
أمراض النسج حول السنية( مخبري ) برنامج عملي
قسم أمراض النسج حول السنية

األدوات حول السنية-ا لجلسة االولى 

https://manara.edu.sy/

https://manara.edu.sy/


اللثة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( مخبري ) مواضيع برنامج عملي 

0األدوات حول السنية1.

(  الجزء األول ) بطاقة املريض 2.

(الجزء الثاني ) بطاقة املريض 3.

0التقليح اليدوي واآللي4.

0شحذ االدوات&  تسوية الجذر 5.

مذاكرة+  0قطع اللثة وتطبيق الضماد 6.

.معالجة الجيوب برفع شريحة 7.

.تقنيات الخياطة  8.

.التوعية9.

مذاكرة + الجبائر حول السنية 10.

.األدوية& االقطع األسفيني 11.

. تدابير مكافحة العدوى ، وتعليمات العمل في قسم اللثة12.

الفحص  13.
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األدوات املطلوبة -

السابر اللثوي -

األدوات اليدوية-
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األدوات املطلوبة من الطالب للعمل
في قسم أمراض النسج حول السنية

0من كل أداة 2مرآة سنية ، ملقط سني ومسبر، عدد : أدوات الفحص    -

2سابر لثوي عدد : أدوات التشخيص -

0منجل مع عنق غريس ي, CK6 , U15منجل : أدوات التقليح     -

أدوات غريس ي: أدوات التجريف   -

5-6/7-8/11-12/13-14 

0فرشاة أسنان ، مرآة وجه ،حبوب كاشفة للويحة ، مثال جبس ي: أدوات التوعية    -

–2عدد 15شفرة رقم –حامل مشرط : للعمل املخبري   

قطعة قماش     –مع إبرة 000خيط حرير-( أو موسكيتو ) حامل إبر

–سباتول ولوحة  مزج –مبعد سمحاق -صغيرة لتعلم الخياطة 

0مثال بلثة اصطناعية

14.03.2022 4
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:أدوات ومواد مكافحة العدوى 

اقية ،   : وسائل الحماية الشخصية- علبة قفازات مطاطية ، نظارات و

.قناع وجه ، رداء طبيب أبيض نظيف مع لوحة أسمية

0صدرية يفضل النبوذة ،و كاسات نبوذة ،ومحلول مطهر كلورهكسيدين: للمريض -

0بخاخ      مع محلول مطهر للسطوح -

0صينية     أدوات معدنية ملساء -

0كحول، صابون سائل ، علبة محارم: لغسل األيدي-

0توضع عليها األدوات( ورق مبطن بالنايلون ) أغطية للسطوح -

20علبة أملنيوم صغيرة الحجم لوضع أدوات اللثة فقط ، عدد -

14.03.2022
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السابراللثوي 
periodontal probe

:التصميم

0بانتظام ووضوح" مليمتريامدرجةالسابر اللثوي هو أداة •

0العاملة  مستقيمةةنهايال•

0عند الذروةرأس املسبر اللثوي كليل•

. (ملم 0،5السماكة املناسبة ) و مقطعه غالبا مستدير

درجة90غالبا( بين الرأس العامل و الساعدالزاوية ) مناسبةزاويةالعنق ب•
.تسمح بالقياس على مختلف السطوح السنية
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Williams     Goldman-Fox
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استخدامات السابر اللثوي 

0قياس عمق الجيب اللثوي •

0تحديد مستوى االرتباط البشري •

0مناطق مفترق الجذور سبر •

0تحديد عرض اللثة امللتصقة و املتقرنة•

0نحسار اللثوي ل و مقدار ا•

لجيوب وهو عالمة تشخيصية رئيسية في تحديد الجيوب الفعالة من ا)م النزف يتقي•
0(الساكنة 

0تحري التوضعات  تحت اللثوية و حواف الترميمات السنية•

0يساعد في تحديد درجة تراكم اللويحة السنية •

0فات الفمويةآل تحديد أبعاد ا•

14.03.2022 8
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أنواع املسابر اللثوية

