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تسوية الجذر 

تسوية الجذر-

التنضير حول السني-

أيهما أفضل تنظيف سطح الجذر اليدوي أم اآللي-

طريقة العمل بالمجارف-

الضربات -

صعوبات العمل  -

شحذ االدوات-

تنضير سطح الجذر بأجهزة التقليح اآللية-

-
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root planingتسوية الجذر 

:التاليةاألهدافلتحقيقالجذرتسويةتسعى
الجذرسطحمنواللويحةالقلحإزالة.1
(سويةت)الجرثوميةبالذيفاناتالمندخلةالمالطلطبقةميكانيكيةإزالة.2
.رالجذسطحتنعيمالمطلوبلذلك،للويحةتجميعاأقلالناعمالسطح.3
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حــول الســني ضيرالـتن
periodontal debridement

تبقى على أثبتت الدراسات أن ذيفانات الجراثيم التندخل عميقًا ضمن المالط ، بل•
ء سطح المالط ، وبالتالي لم يعد من المطلوب إزالة جزء من طبقة المالط أثنا
ر، تنظيف سطح الجذر، بل المطلوب إزالة كافة التوضعات من على سطح الجذ

ة وإزالة المظاهر االلتهابية ، ويمكن تحقيق ذلك بالمجارف و األجهزة اآللي
لجذر الصوتية وفوق الصوتية ، وتسمى هذه العملية اآلن بتنضير سطح ا

periodontal debridement0
الجذرحلسطهادئتنظيفلوصفيستعملالسنيحولضيرلتنا:بالتعريف•

دون يةالداخلالذيفاناتوطبقةواللويحةالقلحإلزالةاليدويةأواآلليةبالطرق 
حالةالتحسينهوأساسيبهدف،التسويةفيوالمبالغةالمالططبقةزالةإ

.مبالغةدون ولكنالجذرسطحتنعيم،يتمااللتهابية
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أيهما أفضل تنظيف سطح الجذر اليدوي أم اآللي 

• إزالة اللويحة والقلح وانقاص عمق الجيوب ومعالجة األعراض 
شكل االلتهابية يمكن تحقيقه باألدوات فوق الصوتية أو الصوتية ب

)معادل لما يمكن انجازه يدويا Laurell 1990 .)
هذه الحقيقة قائمة في حالة التنظيف غير الجراحي والجراحي•  (

Kepic ومجموعته 1990 )0
تعود هذه النجاحات الى• دقة الرؤوس فوق الصوتية الحديثة 

.رذاذ المائي المرافقإل وفعالية ا
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فيةاليدوياألدواتعلىالدقيقةالصوتيةفوق الرؤوستتفوق •
القلحزالةإو (فأكثرملم7)العميقةالجيوبقاعالىالوصول

.(1992ومجموعتهRateitschak-Pluss)منها
قارنةماآلليةدواتألباأفضلبشكلالجذورمفترق تنظيفيمكن•

القلحإزالةأوالجرثوميةالزمرةتقليلحيثمناليدويةمع
(Takacs 1993).
)تيكيةبالسبرؤوسويدوياً آلياً السنيةالزرعاتتنظيفيمكن•

Kwan1990ومجموعته).

جيدة،نتائجعلىلوحدهااليدويةأواآلليةدواتألبانحصل:النتيجة
.اآلليمعاليدوي البعضيشاركو
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بالمجارفطريقة العمل

modifiedالمعدلةالقلممسكةغالبااألداةمسك- pen grasp

cuttingالعاملالطرفتحديد- edgeالتاليةالقواعدحدىإوفق:

lowerاألدنىالطرفقاعدة.1 edge ruleعامةقاعدةوهي
face-backظهر-وجهقاعدة.2 ruleالعريضةللسطوح
terminalالنهائيالعنققاعدة.3 shank ruleالخلفيةالمالصقةللسطوح
concave-convexالشفرةتحدبأوتقعرقاعدة.4 ruleعامةقاعدة
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lower edge ruleقاعدة الطرف األدنى 

ة امسك مجرفة غريسي بشكل عمودي والنهاي-
نحو األسفل ( الشفرة ) العاملة 

انظر إلى ميالن وجه الشفرة-
(السهم ) الطرف المنخفض هو الطرف الحاد -
(النقطة) الطرف المرتفع هو الطرف الكليل  -
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تطبيق عملي اآلن على المثال

