي�ض. در��صة �أخرى 
با�صتخد�م  يوم   21 عن  ز�دت  ملدة  �الأ�صنان  تبيي�ض  �أن  بينت 
%10 �أو HP 7.5% مل توؤدي �إىل ظهور تغري�ت جوهرية 
]23[. على كل ففي  �ل�صني  �مليناء  �أو ق�صاوة  يف مورفولوجية 
�لدر��صة �ملذكورة مت ت�صجيل زيادة يف ق�صاوة �مليناء وذلك بعد 
�ل�صناعي  �للعاب  يف  يوم   14 ملدة  �ملدرو�صة  �لعينات  تخزين 

بعد �نتهاء عملية �لتبيي�ض. 

�إىل  يعزى  قد  �مليناء  على  �لتبيي�ض  تاأثري  يف  �جلدل  هذ� 
على  �لدر��صات  خمتلف  يف  �ملتبعة  �لربوتوكوالت  �ختالف 
�لتبيي�ض كاختالف �ملحتوى �لتجاري ملو�د �لتبيي�ض �ملختربة �أو 
pH هذه �ملو�د ومدة تبيي�ض �لعينات �ملدرو�صة. بناء على ما 

�صبق كان �لهدف من هذ� �لبحث:
 �أوال: در��صة تاأثري مو�د �لتبيي�ض �ملنخف�صة �لرتكيز مقارنة 
مع تلك ذ�ت �لرت�كيز �ملرتفعة على مورفولوجية �صطح �مليناء 
با�صتخد�م جهاز  وذلك  �ل�صطح  ق�صاوة  �لتغري�ت يف  و  �ملبي�ض 
وجهاز  �ملا�صح  �اللكرتوين  �ملجهر  و  �لليزري  �لربوفيلوميرت 

قيا�ض �لق�صاوة .
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.HP مقارنة مع CPثانيا: درا�سة تاأثري ال

مواد وطرق البحث

املحفوظة  و  املقلوعة  الأبقار  اأ�سنان  ميناء  ا�ستخدام  مت 
حلني  الغرفة  حرارة  درجة  يف   0.8% التيمول  مبحلول 
ت�سنع  �سوء  من  تعاين  التي  الأ�سنان  ا�ستثناء  مت  ال�ستخدام. 
مينائي اأو ذات امليناء املت�سدع. مت حت�سري العينات من ال�سطح 
قوالب  يف  وزرعها  ملم   5 بقطر  املركزية  للقواطع  الدهليزي 
راتنجية واإنهاوؤها بعد ذلك باأوراق الزجاج بخ�سونات خمتلفة 
للح�سول  نهائية  وكمرحلة   )4000  2400--1200(
على �سطح فائق النعومة مت ا�ستخدام معجون ملمع يحوي على 
ذرات ما�سية بقطر 0.1 ميكرون. بعد ذلك مت فح�ص العينات 
اأجل  من   50x بتكبري  ال�سوئي  باملجهر  للتجربة  املح�سرة 
التاأكد من خلو ال�سطح املينائي من اأي ت�سوه قد يوؤثر على نتائج 

التجربة. 
جمموعات  خم�ص  اإىل  ع�سوائي  ب�سكل  العينات  تق�سيم  مت 
لتجربة  جمموعات  اأربع  جمموعة(.  كل  يف  عينات   10(
من  التبيي�ص  مواد  حت�سري  مت  ك�ساهدة.  وواحدة  التبيي�ص 
املواد املختربة �سوى  املنتج بحيث لتختلف جميع  قبل امل�سنع 
الهيدروجني  اأو   )CP( بريوك�سيد  الكارباميد  من  مبحتواها 
التبيي�ص  جل  يف  املتممة  املواد  باقي  اأما   .)HP( بريوك�سيد 
%3 كاربول, �سوديوم  اقل من  %20 ماء,  فكانت كالتايل: 
اأما   .)PUFFER( دارئة ومادة  مثبتة  هيدروك�سيد, مادة 

الغلي�سرين فقد ا�ستخدم لإكمال حجم اجلل اإىل 100%.
 : التالية  الرتاكيز  باأحد  للتبيي�ص  خ�سعت  جمموعة  كل 
 .10%CP, 35% CP, 3.6%HP,10 %HP
املجموعة اخلام�سة من العينات كانت كمجموعة للمقارنة بدون 

تطبيق اأي نوع من التبيي�ص.
املخرب  يف  امل�ستخدمة  التبيي�ص  مواد   pH قيا�ص  مت 
العينات  تبيي�ص  ثم  ومن  معايرته,  بعد  رقمي   pH مبقيا�ص 
يومني  كل  تبيي�ص  �ساعتي  كالتايل:  التجربة  لربوتوكول  وفقا 

خالل فرتة امتدت اإىل اأ�سبوعني.
 طبقا لتعليمات امل�سنع املنتج فاإن مواد التبيي�ص املختربة 
كانت جاهزة للتبيي�ص مبا�سرة بدون اأي تفعيل قبل التبيي�ص. 
مت تطبيق 0.1 مل من جل التبيي�ص يف كل مرة مع التحريك 
كل 10 دقائق للجل على �سطح العينة. مع اإعادة هذا الإجراء 
التبيي�ص يف كل مرة. بعد ذلك مت  ثالث مرات خالل �ساعتي 

ثوان.   5 ملدة  وجتفيفها  ثوان   10 ملدة  باملاء  العينات  غ�سل 
ا�ستخدم اللعاب ال�سناعي كو�سط حيوي حلفظ العينات خالل 

التجربة و احلاوي على املكونات التالية 

(0.015g glucose, 0.290g NaCl, 
0.085g CaCl2 0.17g Na2HPO4, 
0.08g NH4Cl, 0.635g KCl, 0.080g 
NaSCN, 0.165g KH2PO4, 0.1g)
[24]

 
يف درجة حرارة الغرفة. مت قيا�ص خ�سونة ال�سطح املينائي 
قبل التبيي�ص وبعده بوا�سطة جهاز الربوفيلوميرت الليزري. مت 
0.7x 0.7 ملم على كل  باأبعاد  نقاط ع�سوائية  قيا�ص ثالث 
اأخذ  مت  اخل�سونة  لقيا�ص  نقطة/ملم.   1000 وبكثافة  عينة 
اخل�سونة  قيم  Ra)متو�سط  ال�سطح:  خل�سونة  معايري  ثالثة 
ب�سكل عام(,  Rt-Ry )عمق اخل�سونة الأعظمي على ال�سطح 
5 قيم للخ�سونة على ال�سطح  اأعمق  Rz  )متو�سط  املقا�ص(, 

املقا�ص(.

النتائج

متقاربة  امل�ستخدمة  التبيي�ص  ملواد    pHال قيم  كانت 
مت  الغرفة.  حرارة  درجة  يف   6.96 و   6.44 بني  وترتاوح 
وحتليلها  التبيي�ص  وبعد  قبل  امليناء  �سطح  خ�سونة  قيم  قيا�ص 
ع�سوائيا طبيعيا.  توزعا  قيم اخل�سونة  اأبدت جميع  اإح�سائيا. 
اأبدت مقارنة قيم اخل�سونة بني العينات اختالفا جوهريا قبل 
التبيي�ص, بناء عليه مت اأخذ التغيري احلا�سل قبل وبعد التبيي�ص 
 ΔRa, ΔRz,( املدرو�سة  اخل�سونة  معايري  من  معيار  لكل 
ΔRt-Ry(. اأظهر التحليل الإح�سائي وجود تغيري جوهري 

بعد عملية التبيي�ص يف قيم 

(p=0.0002, Ra) (p=0.0001, Rz), و 
.(p=0.002, Rt-Ry)
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مت  التي  اخل�شونة  ملعايري  التف�شيلية  القيم  يبني  جدول 
قيا�شها يف هذه الدرا�شة .

اأبدى �شطح امليناء التي مت تبيي�شها ب HP 10% زيادة 
 p=0.04) و )Ra )p=0.01 جوهرية يف قيم اخل�شونة 
ب  التبيي�ض  اأبدى  بينما  ال�شاهدة,  بالعينات  مقارنة   )Rz
 Ra قيم  لزيادة  �شعيفة  اإح�شائية  داللة  فقط   CP  35%

.Rz, Rt-Ry بعد التبيي�ض, دون تغيري جوهري يف قيم
يف  جوهريا  CPانخفا�شا   10% ب  التبيي�ض  اأبدى 
 Rz  )-50و  )p=0.05, نانومرت   Rt-Ry  )-70قيم
قيم  من  قيمة  اأي  تتغري  مل  حني  يف   )p=0.03 نانومرت, 
مقارنة  لدى   .3.6%HP ب  التبيي�ض  بعد  ال�شطح  خ�شونة 
 10% و   10%CP مع    3.6%HP ب  التبيي�ض  نتائج 
اأي   Rz∆ اأو    Ra∆قيم تبدي  مل   35%CP مع   HP
بعد  انخفا�شا    Rt-Ry∆اأبدت قيم تغري جوهري, يف حني 
لربوتوكول  طبقا   .)10%CP  ) p=0.05 ب  التبيي�ض 
يكن  مل  االأ�شنان  تبي�ض  فاإن  الدرا�شة  هذه  يف  املتبع  التبيي�ض 
تو�شح  املينائي.  ال�شطح  ق�شاوة  ق�شاوة  على  �شلبي  اأثر  اأي  له 
�شور املجهر االلكرتوين املا�شح التالية التغريات احلا�شلة بعد 

التبيي�ض بالرتاكيز املدرو�شة يف هذه الدرا�شة  
----------------------------------- 

املجهر  حتت  املينائي  ال�شطح  مظهر   :)1) ال�شكل 
االإلكرتوين املا�شح (قوة التكبري 5000 مرة( قبل التبيي�ض. 
يالحظ ال�شطح املينائي �شقيال مع بع�ض االأخاديد الناجتة عن 

عملية �شقل العينات وتلميعها.
----------------------------------- 

املجهر  حتت  املينائي  ال�شطح  مظهر   :)2) ال�شكل 
التبيي�ض  بعد  مرة(   5000 التكبري  (قوة  املا�شح  االإلكرتوين 
املينائي  ال�شطح  كارباميد بريوك�شيد. يالحظ   10% برتكيز 

�شقيال مع عدم وجود تغربات تذكر.
-----------------------------------

املجهر  حتت  املينائي  ال�شطح  مظهر   :)3) ال�شكل 
التبيي�ض  بعد  مرة(   5000 التكبري  (قوة  املا�شح  االإلكرتوين 
االأذيات  بع�ض  يالحظ  بريوك�شيد.  كارباميد   35% برتكيز 

الطفيفة املتفرقة على �شطح امليناء (االأ�شهم ال�شوداء(.

