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:تعريف النخر السني•
عدنة هو مرض انتاني مزمن يصيب النسج السنية املتم-
(.املالط–العاج -امليناء)
.األكثر شيوعا في الحفرة الفموية-
يتصف بإحداث خسف في االمالح املعدنية ومن ثم -

-ميناء)تخريب القالب العضوي للنسج السنية املتمعدنة
ع الضيا)ومن ثم تشكيل الحفرة النخرية( مالط–عاج 

(.املادي في بنية السن
.يصيب االسنان الدائمة واملؤقتة-



:نيالعوامل المسببة للنخر الس

:ةهناك مجموعة من العوامل التي تسبب النخور السني•

:طبيعة الغذاء1.

نية الكربوهيدرات هي اكثر األطعمة المسببة للنخور الس
.وأكثرها اتهاما بإحداث النخور السنية هو السكروز

:اللعاب. 2

..مخاطي–مصلي : للعاب نوعان 

كلما كان اللعاب مخاطيا اكثر كلما زاد ذلك من نسبة 
.احداث النخور السنية

:الجراثيم. 3

هناك عدد من الجراثيم التي تسبب النخور السنية

مسؤولة عن بدء حدوث )على رأسها العقديات الطافرة 
(.النخر وبالتالي مسؤولة عن النخور المينائية

(.يةمسؤولة عن النخور العاج) إضافة للعصيات اللبنية 



:عامل الزمن. 4

زيد من احتمالية االستمرارية في تناولها يمع ( املادة السكرية املخمرة)تناول السكريات ( عدد املرات)ان تكرار 
.اإلصابة بالنخور السنية

.الصحة الفموية السيئة. 5



:شكل امتداد النخور السنية
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:في الميناء-1

رم يمتد النخر بشكل ه: في السطوح الطاحنة-
ذروته عند السطح الطاحن وقاعدته عند 

.الملتقى المينائي العاجي

ل هرم يمتد النخر بشك: في السطوح المالصقة-
قاعدته على السطح الخارجي وذروته نحو 

.الملتقى المينائي العاجي

:في العاج-2

ى يمتد النخر بشكل هرم قاعدته عند الملتق-
.المينائي العاجي وذروته نحو اللب

:تكون السطوح األكثر تعرضا للنخور•

والسطوح( الوهاد والميازيب)السطوح الطاحنة 
.المالصقة

نخور السطوح الطاحنة في 

:الميناء والعاج

هرمين متعاكسين

نخور السطوح المالصقة 

في الميناء والعاج تكون 

.بنفس الشكل واالتجاه
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نخور السطوح المالصقة في الميناء والعاج نخور السطوح الطاحنة في الميناء والعاج



:النخر المينائي

موض تهاجم الجراثيم الميناء وتبدأ بإنتاج الح-1
وجودة العضوية فتسبب خسف األمالح المعدنية الم

الفيزيائية في المواشير المينائية وتغير في الصفات
سن، للميناء وتتشكل آفة طبشورية على سطح ال

لة وفي هذه الحالة تكون حفرة النخر غير متشك
ن ردودة وقابلة إلعادة التمعدوتكون األذية بعد، 

(.كتطبيق الفلور موضعيا.)بعدة طرق

اشير نتيجة خسف األمالح المعدنية تصبح المو-2
لنخر وهنا المينائية أضعف  فتتهشم وتتشكل حفرة ا

معدن يصبح النخر غير ردود وغير قابل إلعادة الت
(مهيجب ترمي). السابقةكما هو الحال في المرحلة 

ل النخر في المرحلة األخيرة ينحل الميناء وينتق-3
.  إلى العاج

للنخر المينائيالطبشوريالمظهر 



بدو تحت قبل االنحالل الكامل للميناء، فإن النخر المينائي  ي
:وفق الطبقات التالية االلكتروني المجهر 

:translucent zoneالشافةالمنطقة -1

توجد في أعمق نقطة من النخر وهي أكثر مسامية من 
نية دون الميناء السليم وتتشكل بسبب خسف األمالح المعد

.المينائيةتحطم المواشير 

:dark zoneالمنطقة القاتمة -2

سة تتساوى فيها قرينة االنكسار بين المناطق المتكل
سريزيووالمناطق  األقل تكلساً مما يؤدي لظهور خطوط 

. بشكل أوضح وأكبر وأعرض( خطوط الراحة األقل تكلس)

:the bodyجسم االفة -3

اطق يقع بين سطح السن والمنطقة القاتمة، وهو أكثر المن
.التي تعاني من خسف األمالح المعدنية

:surface zoneالمنطقة السطحية -4

ركيز وهي المنطقة التي تسعى إلعادة التمعدن حيث يكون ت
.الفلور فيها عالي وهي أقوى من باقي المناطق



SZ (Surface Zone)
B (Body of the lesion)
DZ (Dark Zone)
TZ (Translucent Zone)



:النخر العاجي
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.لمعدنيةعملية خسف األمالح اعبارة عن يبدأ النخر العاجي بشكل غير جرثومي حيث يكون •

.العاجيةيتبع ذلك بنفوذ الجراثيم الالهوائية إلى األقنية •

.مع ألم عند المريضسيترافق النخر العاجي •

ر وتحطيم الجراثيم بالتكاثبعد خسف االمالح واندخال الجراثيم ضمن االقنية العاجية تبدأ •
ألن ية مرنة األقنالعاجية ويطرأ عليها خسف أمالح وتصبح فتتشوه األقنية القالب العضوي 

ً )العاج حول القنيوي  سه قليل األمالح المعدنية منه وأصبح تكلخلب قد تم ( األعلى تكلسا
.مما يجعل القناة العاجية تنتبج وتنحنيالعاج بين القنيوي ومشابه لتكلس 

بؤر يسمى ا ويتشكل مالحقاً تتحطم جدران األقنية المصابة وتتضافر الجراثيم مع بعضها •
.بنية العاجاستمرار تدمير في التشكل يؤدي إلى البؤر التميع واستمرار هذه 
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:النخر العاجي نسيجيا•

منتبجةاقنية عاجية -1

بؤرة التميع تكون بيضوية الشكل-2
(العاجيةلالقنيةموازية )ومسايرة 

قنية داخل االتومزالليافاستحالة شحمية -3
.العاجية

يع انحناء االقنية العاجية حول بؤرة التم-4
.الن االقنية تصبح اكثر مرونة

2

4

1



.اقنية عاجية منحلة ومملوءة بالجراثيم-1



متنخرةالتي تحوي بقايا بؤر التميع-1

والمملوءة بالجراثيمالمنتبجةاالقنية العاجية -2

حول بؤر التميع بسبب انضغاطها بهاالمنحيةاالقنية العاجية-3



باالسهمبؤر التميع المشار اليها 



تتشكل أحياناً تنتشر الجراثيم عرضانياً ل•
بشكل ايسابقة الذكر ولكن عرضانياً البؤر 

مسار األقنية مع ( زاوية قائمة)عمودي 
قوق النخرية او الشالعاجية ونسميها الفلوع 

.النخرية العاجية

(الطوالني)النخريالشق -1

.ومملوءة بالجراثيممنتبجةاقنية عاجية -2



الطوالنيالنخريالشق -1

اقنية عاجية متوسعة ومليئة بالجراثيم-2

عمودي على االقنية العاجيةالنخريالحظ ان الشق 



انتهت المحاضرة
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