، قطعة غامقة اللون بالتناوب، قطره   ملمCP12  :3-6-9-12مسبر •

ملم،  يناسب السبر االفقي ملنطقة  0،3عند الذروة  

0مفترق الجذور 

املسبر السابق معدل بإضافة كرة عند الذروة بقطر     :CP12-Sمسبر •

0ملم لتالفي سلبية القطر الرفيع للسابر0،5

0ملم، قطعة غامقة بالتناوب11-8-6-3مدرج : CP11مسبر •

14.03.2022 9https://manara.edu.sy/
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CP 12-S                 CP11                     CP12
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UNC-15 ““1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15مسبر ،ملم:
ينصح  .ملم15-14و 10-9و 5-4مع  تلوين غامق اللون بين االرقام 

0باستعماله
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ملم عند 0،5، املقطع دائري بقطر ملم10-9-8-7-5-3-2-1: مسبر ويليامز •
) أو متوسطة ( ملم 5-4)بسيطة : الذروة ، تتناسب التدريجات مع شدة االصابة

ملم تشير إلى ميزاب لثوي 3، بينما التدريجات حتى (ملم7>)  أو شديدة( ملم6-7
0ينصح بشرائه0ضمن الحدود الطبيعية

، تدريجات سابر ملمGoldman-Fox :1-2-3-5-7-8-9-10فوكس-غولدمان مسبر •
ير عملي ويليامز نفسها ولكن مقطع السابر ليس دائري بل مسطح ، لذلك هو غ

0ولم ينتشر استعماله

14.03.2022 12
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Williams     Goldman-Fox
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مسبر منظمة الصحة
WHOالعاملية 

رة تم استبدال النهاية الكليلة بك
ملم  لزيادة إحساس 0.5قطرها 

الطبيب عند السبر وعدم تجاوز 
ند رتباط البشري، السابر مدرج عل ا

ملم و القطعة 5,5ملم  و 3,5الرقمين  
مم ، السابر مصبينهما غامقة اللون 

CPITN0للعمل مع مشعر 

CP12WilliamsWHO CP12
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ملم 3مسبر منحني مّدرج كل •
يستخدم لسبر منطقة مفترق 

الجذور 

مسبر حول سني مستقيم لسبر •
الجيوب العمودية ويمكن أن 
طقة يستخدم للسبر األفقي في من

0مفترق الجذور 

14.03.2022 15

ليتعرف كل طالب على املسابر املتوفرة  : تطبيق عملي 
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األدوات الـيـدويـــــة
Hand instrumentation

sickleاملنجل▪ scaler

0اللثوي فوق للتقليحاستخداماأداةأكثر 

0ومستقيممنحنينوعينواملنجل

curetteاملجرفة•

0الجذرسطحلتنظيفاملستخدمةاألداةهي

.وخاصةعامةنوعينواملجارف

14.03.2022 16
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تصميم األدوات
instrument design

:تتألف أي أداة حول سنية من ثالثة أجزاء •
0الجزء من األداة الذي يمسك باليد، ويتصل بالساق: handleالقبضة •
و الجزء من األداة الذي يصل بين القبضة والنهاية العاملة ، قد يكون مستقيما أ: shank( العنق ) الساق •

0يحوي على انحناء أو عدة انحناءات 
الجزء من األداة املصمم لنجاز العمل املطلوب ، ويسمى شفرة : working end( الشفرة ) النهاية العاملة •

0األداة ، يتصل مع الساق

14.03.2022 17
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القبضة

14.03.2022 18

0تصميم األداة السليم املتوازن يشمل نهايات عاملة متمادية مع محور قبضة األداة-
ملم10إلى  5تختلف أقطار قبضة األدوات وهي تتراوح بين  -
في الرسم األيسر القبضة مصنوعة من الكمبوزيت القاس ي خفيف الوزنAاألدوات   -
توجد قطعة مضافة للقبضة لتأمين الراحة أثناء العمل Bفي األداة -
باقي القبضات هي من املعدن مع أشكال متنوعة من السطوح هدفها منع النزالق وتحسين   -

0السيطرة على األداة أثناء العمل

https://manara.edu.sy/
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العنق

14.03.2022 19

0( B )إلى النهاية العاملة( A )يمتد طول العنق من ملتقى القبضة مع العنق -
0سم4–3وهو يتراوح عادة بين  