1

3

2

Bleaching gels ∆Ra (µm) ∆Rz(µm) ∆Rt-Ry(µm)
35% CP 0.014 0.12 0.12
10% CP -0.003 -0.05  (p=0.02) -0.07  (p=0.05)
10%  HP 0.017  (p=0.01) 0.17  (p=0.04) 0.18
3.6% HP 0.002 0.02 0.04
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-----------------------------------
املجهر  حتت  املينائي  ال�سطح  مظهر   :)4( ال�سكل 
التبيي�ض  بعد  مرة(   5000 التكبري  )قوة  املا�سح  الإلكرتوين 
برتكيز %3.6 هيدروجني بريوك�سيد. يالحظ بع�ض الأذيات 

الطفيفة املتفرقة على �سطح امليناء )الأ�سهم البي�ساء(.
----------------------------------- 

املجهر  حتت  املينائي  ال�سطح  مظهر   :)5( ال�سكل 
التبيي�ض  بعد  مرة(   5000 التكبري  )قوة  املا�سح  الإلكرتوين 
برتكيز %10 هيدروجني بريوك�سيد. ي�سري ال�سهم الأ�سود اإىل 
الأذيات ال�سطحية الناجتة عن التبيي�ض ب %10 هيدروجني 

بريوك�سيد.
فيما تو�سح الأ�سكال التو�سيحية التالية التغريات امل�سجلة 

بجهاز الربوفيلوميرت:
----------------------------------- 

ال�سطح  ملورفولوجية  الأبعاد  ثالثي  منظر   :)1( ال�سكل 
املينائي باأبعاد 0.7 *0.7 ملم قبل التبيي�ض بعد امل�سح بجهاز 
اخل�سونة  درجة  نقطة/ملم.   1000 بكثافة     الربوفيلوميرت 
 ± البدائية واملقبولة للعينات قبل تطبيق مواد التبي�ض كانت  

ميكرون.  0.03
-----------------------------------

ال�سطح  ملورفولوجية  الأبعاد  ثالثي  منظر   :)2( ال�سكل   
 10% 0.7 *0.7 ملم بعد التبيي�ض برتكيز  املينائي باأبعاد 
كارباميد بريوك�سيد. ليوجد تغريات جوهرية يف مورفولوجية 

�سطح امليناء مقارنة مع العينات ال�ساهدة قبل التبيي�ض.
-----------------------------------

ال�سطح  ملورفولوجية  الأبعاد  ثالثي  منظر   :)3( ال�سكل   
 35% 0.7 *0.7 ملم بعد التبيي�ض برتكيز  املينائي باأبعاد 
مورفولوجية  يف  طفيفة  زيادة  يالحظ  بريوك�سيد.  كارباميد 

�سطح امليناء مقارنة مع العينات ال�ساهدة قبل التبيي�ض.
-----------------------------------

ال�سطح  ملورفولوجية  الأبعاد  ثالثي  منظر   :)4( ال�سكل 
املينائي باأبعاد 0.7 *0.7 ملم بعد التبيي�ض برتكيز 3.6% 
هيدروجني بريوك�سيد. ليوجد تغريات جوهرية يف مورفولوجية 

�سطح امليناء مقارنة مع العينات ال�ساهدة قبل التبيي�ض.
-----------------------------------

ال�سطح  ملورفولوجية  الأبعاد  ثالثي  منظر   :)5( ال�سكل 
 10% 0.7 *0.7 ملم بعد التبيي�ض برتكيز  املينائي باأبعاد 
يف  جوهرية  زيادة  وجود  يالحظ  بريوك�سيد.  هيدروجني 

4

5

1

2
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قبل  ال�شاهدة  العينات  مع  مقارنة  امليناء  �شطح  مورفولوجية 
التبيي�ض.

 
املناق�شة

الأ�شنان  �شطوح  على  مبا�شر  ب�شكل  التبيي�ض  مواد  تطبق 
عملية  يف  املتبعة  للتقنية  طبقا  ن�شبيا  طويلة  تعترب  لفرتة 
على  التبيي�ض  مواد  تاأثري  درا�شة  املهم  من  لذلك  التبيي�ض. 
اأنظمة  من  العديد  انت�شار  من  الرغم  على  الأ�شنان.  �شطوح 
التاأثريات  حول  قائما  يزال  ما  اجلدل  اأن  اإل  ال�شني  التبيي�ض 

اجلانبية ملواد التبيي�ض.

يف هذه الدرا�شة مت اإتباع بروتوكول التبيي�ض نف�شه من حيث 
وقت التبيي�ض واملحتوى التجاري للمواد املختربة بحيث ميكن 
املحتوى  عن  ناجتا  امليناء  �شطح  على  حمتمل  تغري  اأي  اعتبار 
 )HP( بريوك�شيد  هيدروجني  اإما  التبيي�ض  جل  يف  الفعال 
طب  يف   HPال ي�شتخدم   .)CP( بريوك�شيد  كارباميد  اأو 
الأ�شنان كمادة مبي�شة برتاكيز خمتلفة ]25[. يحرر التفاعل 
الكيميائي للCP برتكيز %10 حوايل HP 3.6%. لذلك 
مت ا�شتخدام هذه الرتاكيز يف هذه الدرا�شة ملقارنة تاأثري تطبيق 
الكيميائي  التفاعل  اأو عرب  HP ب�شكل مبا�شر على امليناء  ال 
للCP . ب�شكل عام تعتمد مدة التبيي�ض على تقنية التبيي�ض 
وتركيز املادة امل�شتخدمة فيها, مثال يف تقنية التبيي�ض املنزيل 
ل�شت  متتد  قد  لفرتة   CP  10% تركيز  ا�شتخدام  ميكن 
�شاعات يوميا ملدة قد ت�شل اإىل 6 اأ�شابيع ]26[, بينما ميكن 
 )CP  35% )كتطبيق  ن�شبيا  العالية  الرتاكيز  ا�شتخدام 

3

4

5
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على   .]27[ املنزيل  التبيي�ض  نتائج  لت�سريع  بدئية  كمعاجلة 
�سبيل املثال, يف درا�ستنا مت اإخ�ساع عينات التبيي�ض اإىل نف�ض 
على  الوقت  تاأثري  لتجنب  الوقت  التبيي�ض من حيث  بروتوكول 

مقارنة النتائج بني املجموعات املختربة.

العالية  احلمو�سة  ذات  التبيي�ض  مواد  تت�سبب  اأن  ميكن 
مت  لذلك   .]20[ للميناء  بتاآكل  منخف�سة(   pH ال  )درجة 
قريبا  الدرا�سة  يف  املختربة  للمواد   pHال يكون  اأن  مراعاة 
تفري�ض  اأن  اأظهرت  الأخرى  الدرا�سات  بع�ض  العتدال.  من 
امليناء  على  �سلبية  تاأثريات  له  التبيي�ض  عملية  خالل  الأ�سنان 
بروتوكول  يف  العينات  تفري�ض  جتنب  مت  ,لذلك   ]28,29[
القالب  انحالل  نظرية  فاإن  ذلك,  اإىل  اإ�سافة  الدرا�سة.  هذه 
يكون  رمبا   ]30[ التبيي�ض  عملية  خالل  امليناء  من  الع�سوي 
خالل  من  جتربتنا  يف  احلا�سلة  الق�ساوة  لزيادة  اآخر  عامل 
ن�سج  من  الع�سوي  اجلزء  على  احلا�سل  لالأذى  متعدن  اإعادة 
تتوافق  الق�ساوة  زيادة  لتف�سري  ال�سابقة  العتبارات  اإن  ال�سن. 
اأن  بني  حيث   Mahringer et. al  21 ل  درا�سة  مع 
يف  حت�سل  التبيي�ض  عند  احلا�سلة  املورفولوجية  التغريات 
تغيريات خالل  اأي  للتبيي�ض مع عدم مراقبة  الأوىل  ال�ساعات 
ال�ست �ساعات التالية, هذه املالحظات تعزز فكرة تاأثري مواد 
اإعادة  بحيث  اأ�سا�سي,  ب�سكل  الع�سوي  القالب  على  التبيي�ض 
من  املرمم  دور  يلعب  ال�سناعي  اللعاب  اإىل  بعدها  العينات 
من  الفو�سفات  و  الكال�سيوم  ل�سوارد  ال�ساردي  التبادل  خالل 
امليناء امل�سامية الذي بدوره قد ي�ساهم يف زيادة ق�ساوة امليناء 

.]21[

Borges et al.10 يف التاأثري الواقي املحتمل   بحث 
 35% برتكيز  التبيي�ض  جل  اإىل  اإ�سافته  عند  للكال�سيوم 
حاوي  تبيي�ض  بجل  املبي�سة  العينات  اأن  وجد  بحيث   .HP
دقيقة   30 بعد  امليناء  ق�ساوة  زيادة  اإىل  اأدى  الكال�سيوم  على 
م�سدر  فاإن  هذه  جتربتنا  مع  مقارنة  التبيي�ض.  عملية  من 
الكال�سيوم كان و�سط حفظ العينات ولي�ض جل التبيي�ض نف�سه.

الخالصة
بيان  تم  فقد  الحالية  الدراسة  حسب 
الكيميائي  الشكل  بين  العالقة 
جهة  من  التبييض  مواد  وتركيز 
من  الميناء  على  الحاصلة  والتغيرات 
تغيرات  تسجيل  تم  لقد  أخرى.  جهة 
عالية  بتراكيز  التبييض  من  أصغرية 
في  كانت  التغيرات  هذه  نسبيا. 
CPال استخدام  عند  الدنيا  حدودها 

وبنفس  مباشرة   HP بتطبيق  مقارنة 
تأثيرات سلبية  أي  تالحظ  التراكيز. لم 
في  الميناء  قساوة  على  للتبييض 
في  المختبرة  التراكيز  من  تركيز  أي 
هذه الدراسة. إن التغير المورفولوجي 
الحاصل على سطح الميناء يمكن أن 
التأثير  و  األكسدة  عملية  إلى  يعزى 
االنحاللي الجزئي للقالب العضوي في 

الميناء السني.
 HP أو   CP ال  تأثير  فإن  حال  كل  على 
اعتباره  يمكن  الميناء  سطح  على 
سريريا آمن, حيث أن حدود هذا التغير 
هو في الحدود الدنيا ويمكن أال يكون 

لها تأثير سريري يذكر.
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Abstract 

The immediate placement of fixed prosthesis after the surgical phase is a challenge for the 

prosthodontist in the “All on four” method. A simplified technique to construct a conventional 

complete denture ahead of the surgery date and to adapt it to the implants using a laboratory 

reline procedure is described. The advantage of this technique is its ability to accommodate the 

immediate placement of the fixed prosthesis after surgery and without compromising the quality 

of the prosthesis. This makes for a simple dental laboratory procedure.  
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Immediate fixed dentures: the “All on four” concept revisited  

Introduction:  

The immediate replacement of teeth became an esthetic and social emergency for patients in 

modern dentistry. The advent of dental implants improved the quality of life of edentulous patient 

and the prognosis of complete denture treatment.   The immediate loading of implants has been 

advocated for years and earned wide approval and predictability 1. The shortened dental arch which 

was first described by Kayser 2 in 1981, was thoroughly investigated by several authors 3 for its 

efficiency and reliability in the masticatory function. This condition has earned importance in the 

advent of dental implants where anatomical conditions (maxillary sinus, mandibular nerve) 

restricted the placement of implants to the anterior part of the jaws. Malo 4 combined the concept 

of immediate loading with the placement of tilted implants posteriorly in order to avoid the 

posterior regions of the jaws and to reduce the cantilever. The “All on Four” concept was used to 

restore function and esthetics in edentulous persons with modified fixed complete dentures, 

immediately after the placement of implants in the anterior part of the jaw. The challenge of 

providing patients with a fixed denture during their visit to the dental clinic has motivated 

prosthodontists to develop several techniques to achieve this goal. 5 

The proposed technique is based on constructing the removable complete denture during previous 

appointments according to conventional techniques and then having a pick up impression of the 

provisional cylinders with the complete denture just after the surgery. This is followed by relining 

and modifying the denture in the dental laboratory. 6  
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Technique: 

1- Construction of the immediate complete denture: 

Preliminary impression is made for the partially edentulous patient, a secondary impression using 

a customized impression tray is made with an elastic impression material (i.e. silicone, polyether) 

Imtermaxillary relationships are recorded with occlusal rims constructed on the master cast. 

The occlusal relationships of the try-in dentures are controlled in the mouth. The immediate 

denture is processed according to conventional techniques.  

2- Implant placement surgery: 

 On surgery’s day, the residual teeth are extracted and four implants are placed according to 

radiographic exploration. The two anterior implants are inserted in vertical position, whereas the 

two posterior implants are placed tilted backwards, according to the Paolo Malo protocol.  

3- Abutments fixation and Implants Impression: 

Once the patient is recovered just after the surgery,   the straight multiunit abutments are fixed 

on the anterior implants whereas the angled (30°) multiunit abutments are fixed on the posterior 

implants (Multi-unit Abutment Nobel Biocare holding AB Goteborg, Sweden). All abutments 

are tightened to proper torque. The direction of the angulated abutment related to the tilted 

implants should permit an easy access to the fixing screws and is adjusted accordingly. 

A temporary cylinder (Temporary Coping Multi-unit Titanium Nobel Biocare holding AB 

Göteborg , Sweden) is fixed to an anterior implant .the denture is fitted  to its position on the 

ridge by drilling a hole through the denture corresponding to the temporary cylinder. The 

marking of an indelible pen (Goldfaber  Faber-Castell USA, Cleveland OH ) on the top of the 

cylinder will guide the operator during the hollowing-out of the denture and facilitates his task. 
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The same procedure is repeated with the remaining 3 cylinders, each on a time, until denture 

has a passive fit on the ridge and be spaced adequately from the cylinders. The height of the 

cylinders is adjusted in order to liberate the occlusion from any interference. (Fig.3)   

At this stage we note the importance of the posterior portions of the ridge and retromolar pads 

and the occlusal contacts with the opposite arch as guiding references in determining the 

correct position of the denture since the anterior part of the mandible has undergone major 

changes due to osteotomy procedures.  

The patient is asked to close the mouth with the denture in place in order to check the occlusal 

relationships with the antagonist arch. 

A pick-up impression is taken  with the denture over the cylinders and in closed mouth position, 

select a rigid impression material in order to achieve optimal results, impression plaster 

(Xanthano, Heraeus-Kulzer, Dormagen, Germany) or medium viscosity polyether (Impregum, 

3M-ESPE AG,Dental products,Seefeld,Germany)  are fitted for this technique. Prior to the 

impression, the access holes of the cylinders are closed with cotton pellets, topped with utility 

wax (Utility wax round strips, Henry Schein Dental Melville NY) in order to prevent any 

obliteration of the cylinders by impression material. Precautions are taken in order to achieve 

a correct closure of the mandible in centric relation position of the patient during the 

impression. Once the impression material has set, the access holes are located and reopened, 

then the screws holding the cylinders to the abutments are released. Only then can the 

impression be retrieved from the mouth. The cylinders should be firmly fixed to the impression 

material. A minimum thickness of impression material in the posterior regions and over the 

retromolar pads will confirm the correct positioning of the denture during the impression. 

(Fig 4) 
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4- Denture laboratory reline and reshape   

The abutment analogs are fixed to the cylinders. When using impression plaster, isolate 

properly the impression material. The impression is boxed then poured with dental stone 

(Silky-Rock, WhipMix Corp. Louisville.KY) 

Once the dental stone has set, excess impression material is eliminated from the cameo surfaces 

of the denture, without separating the denture from the cast (Fig. 5). The artificial teeth of the 

denture are isolated adequately, with petroleum jelly (Vaseline, Unilever US Inc, Englewood 

Cliffs NJ) then the denture and the cast are fixed on the lower part of a relining jig with plaster. 

The upper part is closed over the occlusal surfaces of the artificial teeth and related to them 

with plaster, finally, the nuts of the jig are tightened. 

After the setting of the plaster, the jig is opened and the denture is separated from the cast. All 

the impression material is eliminated and the cylinders are fixed firmly on the abutment 

analogs with their access holes blocked with utility wax to prevent the acrylic resin from 

obliterating the cylinders. 

The cast is isolated with a hydrocolloid based separating solution (Vertex Divosep Vertex 

Dental B.V., Zeist, The Netherlands.). a highly dense acrylic resin (Vertex™ Implacryl Cold, 

Vertex Dental B.V., Zeist, The Netherlands) is mixed according to the manufacturer’s 

recommendations, once the acrylic resin has reached its plastic state, it is packed over the tissue 

surfaces of the denture then the denture is repositioned on the cast. The upper part of the jig is 

reassembled with the lower part. Care should be taken to have a perfect fit of the occlusal 

surfaces of the artificial teeth with the plaster index on the upper part of the jig (Fig.6). Once 

the nuts are retightened, be sure that the denture has reoccupied its former position. Trim excess 

acrylic resin away from the denture margins and teeth, and place the jig in a curing unit 
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(Ivomat, Ivoclar Vivadent Inc. Amherst, N.Y.) under a pressure of 2.5 bars immersed with 

water at 55 degrees C of temperature for 30 minutes.  