    Terminal shankيسمى الجزء األخير من العنق املتصل بالنهاية العاملة بالعنق النهائي  -

https://manara.edu.sy/
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( B )إلى النهاية العاملة لألداة  ( A )تسمى املسافة من أول انحناءة للعنق بالقرب من القبضة 
وهو يختلف من أداة ألخرى ، وهناك حاجة    functional shank lengthبالعنق الوظيفي

 عند العمل ضمن الجيوب العميقة ، أو التيجان الطويلة
ً
، أو لعنق وظيفي طويل  مثال

0السطوح الخلفية 

14.03.2022 20
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: يتواجد عنق األداة بثالثة أشكال•

( A )  املستقيمstraight  وهو يصلح لألسنان
األمامية 

( B )      املنحنيcurved 
ً
،وهذا العنق أكثر استخداما

ويصلح لألسنان األمامية والخلفية

( C )   مضاعف الزاويةcontraangled لهذا العنق
، وأكثر مايناسب زاويتان باتجاهين متعاكسين

0السطوح املالصقة لألسنان الخلفية

14.03.2022 21
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يتباين عنق األدوات أيضا من ناحية  -
( قطر العنق ) السماكة 

( A )   العنق السميكRigid  ويعطي لألداة
ة من متانة ، ويناسب إزالة التوضعات الكثيف

القلح
( B ) العنق الرقيقfine design 

 عنق النهاء 
ً
 finishingويسمى أيضا

design وهو مع طول العنق يعطي املرونة ،
flexibility ة لعنق األداة  ، تمتص هذه املرون

 من القوة املطبقة أثناء العمل مما ي
ً
ؤدي جزءا

ذه إلى حماية سطح الجذر من التخرب ، مثل ه
0األدوات مفضلة في  تسوية الجذر 
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bladeالشفرة 
- working endالنهاية العاملة  -

فرة توجدالتسميات التالية لألجزاء املختلفة من ش
:  األداة

(B)  طرف الشفرةtip     :    الثلث األخير من

النهاية العاملة

(C)  ذروة الشفرةtoe      :  نهائية الشفرة

(H)  قاعدة الشفرةheel   :    الجزء األول من

النهاية العاملة  

(D) وجه الشفرةthe face :   هو السطح بين

حافتين قاطعتين 

(F) ظهر الشفرةthe back: السطح املقابل

للوجه

14.03.2022 23

مقطع مثلثي في

شفرة منجل
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•(G)  جانب الشفرةlateral surface   :

هي املنطقة بين الوجه والظهر

•(E)  الحافة القاطعةcutting edge :

هي الخط  املتشكل بين وجه الشفرة    

والسطح الجانبي 

هي الزاوية في :  internal angleالزاوية الداخلية  •
هذه املقطع العرض ي بين الوجه والسطح الجانبي ،
80–70الزاوية موحدة في أدوات التقليح وتتراوح بين 

0درجة 

14.03.2022 24

مقطع نصف دائري

لشفرة مجرفة
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ليستبدل الطالب املصطلحات النكليزية  بالعربية:   تمرين 

14.03.2022 25
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/أومنحنيمستقيمبشكلين/مثلثيقطعم/مؤنفةنهاية/-

/قاطعينطرفين/النهائيوالعنقالشفرةوجهبينقائمةزاوية/-

منحنيأو مستقيمإمااملنجلعنق-

14.03.2022 26

sickle scalerاملنجل
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منجل بشفرة منحنية

وعنق مستقيم
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204 S                   C103                     CK6  

Crane-Kaplan        

منجل بعنق منحني يناسب العمل على األسنان الخلفية
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ثوي و تحت الل-املنجل لزالة القلح  فوق •
0من امليازيب اللثوية 

املستقيم ،: يوجد نوعين من املناجل •
0واملنحني

ن تكييف شفرة املنجل على سطح الس•
0درجة 90–45بزاوية تتراوح  بين        

14.03.2022 29
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U15                     CK6

التعرف على المناجل المتوفرة :  تطبيق عملي 
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مجارف عامة
universal curette

التكيف مع جميع السطوح -
0السنية

0طرفي الشفرة قاطعين–
–0نهاية الشفرة مدورة–

0وظهرها محدب دائري 

https://manara.edu.sy/
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زاوية الشفرة في معظم املجارف •
درجة90العامة 