After 30 minutes the jig is removed from the curing unit and disassembled.  The denture Is 

removed from the cast after loosening the retaining screws; the undesired posterior parts of the 

denture are eliminated. the tissue surface of the denture is Trimmed and recontoured in order 

to create a space between the denture and the underlying ridge as well as the junction between 

cylinders and the abutments should be cleared from any acrylic resin, to facilitate hygiene 

procedures. Finishing and polishing of the denture are done according to conventional 

methods. (Fig.7)  

5- Insertion of the finished fixed prosthesis 

The fixed denture is inserted in the mouth and its passive fit over the abutments is controlled 

visually and with radiographs (i.e. screw test 7.) The finished denture is fixed to the abutments 

with retaining screws by proper torque tightening (Fig.8). The occlusal contacts are checked 

with the opposing arch with selective grinding in order to have symmetrical and well-

distributed contacts on the arch. The access holes of the cylinders are Closed with cotton pellets 

and provisional filling (Cavit 3M Espe 3M-ESPE AG,Dental products,Seefeld,Germany).  

The patient hygiene is given instructions and scheduled for a follow-up appointment in 3 

months. 

Discussion:  

This technique has the advantage of enabling the operator to construct a conventional complete 

denture prior to surgery, allowing the dentist to check and to adjust the occlusion and esthetics 

without jeopardizing the fate of the finished denture by any shortcuts. Moreover, this technique 

has the advantage of significantly reducing the distortion of the finished denture since the volume 
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of newly invested acrylic resin used during the relining is by far smaller to the volume of the 

acrylic resin used to construct the whole denture in one stage.8 

Certainly, the operator should be cautious during the phase of the closed mouth impression, since 

any wrong closure of the mouth may jeopardize the final result.  

Finally, this technique is simple and does not require any additional instrumentation in order to 

achieve its clinical and laboratory stages. The period needed to achieve it, is realistic and attainable 

by any laboratory technician avoiding any stress on the dentist, the laboratory technician and the 

patient. 

Conclusion: 

A simplified technique has been described in order to provide immediately a fixed denture to 

patients undergoing implant surgery according to the “all on four” technique. 
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Legends 

1- View of the mouth before the implant placement 

2- Occlusal view of the mandibular complete denture  

3- The mandibular denture fitted over the provisional cylinders  

4- The pick up plaster impression with the provisional cylinders inside 

5- Occlusal view of the denture after pouring the impression 

6- The denture in the jig during the relining procedure 
 

7- Gingival view of the finished fixed denture after trimming  

8- The finished fixed denture in the mouth 
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مضادات األكسدة في مجال 
العنايرة بالصحة الفموية

الدكتور. رشاد محمد ثابت مراد

أستاذ علم األدوية في جامعة دمشق
رئيس فرع دمشق لنقابة أطباء األسنان
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Antioxidants in oral health care
Abstract:
Oral cavity is exposed to continual scratching from food, drinks, and other products 
like (alcohol, tobacco, nicotine, dental materials, etc.), in addition, bacteria and other 
pathogens concurrently with systemic disease cause more harm.
The oral tissue is considered as a sensitive tissue and is rapidly affected by free radicals 
and oxidative stress, so it's important to keep balance between oxidants and antioxidants 
to maintain the oral health.
There is a lot of agents that can destroy the balance of oral health like (alcohol, tobacco, 
nicotine, dental materials), while the antioxidants contribute to restore the balance.



مقدمة :

حد  بو�ضع  الأك�ضدة  م�ضادات  تقوم 
للحلقة التفاعلية التي تت�ضبب بها اجلذور 
احلرة اأثناء تفاعالت الأك�ضدة، وبالتايل 

حتمي اخللية من املوت اخللوي.
الكايف  غري  امل�ضتوى  يوؤدي 
تثبيط  اأو  الأك�ضدة  م�ضادات  من 
اإىل   لالأك�ضدة  امل�ضادة  الأنزميات 
تخريب  ت�ضبب  تاأك�ضدية  جهود 

من  العديد  وجدت  كما  اخلاليا. 
على  الأك�ضدة  م�ضادات  قدرة  الأبحاث 

عك�س التاأثريات ال�ضلبية للنيكوتني.
العديد  يف  الأك�ضدة  م�ضادات  تتواجد   

من امل�ضادر مبا فيها الفيتامينات و املعادن و 
الأنزميات والهرمونات و املكمالت الغذائية و 
الع�ضبية. ومن اأ�ضكال هذه املكمالت : ق�ضبان 

اأو جيل اأو كب�ضولت اأو قطرات اأو حبوب. 
يف  البديل  الطب  يف  الأع�ضاب  ت�ضتعمل 

معاجلة العديد من احلالت الطبية و ال�ضنية. ت�ضتمل املكمالت 
الع�ضبية مبعظمها على الكاتيكينات catechins الآتية من 
 anise oil ال�ضاي الأخ�ضر واللوفريا و زيت اأني�ضون النجمي
الآذريون  نبات  م�ضتخل�س  و   myrrh gum املر  �ضمغ  و 
 ammonium الأمونيوم  عرق�ضو�س  و   calendula
ال�ضمر  وزيت  العرق�ضو�س  جذور  من   glycyrrhizate
 neem extracts النيم  نبات  fennel oil وخال�ضة 
قام م�ضنعو املواد ال�ضنية حديثا باإ�ضافة املكمالت امل�ضادة 

الغ�ضولت  و  ال�ضنية  املعاجني  يف  لالأك�ضدة 
الفموية و اأقرا�س امل�س و جيالت الفلورايد 
و  النف�س  منع�ضات  و  الفموية  البخاخات  و 
منتجات �ضنية اأخرى وذلك لعالج الأمرا�س 
الداعمة. وحيث  الن�ضجة  اأمرا�س  و  اللثوية 
الأك�ضدة  تناول م�ضادات  اأننا معتادون على 
و  الغذائية  املكمالت  خالل  من  جهازيًا 
الأك�ضدة  م�ضادات  اأن  اإل  الفيتامينات 
اخلاليا  على  اأثر  ذات  تكون  قد  املو�ضعية 

الفموية .  
الأك�ضدة  م�ضادات  جناح  من  وانطالقا 
بوجود  نعتقد  اجللدية،  اخلاليا  على  املو�ضعية 
الفموية  احلفرة  خاليا  على  لها  م�ضابهة  فعالية 
واللثوية وعلى الأن�ضجة الداعمة. وهذا ما ت�ضعى لإثباته 

الدرا�ضات البحثية احلديثة .
  

الطبيعية امل�صادر  من  • امل�صتخل�صات 

EXTRACTS FROM NATURAL 
SOURCES 

        
الالكتوفريين   اأن  اإىل  احلديثة  الدرا�ضات  اأ�ضارت 
lactoferrin و البويل فينولت املوجودة يف ال�ضاي الأ�ضود 
�ضد  وقائية  تاأثريات  لها   black tea polyphenols
التكاثر  و   DNA الـ  تخرب  و  ال�ضرطانية  العملية  تفعيل 

اخللوي و الغزو و تكوين الأوعية.
 Phytochemical تتواجد املواد الكيميائية النباتية 

ملخص :
 ، الشراب  و  الطعام  عن  الناجم  المستمر  التخريش  إلى  الفموية  الحفرة  تتعرض 
إضافة إلى منتجات  أخرى كالكحول والتبغ والنيكوتين و المواد السنية وغيرها. إن 
حساسية النسج الفموية تجعلها سريعة التأثر باألذى الخلوي الذي تسببه الجذور الحرة 
و الضغوط المؤكسدة حيث تتسبب البكتريا و العوامل الممرضة األخرى بالتزامن مع 

األمراض الجهازية بالمزيد من األذى.
جدًا  أساسيًا  لألكسدة  المضادة  و  المؤكسدة  المواد  بين  التوازن  على  الحفاظ  يعد 
للحفاظ على الصحة الفموية، حيث يمكن لبعض الملوثات كالكحول و النيكوتين 
وأيضا المواد المستعملة في طب األسنان أن تخرب هذا التوازن في األنسجة الفموية 

بينما تساهم مضادات األكسدة في إعادته .
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يف الفريز الأ�سود raspberries الذي يعد م�سدرًا طبيعيًا 
 E و   Cو  A فيتامني  وخا�سة،  املعادن.  و  بالفيتامينات  غنيًا 
البيتا-كاروتني  و  ال�سيلينيوم  و  الكال�سيوم  و  الفوليك  و حم�ض 
الكوماريك  حم�ض  و   ellagic acid اليالجيك  حم�ض  و 
اإىل   quercitin الكوير�سيتني  و   coumaric acid
 anthocyanins جانب اأنواع خمتلفة من املواد ال�سباغية

. phytostero و ال�ستريولت النباتية
يقي الفريز الأ�سود املجفف و املجمد من منو ال�سرطانات 
وقد  القوار�ض،  عند  الكولون  �سرطان  و  املريئية  و  الفموية 
الوا�سمات  تعبريية  انخفا�ض  الب�سر  على  التجارب  اأظهرت 

احليوية التي ت�سف حالة �سوء الت�سنع. . 
 ،luteolin واأي�سا تقوم بع�ض الفالفونيدات كاللوتيولني
 genistein اجلين�ستني  و   quercetin الكوير�سيتني  و 
بتنظيم منتجات اأك�سيد النرتيك التي تفرزها اخلاليا ال�سانعة 

لليف اللثوية و متلك خوا�سًا م�سادة لالأك�سدة و الإلتهاب.
اأحد مكونات   Ferulic acid الفريوليك  يعد حم�ض   
الفريز الأ�سود فعاًل �سد اجلذور احلرة. حيث  تقرتح الدرا�سات 
على احليوانات و الدرا�سات املخربية باأنه يتمتع بتاأثري مبا�سر 
الثدي.  و  الكبد  �سرطانات  �سد  خا�ض  وب�سكل  لالأورام  م�ساد 
كما ي�ساهم يف كبح  تاأثريات املركبات امل�سرطنة كالبنزوبروبني 
و   nitroquinoline  4- و   benzopyrene
pro- ا�ستمواتية  قبل  خوا�ض  ميتلك  كون   1-oxide

ال�سرطانية. اخلاليا  تخريب  اإىل  توؤدي   apoptotic

حم�ض  على  احلاوية  للمركبات  املو�سعي  للتطبيق  ميكن 
ينق�ض  اأن  الفريوليك  وحم�ض   E وفيتامني  ال�سكوربيك 
الثيمني  مثنويات  ت�سكل  من  يقي  و  التاأك�سدية  اجلهود  من 
thymine dimers )التخريب الناجم عن الأ�سعة فوق 

البنف�سجية( يف اجللد.

الفيتامينات
VITAMIN SUPPLEMENTS

يعد فيتامني E من م�سادات الأك�سدة الفعالة و هو فيتامني 
اأ�سارت  كما   ، اجلروح  �سفاء  يف  هام  دور  ذو  بالد�سم   منحل 
الدرا�سات حديثا اإىل  تاأثرياته العالجية والوقائية من اأمرا�ض 

الأن�سجة حول ال�سنية.
التخرب  يكبح   E الفيتامني  كان  اإذا  فيما  حتديد  بهدف 

الطبيعية  الفموية  الظهارية  خاليا  معاجلة  مت  اخللوي 
اأو  بوجود  مزارع  يف   H2O2 الهيدروجني  ببريوك�سيد 
لبريوك�سيداز  املعر�سة  املزارع  فاأظهرت   ،  E الفيتامني  غياب 
ال�سائعة  النموذجية   املظاهر  الفيتامني  بغياب  الهيدروجني 
اأن  ن�ستنتج  اأكرب.  ب�سكل  ال�سرطانية  قبيل  الب�سروية  الآفات  يف 
فيتامني E ميكنه تقليل التخرب التاأك�سدي الناجم عن جذور 

الهيدروك�سيل .
الأ�سا�سية  و  الهامة  الفيتامينات  من  الفوليك  حم�ض  يعد 
يف اجل�سم حيث وجدت اإحدى الدرا�سات احلديثة اأن امل�ستوى 
خطر  ارتفاع  مع  يرتافق    folate الفولت  من  املنخف�ض 

حدوث اأمرا�ض الن�سج الداعمة عند البالغني الكبار يف ال�سن.
مت حتري دور حم�ض الفوليك و عالقته بال�سحة الفموية،  
ففي درا�سة قامت مبتابعة املر�سى ملدة عام كامل عند اأطفال 
يعانون من ال�سرع ويعاجلون بالفينوتوئني )م�ساد اختالج( ، 
وجد اأن   كل من التاأثريات املركبة حلم�ض الفوليك اجلهازي 
و الفينوتونني توؤخر بدء و تنق�ض من ن�سبة حدوث و �سدة فرط 

ال�سخامة اللثوية التي يحر�سها الفينوتوئني.

م�سادات الأك�سدة اللعابية

SALIVARY ANTIOXIDANTS
اأهمها:  لالأك�سدة   امل�سادة  باملركبات  غنيًا  اللعاب  يعد 
و   albumin الألبومني  و   uric acid البولة  حم�ض 
الغلوتاثيون  و   ascorbic acid الأ�سكوربيك   حم�ض 

لالأك�سدة. امل�سادة  الأنزميات  و   glutathione

م�سادات الأك�سدة و اأمرا�ض الأن�سجة الداعمة

ANTIOXIDANTS AND 
PERIODONTAL DISEASES   
      
اللتهابية  الآفات  من  الداعمة  الن�سج  اأمرا�ض  تعد 
ال�ستجابة  و  البكتريي  الهجوم  بني  التداخل  عن  الناجمة 
فرط  املمر�سة  العوامل  حتر�ض  حيث   ، للم�سيف  اللتهابية 
اإىل  يوؤدي  ما  وهذا  واجلذور احلرة  التفاعلي  الك�سجني  انتاج 
من  تقليل  وميكن  ال�سنية.  حول  الأن�سجة  و  الكولجني  تخريب 

هذا التخرب عن طريق م�سادات الأك�سدة .
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)�سورة 1: التهاب ن�سج داعمة مزمن مرتافق ب�سوء النغذية(

باإحداث  مبا�سر  ب�سكل  يت�سبب  ال  التغذية  �سوء  اأن  رغم 
الباحثني  من  العديد  يعتقد  اأنه  اإال  الداعمة،  الن�سج  اأمرا�ض 
االأ�سخا�ض  �سدة عند  واأكرث  اأ�سرع  تكون  املر�سية  العمليات  اأن 
الذين يعانون �سوء التغذية نتيجة اال�ستجابة ال�سعيفة من قبل 

امل�سيف. 
االأك�سدة  م�سادات  على  ال�سني  حول  الن�سيج  يعتمد 
الطبيعية ليتخطى هذه اجلهود التاأك�سدية ويحافظ على حالة 
اال�ستتباب. وعندما ت�ستهلك م�سادات االأك�سدة تنخف�ض قدرة 
حتدثه  الذي  التخريب  على  ال�سيطرة  على  اللثوي  الن�سيج 

البكرتيا واحلفاظ على تركيبه الن�سيجي الطبيعي.
 B2 البرييدوك�سال فو�سفات و B6 ويعد كل من فيتامني
الريبوفالفني هاما يف احلفاظ على حالة الغلوتاثيون اجلهازي 
�سد  و  املناعي  التنظيم  يف  فعاال   دورا  يلعب  الذي   GSH
االلتهابية  احلاالت  يف  ينخف�ض  والذي  التاأك�سدية  العمليات 
تخفي�ض  يف  هامة  وظائف  ال�سيلينيوم  عن�سر  ميتلك  واأي�سا   .
اجلهازية  الغلوتاثيون  اأنزميات  اأن  كما  االأك�سدة  معدالت 
املعتمدة على ال�سلينيوم ت�سرتك يف حتويل الهيدروبريوك�سيداز 
الفو�سفوليبيدات  و  الليبيدات  يف   hydroperoxides
اإىل منتجات غري �سارة و تعدل العملية االلتهابية على امل�ستوى 
النحا�ض  اإىل  اإ�سافة   B2 و   B6 اخللوي. لذلك فالفيتامينني 
على  احلفاظ  اأجل  من  �سرورية  تعد  ال�سيلينيوم  و  الزنك  و 

الغلوتاثيون اجلهازي.

املقدار  زهيدة  املغذيات  ُت�ستنزف  اأن  ميكن 
 A الفيتامينات  و  كالبيتاكاروتني    Micronutrients
الطاقة  املتقدرات )بيت  اأن  االلتهاب، فكما  E  خالل  و   C و 
التفاعلي  االأك�سجني  تطلق  فاإنها  الطاقة   تنتج  اخللية(  يف 
ROS �سمن اخللية. وقد اقرتح Sagan et al يف درا�سته 

باأن الفيتامني C االآتي من املنظومة الغذائية ميكن اأن يدخل 
اإىل املتقدرات ويقوم بحمايتها من االأذيات التاأك�سدية. تدعم 
هذه الفيتامينات الوظائف املناعية وت�سرتك يف احلفاظ على 
امل�سعرات  و  الظهارية   لالأن�سجة  الوظيفي  و  البنيوي  التكامل 
الفيزيولوجية و اال�ستقالبية املرتبطة ب�سحة االأن�سجة الداعمة.

م�سادات الأك�سدة و النخور ال�سنية

ANTIOXIDANTS AND DENTAL 
CARIES    
     
تعد النخور ال�سنية من اأكرث امل�ساكل الفموية �سيوعًا ، كما 
اأن الوقاية منها من اأهم اال�سرتاتيجيات يف العديد من البلدان، 
فهي توؤثر يف جميع الب�سر بغ�ض النظر عن اجلن�ض اأو الطبقة 
االجتماعية اأو االقت�سادية اأو العرق اأو العمر. غري اأنها تتاأثر يف 

كثري من العوامل مثل ال�سحة الفموية و اللعاب. 
م�ستويات  بني  التوازن  انعدام  اأن  على  اأدلة  عدة  وجدت 
م�سادات  مع  التفاعلي  االأك�سجني  اأ�سناف  و  احلرة  اجلذور 
االأك�سدة املوجودة يف اللعاب يلعب دورا حموريًا يف بدء و تطور 

النخور ال�سنية.
االأكرث  هي  اللعابي  البريوك�سيداز  منظومة  وظيفة  تعترب 
يف  لالأك�سدة  امل�سادة  االأنظمة  اأهم  اأحد  ت�سكل  هي  و  اأهمية 
بريك�سدة   عملية  اللعابي  البريوك�سيداز  يحفز  حيث   ، اللعاب 
ليولد   SCN الثيو�سيانات  �سوارد   peroxidation
املنتجات املوؤك�سدة )اأكرثها ا�ستقرارًا OSCN (التي تثبط 
بدورها منو و ا�ستقالب العديد من املتع�سيات الدقيقة و بذلك 

يكبح ت�سكل النخور اأو على االأقل يبطء عملية ت�سكلها.