ه هي الزاوية بين وج: زاوية الشفرة) 
الشفرة والقطعة النهائية من 

0(العنق

رفة يمكن تجريف كافة السطوح بمج•
)عامة واحدة بنهاية عاملة مضاعفة 

، أو بزوج من (مزدوجة النهاية 
0املجارف مفردة النهاية 

14.03.2022 32
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مجارف كولومبيا
columbia curettes

13-14 / 
2R-2L /     
4R-4L /     
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Columbia:      2R/2L                     4R/4L
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Langer curett (/ 4– 3 / 2-1 / 6-5 )مجارف النغر 

،finishingانهاءوعنقrigidصلببنظامينالعنق،غريس يأداةوعنقعامةشفرةبينمزج
afterالعنقطويلةمجموعةمنهاتوجد five،دقيقةوبشفرةmini fiveاملجارف،وككل
.الداعمةاملعالجةفيتصلحماأكثر العامة

14.03.2022 35
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Area-specificخاصةمجارف• curette

 وأشهرها
ً
Graceyعامليا curette

مجرفةكلوصمم،1930عامGraceyالدكتور صممهاأدواتمجموعةوهي-
0معينةمنطقةفيلتستعمل

0درجة   70بزاويةبلالنهائيعنقالعلىعمودياليسالشفرةهوج-

0الجذرلسطحموازي النهائيالعنق-

0شفرةكلفيواحدقاطعحد-

14.03.2022 36
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مجرفة غريسيمجرفة عامة

حافة واحدة قاطعةحافتان قاطعتانعدد الحواف القاطعة

درجة70درجة90الزاوية بين وجه الشفرة والعنق النهائي

14.03.2022 38

مجرفة عامة مجرفة غريسي
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مجارف غريس ي النظامية

standard Gracey curette

(14-12/13-10/11-8/9-6/7-4/5-2/3-1)أدوات7-

مصغرةمجموعةاملمارسينبعضيختار -

(5-6/7-8/11-12/13-14)

:بنظامينتوجد-

rigid design:أقلوأسمكأصلبوشفرةعنق 0مرونةو

fine designأوfinishing curette:0مرونةوأكثر وأدقصالبةأقل
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أدوات كل أداة بطرفين 7أدوات غريسي النظامية  
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دوات هي كثير من األطباء يكتفي بمجموعة مصغرة من أدوات غريس ي مكونة من أربع أ
     :5-6 /7-8 /11-12 /13-14
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13-12و  14-11أداة غريس ي 

الوحشيةللسطوحوطرفاألنسيةللسطوحبطرفأدواتهي-

.الوقتتوفير وبالتالياألدواتتبديلمنالتخفيفميزتها-

14.03.2022 42
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16-15أداة غريس ي 

النظامية12-11تعديل ألداة 

في الجيوب العميقة 12-11صعوبة بسبب 
تناد على األسنان الخلفية السفلية مع اس

داخل الفم

انحناء زاد من16-15التعديل الجديد في 
زاوية العنق العنق أي صغرت

(14-13وعنق 12-11شفرة)

14.03.2022 43

التعرف على المجارف المتوفرة :  تطبيق عملي 
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معدلة عن أدوات غريس يمجموعة
:املجموعة النظامية 

3ي التعديل األساس ي زيادة العنق النهائ-1
)  العميقةملم لدخول أفضل في الجيوب

)after fiveملم 5أعمق من أي

تؤمن دخول thinned bladeالشفرة أرق -2
أسهل الى عمق الجيب

 مز داةأل العنق أسمك بقليل ليعطي ا-3
ً
يدا

0تانةاملمن 
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األدوات طويلة العنق 
extended shank instrument

- after five curette-
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11/1213/14(17-18)

أدوات معدلة بعنق طويل

،(10-9باستثناء)14-13الى 2-1تضم جميع أدوات املجموعة النظامية من -
13-12و 14-11و 16-15األدواتبالضافة الى

rigid after five Gracey curettesصلب :     متوفرة بنظامين-

نهاء إو finishing after five Gracey curettes
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18-17غريس ي أداة 