م�سادات الأك�سدة و ال�سرطانات الفموية

ANTIOXIDANTS AND ORAL 
CANCER

جميع  من   25% الفموية  احلفرة  �سرطانات  ت�سكل 
اخلباثات يف احلفرة الفموية  وتعد من بني اأكرث ع�سر �سرطانات 
تكرارًا حول العامل . ولعل اأرجح اأ�سبابها هو التبغ ، حيث ترتبط 
عند   20.5% و  الرجال  عند  ال�سرطانات  من   48.2%

الن�ساء بالتبغ.  
العملية  يف  دوره  و  التاأك�سدي  االأذى  على  التعرف  مت 

1
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العادات  من  الذية  هذه  تن�ساأ  فقد  لل�سرطان  المرا�سية 
خطر  لتقليل  وبالتايل  ال�سحية  غري  احلياة  ومنط  الغذائية  
اخلاليا  �سرطان  وخا�سة   - البلعوم  و  الفم  ب�سرطان  ال�سابة 
اإنقا�ص  على  الغذائية  احلمية  تعتمد  اأن  يجب  و  الفموية-  
الأحادية  الدهون  و  الأوىل   بالدرجة  احلريرات  ا�ستهالك 
امل�سبعة و اللحم الأحمر اأو املعالج اإ�سافة اإىل وجود م�سادات 

اأك�سدة فعالة و كافية يعد اأ�سا�سيًا لتحييد اجلذور احلرة.
اقرتحت الدرا�سات باأن م�سادات الأك�سدة الآتية من املواد 
خالل  من  تخربها  و  ال�سرطانية  اخلاليا  تطور  تكبح  الغذائية 
عملية املوت املربمج , وذلك عن طريق حتري�ص ال�سيتوكينات 
و من خالل   cytotoxic cytokines للخاليا  ال�سامة 
الدموية  التوعية  تطور  ومنع  املورثية   التعبريية  على  تاأثريها 
التمايز  على  تاأثريها  خالل  من  اأو  الورم  لتغذية  ال�سرورية 

اخللوي. 
و  طبيعية  م�ستقات   Retinoids الريتينوئيدات  تعد 
اجل�سم  يف  الريتينوئيدات  تن�ساأ  و   ,A للفيتامني  ا�سطناعية 
اإ�سافة   carotenoids و   retinyl esters الـ  من 
تاأثريات  تتوا�سط  الغذاء.  من  الآتية   retinal مادة  اإىل 
الريتينوئيد  حم�ص  م�ستقبالت  قبل  من  الريتينوئيدات 
 )retinoid X receptors )RXRs و.   RARs
املوت  حتري�ص  يف  ت�سرتك  الريتينوئيدات  باأن  وجد  وحديثا 
اخللوي يف العديد من منظومات املزارع اخللوية املاأخوذة من 

الأورام عرب التاأثريات احلا�سلة على كال امل�ستقبلني. 
يعتقد باأن التطور امل�ستمر يف جمال الأدوية الرتكيبية التي 
تزيد من م�ستقبالت RA و الأدوية ذات التاأثري امل�ستقل عن 
يبدو  كما  امل�ستقبل.  يف  دور  له  يكون  �سوف  امل�ستقبالت  هذه 
خاليا  يف  املربمج  اخللوي  املوت  حتري�ص  على  قدرتها  باأن 
معاجلات  اإىل  يقود  �سوف  الفموي  اخلاليا  �سائك  ال�سرطان 
,و  الطبيعية  �سمية جتاه اخلاليا  اأقل  بدورها  تكون  قد  حديثة 
يفرت�ص باأن هذه املعاجلات احلديثة �سوف تكون فعالة يف عالج 
العالجية  العوامل  اإىل  اإ�سافة   اأي�سا.  الب�سروي  الت�سنع  �سوء 
و  الغذائية  املكونات  من  عدد  هناك  الكيميائية  والوقائية 
على  معتربة  قدرات  لها  باأن  يبدو  التي   الزهيدة  العنا�سر 
العوامل  هذه  تت�سمن  املربمج.  اخللوي  املوت  عملية  حتري�ص 
املواد  من  عددًا  و    EGCG مثل  الأخ�سر  ال�ساي  مكونات 
 carotenoids الكاروتينوئيدات  مثل  النباتية  الكيميائية 

)الليكوبني( و الريتينوئيدات وغريها.
موجود  وهو   A للفيتامني,  طليعة  البيتا-كاروتني  يعد 

اأو  امل�سفر  اأو  الغامق  الأخ�سر  اللون  ذات  اخل�سراوات  يف 
و  املانغو  و  احللوة  البطاطا  و  اجلزر  و  كال�سبانخ  الربتقايل 

البابايا و الربتقال. 

كاروتني  للبيتا-  الرئي�سية  التاأثريات  تت�سمن 
مايلي :

التخل�ص من اجلذور احلرة ي�ساعد يف  و  اأك�سدة  •م�ساد 
 T-helper خاليا  اأعداد  وزيادة   املناعي  • التعديل 
م�ستقبالت  حتمل  التي  اخلاليا  اإىل  اإ�سافة   and NK

.IL-2
الطفرات حدوث  • كبح 

ال�سرطانية  اخلاليا  منو  • كبح 
اأن ثلث املر�سى )15 من  نتائج درا�سة حديثة  وقد بينت 
خالل   â carotene من  ملغ   360 ياأخذون  الذين   )4

ال�سبوع خالل 12 �سهرًا قد �سفوا متامًا من الطالوة الفموية

2

 )�سورة 2: طالوة على جانب ال�سان(

يعد الليكوبني Lycopene من الكاروتينوئيدات البارزة 
لالأك�سدة.  امل�ساد  الأحمر  ال�سباغ  ت�سكل  التي  و  امل�سل  يف 
و  الفواكه  بع�ص  يتواجد يف  الد�سم  اأحمر ذواب يف  وهو �سباغ 
اخل�سراوات. وت�ستمل امل�سادر الأولية لليكوبني على الطماطم 
يقي  الليكوبني  باأن  افرت�ص  كما  البابايا وغريها.  و  امل�سم�ص  و 
حماية  طريق  عن  الع�سيدات  تكون  و  الورمية  التن�سوؤات  من 
و  الليبيدات  الرئي�سية يف اخللية, مبا فيها  اجلزيئات احليوية 
الليبوبروتينات و الربوتينات و الـ DNA . . ميتلك الليكوبني 
التي  الكيميائية  الأنواع  مع  لالرتباط  ال�سائعة  غري  ال�سفات 
تتفاعل مع الأك�سجني , وبذلك ي�سكل العامل امل�ساد لالأك�سدة 

الأكرث فعالية.
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م�ضادات  با�ضتخدام  الفموية  الطالوة  • عالج 
الأك�ضدة

REVERSAL OF ORAL LEUKOPLAKIA 
WITH ANTIOXIDANTS    

من  كالطالوة  ال�سرطانية  قبيل  الآفات  عالج  يعد 
الهدف  واإن  ال�سرطان.  من  للوقاية  الهامة  ال�سرتاتيجيات 
من  الوقاية  اأجل  من  من  انتقاوؤه  يتم  عامل  لأي  النهائي 
الت�سرطن هو اأن تكون �سميته منخف�سة ويف�سل األ يكون �سامًا 
على الإطالق. فاإذا كان الق�سد هو تطوير عوامل لي�ستخدمها 
ال�سرطان، فاإن م�سادات  ال�سعب لتقليل معدلت حدوث  عامة 
البيتا-كاروتني  مثل  املجال  هذا  يف  املف�سلة  هي  الأك�سدة 
الذين  الأ�سخا�ص  على  التجارب  اأظهرت   .E الفيتامني  و 
اإىل  يوؤدي   A الفيتامني  اإعطاء  باأن  التبغ  و  التنبول  مي�سغون 

�سفاء الطالوة. 
حم�ص  و  ال�ستخدام  ال�سائع  الرتكيبي  الريتينول  يعد 
بجرعات  اإعطائها  عند  حتى  ال�سامة  املواد  من  الريتونويك 
م�سادات  ا�ستخدام  على  التاأكيد  يجب  لذلك  جدا.  منخف�سة 
 .E الأك�سدة غري ال�سامة ن�سبيًا مثل البيتا-كاروتني و الفيتامني
وقد اأظهرت درا�سة باأن تاأثري الليكوبني على ال�سرطان الفموي 
ال�سحة  لتح�سني  مفيدة  غ/اليوم(   8( العالية  باجلرعات 

الفموية.

الخالصة:

اتضح من خالل األبحاث بأن النظام 
فيه  تنخفض  الذي  الغذائي 
لألكسدة  المضادة  الفيتامينات 
حدوث  خطر  من  فقط  اليزيد 
األمراض اللثوية لكنه يؤثر على 
يكون  قد  أنه  عن  فضالً  شدتها 
يكون  فقد  لذلك  أسبابها.  أحد 
قدرة  مدى  تحديد  الحكمة  من 
بعين  آخذين  المضيف  مقاومة 
األكسدة  مضادات  حالة  االعتبار 
حول  اإلجراءات  مع  بالتزامن 

السنية المتبعة
على  السيطرة  مفتاح  إن 
السرطانات يكمن في التشخيص 
وتفيد   . المبكرين  المعالجة  و 
البيانات المتوفرة حول مضادات 
األكسدة في تقليل نسبة حدوث 
السرطانات الفموية في مراحلها 
الدراسات  أظهرت  كما   ، البدئية 
التأثيرات  الحديثة  السريرية 
المفيدة لمضادات األكسدة على 
تعد من  التي   ، الفموية  الطالوة 
السرطانية  قبيل  الفموية  اآلفات 

النموذجية. 
الطبيعية  المنتجات  تساعد  إذًا 
الخضراوات  و  كالفواكه 
السرطانات  من  الوقاية  على 
المبكرة.  المراحل  في  الفموية 
هذه  تستعمل  سوف  ومستقبال 
المواد الغذائية على نطاق واسع 
هامًا  وقائيًا  دورًا  ستلعب  كما 
يتضح  عندما  السرطانات  من 
تأثيرها بشكل قطعي من خالل 
االستباقية  السريرية  الدراسات 
تأثيرها  آليات  ُتفهم  وعندما   ،

بشكل أوضح .
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قولدن  فندق  يف   2017  /1/ 27ـ28   يف  حرة  ب�سفة  املمار�سني  التون�سيني  الأ�سنان  اأطباء  لنقابة  الرابع  الدويل  • املوؤمتر 
توليب امل�ستل .

• املوؤمتر الأردين الدويل اخلام�س والع�سرون لطب الأ�سنان حتت رعاية �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية ب�سمة بنت طالل املعظمة 
من 3 اإىل 2017/10/5 يف فندق الالندمارك ـ عمان .

تمت إقامة عدة مؤتمرات علمية للنقابات المشاركة 
في اتحاد أطباء األسنان العرب منها:

نشاطات نقابية 
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والع�شرون  ال�شابع  الدويل  بريوت  • م�ؤمتر 
الدويل  بريوت  مركز  يف  الأ�شنان  لطب 
ت�شرين   7 اإىل   5 من  والرتفيه  للمعار�ض 

الأول 2017 .

حتت  الأ�شنان  لطب  املغربي  امل�ؤمتر   •
امللك  اجلاللة  ل�شاحب  ال�شامية  الرعاية 
حممد ال�شاد�ض حتت �شعار ) طب الأ�شنان 
اجلديدة  التكن�ل�جيا  بني   2025 اأفق  يف 
 29 اإىل   26 من   .) ال�شكان  وحاجيات 
امل�ؤمترات  ق�شر  يف   2017 الأول  ن�شرين 

مبدينة مراك�ض .

. دبي  يف   2017/11/4-3 يف  العربية  الإمارات  يف  الأ�شنان  لتجميل  التا�شع  • امل�ؤمتر 

فندق  يف   2017 الثاين  ت�شرين   24 اإىل   21 من  الأ�شنان  جلراحي  امل�شرية  للجمعية  ع�شر  الثامن  الدويل  امل�ؤمتر   •
انرتك�نتيننتال �شتارز .

يف النجف  يف  الأ�شنان  اأطباء  نقابة  لفرع  الثالث  الدويل  النجف  • مهرجان 
. 2017/12/16-15 
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االتحاد العالمي 
ألطباء األسنان

About FDI
FDI World Dental Federation serves as the principal representative body for more than 
one million dentists worldwide, developing health policy and continuing education 
programmes, speaking as a unified voice for dentistry in international advocacy and 
supporting member associations in global oral health promotion activities.
FDI is the leading global body committed to oral health and develops educational 
programmes, awareness campaigns, congresses and initiatives aimed at progressing 
the field of dentistry. It also advocates for oral health to be prioritized in global health 
and development agendas and pushes for their integration in chronic disease prevention 
programmes.  
FDI membership comprises some 200 member dental associations in about 130 countries. 
It works at national and international level through its own activities and those of its 
member dental associations. It is in official relations with the World Health Organization 
(WHO) and is a member of the World Health Professions Alliance WHPA.
FDI was founded in Paris in 1900 and its headquarters are currently located in Geneva, 
Switzerland.

FDI Aims to:
• Recruit and retain an increasing majority of National Dental Associations as Regular 
and Associate Members.
• Recruit and retain increasing numbers of Individual Members.
• Recruit and retain an increasing number of International Dental Associations as 
Affiliate Members. 
• TBring together the national and international leaders of the worldwide dental 
profession.
• Ensure a democratic process and representation within the organization.
• Represent the world-wide profession of dentistry in relation to international, 
intergovernmental, governmental, voluntary and other organizations.
• Analyse trends and developments of importance to oral health and oral health care 
world-wide.
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• Develop, adopt and encourage proactive programmes to progressively develop oral 
health and oral health care.
• Foster and ensure the highest standards of competence and integrity. 
• Ensure a quality review process and regular evaluations of all policies, programmes 
and activities of the organization.

Fdi - Kathryn Kell
I was honoured to formally take up my position as President of FDI during the World 
Dental Congress in Madrid in September and am excited by the challenges that lie 
ahead. To date, FDI has created and sustained programmes important to our members 
and the people in the countries we serve. We’ve united regions, and achieved financial 
sustainability. We’ve secured new partnerships, grown our reserves, and ensured that we 
have the resources we need to accomplish our goal of “leading the world to optimal oral 
health”. I now look forward to working with FDI Leadership, Committees, Task Teams, 
Working Groups Partners and Members to deliver the 2018–2021 Strategic Plan, which 
outlines the strategic goals and priorities that will drive FDI’s work going forward, and 
was approved by the General Assembly during the World Dental Parliament in September.
It is good to be “doing well”, but now we must focus on “doing good”
This is my motto and this is what we all want: to do good work for our membership, in our 
role as good advocates for oral health, and to share the knowledge we have in order to do 
“good work” for our membership. Our new strategic plan will guide us through the next 
three years. Our members approved the three pillars of this plan – membership, advocacy, 
and knowledge transfer – and these areas are where we will put our resources.
Our membership goal means that we will develop programmes and activities to meet 
the needs of our members and help raise the profile of oral health at national levels. Our 
membership is key to everything we do. With a strong membership we can truly be the 
worldwide, authoritative voice of dentistry and oral health, for our members and for the 
public.
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ABOUT APDF
On October 13, 1955, a small organization with ambitious ideas held its 
inaugural session in Tokyo, Japan, attended by 32 delegates from Japan, 
Philippines, Indonesia, Malaya (made up of dentists from Singapore and 
Malaysia), Thailand, South Vietnam, Hong Kong and the Republic of China. 
These 8 country representatives decided to form the Asia Dental Congress (the 
forerunner of the Asia Pacific Dental Federation) and the meeting in Tokyo 
became the first Congress. Owing to the vision of these 32 founding dentists, 
the organization grew steadily.

The 2nd Congress was held in Manila in 1958. By the 3rd congress in 1961, again held 
in Tokyo, the organization became officially affiliated with the World Dental Federation 
which at that time was known by its French name, Federation Dentaire Internationale 
(FDI).

By the 5th congress which was held in Seoul in 1967, some 12 years later, it was officially 
named the Asia Pacific Dental Federation with a new constitution reflecting its regional 
representation.

Australia and New Zealand became its 10th and 11th member respectively.
Due mainly to its regional outlook, the APDF became effectively the Regional Organisation 
of FDI, hence Asia Pacific Dental Federation/Asia Pacific Regional Organisation (APDF/
APRO). The official meeting of delegates in 1967, after some debate, decided on this 
double name rather than changing it to Asian Pacific Regional Organisation only. It 
wanted to reflect and retain its original objectives of representing this vast Asia Pacific 
region where two thirds of humanity lives and, at the same time, be the official regional 
representative of FDI. The double name reflects its commitment to the development of 
dentistry, i.e. dental health and education, in this region as its top most priority.

The Federation steadily grew with Congresses being held approximately every 3 years. 
Getting member countries to host the congress was a daunting task and the intervals 

االتحاد اآلسيوي 
ألطباء األسنان

APDF
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between congresses had to be stretched out. The record-breaking success of the 10th 
Congress held in Singapore in 1981, however, changed all that and the Asia Pacific Dental 
Congress became a major dental event in the Asia Pacific Dental calendar.
The 10th Congress recorded the participation of 1,780 delegates from 34 countries and 
a large dental trade exhibition called “Expodent Asia 81” with 168 international from 19 
countries in a floor space of 55,000 sq. feet. (approx. 5,100 sqm). It attracted 2,300 trade 
visitors. It was such a resounding success and changed the outlook of the organization with 
many countries now wanting to host the Congress. From then on, the APD Congresses 
really took off and today congresses alongside a trade exhibition are held yearly in member 
countries with the next 4 country hosts chosen in advance.

With the increasing and changing demands in the region APDF/APRO has created 4 
important standing commissions which provide up-to-date information on most aspects 
of dentistry. The four important commissions of the Federation are: Commission on 
Public Dental Health, Commission on Oral Diseases, Commission on Dental Education, 
and Commission on Defence Forces Dentistry. These four commissions do a great deal 
of work each year on their respective areas. They hold seminars during the Asia Pacific 
Dental Congresses and provide useful information and reports on various aspects of 
dental health, dental education and dentistry on a regional perspective.

APDF aims to:
• Enroll all National Dental Associations in the Asia Pacific region, irrespective of size, 
as members of the Asia Pacific Dental Federation/Asia Pacific Regional Organisation 
(APDF/APRO)
• Recommend Policies and Programmes for the promotion of good oral health
• Develop resources for dental education and the promotion of oral health
• Conduct activities and continuing dental education programmes in order to upgrade the 
quality of dentistry in the region
• Develop the International College of Continuing Dental Education (ICCDE) as the 
APDF/APRO’s integral and effective arm
• Seek cooperation with industry in oral health and dental education
• Ensure that all national dental associations are equal members in the Federation/Regional 
Organisation
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البورد العربي لجراحة 
الفم والفكين

الختصاص  العلمي  المجلس  أحدث 
عام  والفكين  والوجه  الفم  جراحة 
العليا  الهيئة  قرار  بموجب  1996م 
الثامنة  بدورتها  المتخذ   )  3( رقم 
بتاريخ  دمشق  في  المنعقدة  العادية 
مجلس  احداث  والمتضمن   1996/5/11
والوجه  الفم  جراحة  الختصاص  علمي 
والفكين تحت مظلة المجلس العربي 
لوائحه  ووفق  الطبية  لالختصاصات 

التأسيسية الداخلية.
األولى  دورته  العلمي  المجلس  عقد 
في 21-22/جون - حزيران / 1997 حيث تم 
ومقرر  ونائبه  المجلس  رئيس  انتخاب 
المجلس وأعضاء اللجان ووضع الصيغة 
التدريب  وشؤون  للدليل  النهائية 

واالمتحانات.
شهادة  العلمي  المجلس  يمنح 
والوجه  الفم  جراحة  في  االختصاص 

والفكين.