:النظامية 14-13هي تعديل لألداة 

ملم 3العنق النهائي أطول بمقدار -1

أفضل الى عمق الجيبلوصول 

طفيف في زاوية العنقتصغير -2

تكييف أفضل للشفرةتأمين ل

على سطح الجذر

ملم1الشفرة أقصر قليال  بمقدار -3

نطباق على السطح ل التحسين

الوحش ي
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 أفضل 18–17توفر األداة 
ً
وصوال

0إلى الجيوب الوحشية العميقة

التعرف على :  تطبيق عملي 

التعديالت  

https://manara.edu.sy/
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مجموعة أدوات بشفرة دقيقة
mini bladed instruments

( mini five curette)

مجارف بشفرة صغيرة ، وهي تعديل -
after fiveملجموعة  

ملم أطول من األداة 3لذلك العنق النهائي  -
.النظامية

الشفرة أقصر وأدق تسمح بدخول أسهل-
الجيوب العميقة:وانطباق أفضل في 

الزوايا –مفترق الجذور -الضيقة
.التقعرات على سطح الجذر –الخطية 
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.تستعمل بحركات عمودية وبحد أدنى من الرض على النسج الطرية -

rigid mini five Gracey curetteأيضا موجودة بنظامين-

finishing mini five Gracey curette

باالضافة الى ،( 10-9باستثناء)14-13الى 2-1موجودة بجميع أرقام غريس ي النظامية من ـ 
13-12و  14-11و  15-16

:ويتميز استعمالها عن غريس ي النظاميةـ 

0هي ليست بديل روتيني بل أدوات مكملة0

0أكثر ما تستخدم مع ضربات عمودية0

ة وتنعيم الزالة تراكمات القلح يفضل االستناد داخل الفم ، والزالة بقايا القلح واللويحـ
ـول الى سطح الجذر يمكن االستناد داخل وخارج   الفم ،واالستناد خارج الفــم ضروري للوص

.  الجيوب العميقة في االرحاء الثانية والثالثة 
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يمكن تلخيص التعديالت على املجارف

lengthening the terminal shankتطويل العنق النهائي   .  1

shortening the bladeتقصير الشفرة           .2

thiningترقيق الشفرة           .  3 the blade

marking the cutting edgesتعليم الحافة القاطعة      .4

 Gracey shank with universalعنق غريس ي وشفرة عامة  . 5
curette                              

عالمات ميليميترية على العنق النهائي .6

millimeter markings on the terminal shank                    
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أدوات بالستيكية لتنظيف حول الزرعات

دوات أاليسمح بتنظيف الزرعات السنية بأدوات معدنية، والبد من استخدام -
0بالستيكية لتجنب خدش التيتانيوم 

0وتيةمن األدوات اليدوية ، والرؤوس الصوتية وفوق الصتوجد أشكال مختلفة-
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في الصورة مجموعة من األدوات اليدوية  املخصصة•
نج لتنظيف حول الزرعات السنية، مصنوعة من الرات
0االقابل للشحذ ، مرفق معها حجر الشحذ الخاص به

لها " Implacare" مجموعة Hu-Friedyشركة قدمت •
ستيكية ضة معدنية من الستينلس ستيل ورؤوس بال بق

كية بالستيالرؤوس المصممة هذه قابلة للتبديل، 
:بثالثة أشكال

( columbia 4R/4L - sicle scalerH6/H7 – sicle
scaler 204S   )
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 السنيةالزرعاتيمكن تنظيف-
ً
آليا

برأس صوتي مع غالف بالستيكي

 (Kwan et al   1990 (

تنضير  سطح  الجذر برأس  صوتي  -

بالستيكي أدى إلى زيادة الحساس 

باأللم وزيادة انزعاج املريض 

باملقارنة مع رأس صوتي معدني 

 )Gram et al  1993 )
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بالضافة إلى الرؤوس  Vectorتملك بعض أجهزة التقليح فوق الصوتية مثل جهاز •
Carbonfibreاملعدنية ، رؤوس بالستيكية مقواة بألياف الكربون  reinforced 

plastic instruments 

0مخصصة لزالة التوضعات والجراثيم من على سطوح الزرعات السنية
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