1

2
3
4 للمتدربيـن لنيل �سهادة املجل�س العــلمي

املعلومات  على  احل�سول  من  اخلريج  متكني 
اجلراحية  للعلوم  والأ�سا�سية  الكافية 
والتطبيقية واملعلومات الطبية ال�سنية يف جمال 

جراحة الفم والوجه والفكني.  

املوقف  اكت�ساب  من  اخلريج  متكني 
امل�سوؤولية  لتحمل  ليوؤهله  املطلوب  ال�سليم 
كاخت�سا�سي يف جراحة الفم والوجه والفكني 
وذلك عند تعامله مع املر�سى ومع من يعمل 

معه من اجلهات الأخرى الطبية وال�سحية.

للتعليم  الذاتية  املتابعة  من  اخلريج  متكني 
الطبي امل�ستمر يف جمال جراحة الفم والوجه 
وناحية  التطبيقية  الناحية  من  والفكني 

البحث العلمي.

املعلومات  نيل  من  املتدرب  الطبيب  متكني 
اتخاذ  على  قدرته  لتنمية  الكافية  ال�سريرية 
املنا�سبة  واجلراحية  العالجية  القرارات 
جراحة  جمال  يف  كاخت�سا�سي  عمله  اأثناء 

الفم والوجه والفكني.

اأهــداف برنامــج التدريب
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5

1

3

5

2

4

6
6
7

اجلراحية  املهارة  نيل  من  اخلريج  متكني 
الكافية ليقوم بعمله كاخت�صا�صي يف جراحة 
دقيقة  ب�صورة  وذلك  والفكني  والوجه  الفم 

وماأمونة.

على  والإ�صراف  العمل  ا�صرتاتيجية  و�صع 
من  والفكني  والوجه  الفم  جراحة  تخ�ص�ص 

خالل �صهادة الخت�صا�ص.

و�صع نظم المتحانات واإ�صدار ال�صهادات.

ت�صاعد  التي  واملطبوعات  الن�صرات  اإ�صدار 
وال�صعي  العلمي  املجل�ص  اأهداف  تنفيذ  على 
التخ�ص�ص  يف  دورية  جملة  اإ�صدار  على 

نف�صه.

تو�صيف الإ�صراف والتدريب وت�صكيل اللجان 
باملهمة  للقيام  العلمي  املجل�ص  عن  املنبثقة 

ذاتها.

الأ�صنان  لأطباء  تدريبية  دورات  تنظيم 
 ، الراغبني   ، التخ�ص�ص  جمال  يف  العاملني 
الإعداد  لإعدادهم  بالربنامج  امللتحقني  اأو 
املوؤ�ص�صات  مع  بالتعاون  وذلك  املنا�صب 
العربي  الوطن  يف  الأ�صنان  لطب  التعليمية 

واأن تكون هنالك ندوات ودورات على م�صتوى الدول العربية.

هذا  يف  املراجع  اإ�صدار  يف  امل�صاهمة 
الوثائق   مراكز  مع  والتعاون  التخ�ص�ص 

واملعلومات العربية والعاملية.

انت�صار  اأ�صباب  يف  للتفكري  اخلريج  تاأهيل 
اجلراحية  والفكني  والوجه  الفم  اأمرا�ص 
و�صبل  الطبيب  فيها  يعي�ص  التي  البيئة  يف 

مكافحتها والوقاية منها.

وفن  العلمي  البحث  لإجراء  اخلريج  تاأهيل 
التدري�ص والتعليم.

مهام املجل�س
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لعام   /68/ رقم  الت�شريعي  املر�شوم  �شدر 
2012 مت�شمنًا ان�شاء هيئة �شورية لالخت�شا�شات 

�شهادة  اأعلى  ومتنح  ال�شورية  ال�شحة  لوزارة  تتبع  الطبية، 
وزارة  من   40% من  وتت�شكل  �شورية،  يف  الطبية  الإخت�شا�شات  جمال  يف 

التعليم العايل و %40 من وزارة ال�شحة و%10 من ممثلي النقابات و %10 من الهيئات 
ال�شورية  الهيئة  )�شهادة  ت�شمى  �شهادات  مبنح  تقوم  علمية  مهنية  هيئة  وتعترب   ، اخلرى  املعنية 

لالخت�شا�شات الطبية ـ البورد ال�شوري( لكافة املتدربني على الخت�شا�شات الطبية بعد اإمتامهم فرتة التدريب 
املقررة يف املوؤ�ش�شات الطبية املعتمدة من قبلها واجتيازهم المتحانات املقررة يف نظامها الداخلي.

تخت�ص الهيئة بتنظيم التدريب والتعليم املهني يف املجالت الطبية من خالل و�شع ال�شوابط الالزمة لتنفيذ 
العربية  اجلمهورية  داخل  الطبية  لالخت�شا�شات  الوطنية  )المتحانات(  والختبارات  التدريبية  الربامج 
اجلهات  عن  ال�شادرة  التدريب  ووثائق  الخت�شا�شية  الطبية  ال�شهادات  ومعادلة  بتقييم  تقوم  كما  ال�شورية، 

الأخرى املحلية والعربية واجلنبية.

الهيئة السورية لالختصاصات الطبية
البورد السوري
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حيث مت افتتاح املركز الوطني لالخت�سا�سات الطبية ال�سورية 
بتاريخ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال�سيد  برعاية  ال�سوري  والبورد 
بغر�س  مقيمني  اأطباء  با�ستقبال  بداأ  الذي   ،  2016/1/1
الإخت�سا�س لتدريبهم وفق اأحدث النظم العلمية والعاملية على 

اأنواع الخت�سا�سات احلديثة.
وارتبط هذا املركز مع اجلامعات الدولية باتفاقات ومعاهدات 
عدد  بلغ  واليوم   ... واملنح  والأبحاث  اخلربات  لتبادل  علمية 
ومتنح  دفعة  اأول  �ستخرج  طبيب   300 حوايل  فيه  املتدربني 
�سهادة البورد ال�سوري عام 2019 )مدة التدريب 4 �سنوات 
على  ويح�سل  الهيئة  لإمتحان  املتدرب  بعدها  يخ�سع  كاملة( 
�سهادة البورد ال�سوري يف الإخت�سا�س املطلوب حيث تعترب هذه 

ال�سهادة اأعلى �سهادة علمية توؤهله ملمار�سة الإخت�سا�س.
وي�سم املركز بناء من خم�س طوابق يحتوي على اأربعة قاعات 
 CDC.T ت�سوير  اجهزة  و  حما�سرات  مدرج  و  تدريبية 

وقاعة  الكرتونية  ومكتبة  الكرتوين  وحما�سبة  اأر�سفة  ونظام 
اإىل  بالإ�سافة  العاملية  الدوريات  كافة  مع  مربوطة  مطالعة 
كابل �سوئي F.T.T.B لتامني كافة املحا�سرات املنقولة من 
لنقل  بكامريات مو�سولة  وقاعة عمليات جمهزة  �سورية  خارج 

العمليات اإىل املدرج .
الأطباء  بتدريب  ويقوم  �سنية  عيادة   50 على  املركز  يحتوي 
والتعليم  للتدريب  �سنوي  برنامج  خالل  من  الدورات  بكافة 

الطبي امل�ستمر .
اخلربة  ذوي  وحما�سرون  ا�ساتذة  املركز  على  ي�سرف 

والخت�سا�س من داخل القطر وخارجه .
تطبق معايري مكافحة العدوي والنتان يف املركز ومت احل�سول 

. Isso على �سهادة
املناهج  باختيار  املطبقة  املعايري  اعلى  على  املركز  ويعتمد 

التعليمية والتدريبية وفق اعلى امل�ستويات

National Dental Center
For Syrian Board & Specialization

المركز الوطني لالختصاصات الطبية السنية 
والبورد السورية

بناًء على انشاء الهيئة السورية لالختصاصات الطبية ، دابت نقابة اطباء السنان في سورية 
اعلى  وفق  بشرية  وكوادر  وتجهيزات  أماكن  من  الهيئة  متطلبات  كافة  تحقيق  على 
المقاييس وحصلة على التراخيص الالزمة )ترخيص وزارة الصحة رقم 6431 تاريخ 2015/12/3  - 
والقرار التنظيمي رقم 3/ت تاريخ 2015/2/4 ( العتمادها كهيئة تدريبية مؤهلة لمنح شهادة 

البورد السوري في اختصاصات طب السنان التالية :

National Dental Center
For Syrian Board & Specialization

1 ـ جراحة الفم وزراعة الأ�سنان
2 ـ تقومي الأ�سنان

3 ـ جتميل الأ�سنان
4 ـ مداواة الأ�سنان

5 ـ التعوي�سات ال�سنية
6 ـ اأمرا�ض اللثة

7 ـ طب اأ�سنان الأ�سفال
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