:face-back ruleظهر-قاعدة وجه

ة عند العمل بمجرفة غريسي على السطوح العريضة وشفرة األداة مرئي

بيب ، نضع الشفرة على سطح السن ، إذا كان وجه الشفرة مرئيا من قبل الط

وأن الطرف غير القاطع هو بتماس السطح ، (A)يعني ذلك وضعية خاطئة 

0فعندما يكون ظهر الشفرة باتجاه الطبيب(B)أما الوضعية الصحيحة   

(A) (B)
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العنق النهائي قاعدة
terminal shank rule

عند وجود النهاية العاملة غير

مرئية ضمن المسافة بين 

السنية ، ننظر إلى العنق 

terminal shankالنهائي 

فإذا كان موازياً للمحور 

الطولي للسن ، فاألداة في 

الوضعية الصحيحة  
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وإذا كان العنق النهائي 
يتم مائالً أو أفقياً ، عندها

العمل بالطرف الخاطئ من 
األداة ، والوضعية غير 

صحيحة 
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دخال والزاويةإلا
insertion & angulation
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هي العالقة بين : الزاوية•
0وجه الشفرة وسطح السن

واإلدخال هي الطريقة التي •
نضمن فيها وصول األداة 
إلى المنطقة األكثر ذروية 

ضمن الجيب 

الزوايا المختلفة لعالقة •
شفرة المجرفة مع سطح 

0الجذر
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:مختلف زوايا وجه الشفرة مع سطح الجذر 

(A) زاوية مغلقةclosed قريبة من الصفر

(B) زاوية مفتوحةopen  درجة90تزيد عن

(C) زاوية العملworking   درجة90درجة وأقل من 45تكون عادة أكثر من
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تطبيق عملي اآلن على المثال

رتقريباً صفالدخول بزاوية-(1

وسطح بين وجه الشفرة

0(a)السن

تحديد قعر الجيب  بواسطة -(2

(b)ظهر الشفرة  

ةبزاويوالعملفتل المجرفة -(3

درجة 90-45بينمناسبة 

درجة80-70بزاويةوغالبا

(c)      0

تحريك المجرفة على طول  -(4

(d)سطح الجذر إلزالة القلح 
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فرة ، بل تستخدم وضعية العنق النهائي  ليس فقط لتحديد الطرف القاطع من الش
0ولتحديد سالمة التزوي أيضا 

إلى العنق النهائي موازي للسطح األنسي للرحى األولى، مما يشير(A)الوضعية •
0زاوية صحيحة بين وجه الشفرة وسطح الجذر

العنق النهائي غير موازي للسطح وبالتالي تزوي غير صحيح(B)الوضعية •
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: adaptationإنطباق األداة  •

المطلوب ليس فقط تأمين زاوية مناسبة لوجه شفرة األداة مع سطح الجذر •
angulation    بل تأمين إنطباق  ،adaptation  مناسب ، أي عالقة تماس

ه مع سطح الجذر بمختلف تضاريس( الثلث الذروي ) دائم بين النهاية العاملة 
هام وانحناءاته ، وخالل مختلف مراحل العمل ، يتحقق ذلك بتدوير األداة بين اإلب

0والسبابة أثناء العمل 

• زاوية األداة أثناء العمل : في الصورة 

working angulation  ( B )حوالي

درجة ، مع إنطباق جيد للمجرفة60

0على سطح جذر ضاحك 
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ية تأمين إنطباق  وتزوي مناسب لألداة على سطح السن بزاو•
: صحيحة ليس أمرا بسيطاً بسبب 

العمل دون رؤية تحت مستوى اللثة ،-

وبسبب وجود المفترق والتقعرات على سطح الجذر-

25.04.2022 18
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strokesالضربات 

عنتعبروهيواحد،اتجاهفيلألداةمفردةحركةهيstrokeالضربة-
0العاملةالنهايةإلىالقوةنقليتمبالضرباتالقيامأثناء0األداةوظيفة

نسيانعدملضمانملم1حواليبالبعضبعضهافوق متراكبةبضرباتالعمل-
تنظيفدون السطحمنجزءأي
صقةالمالالسطوحعلىعموديةغالبامختلفةوباتجاهاتسحببحركاتالعمل– منجيةالتااالجزاءفيافقيةوأحياناواللسانيةالدهليزيةالسطوحعلىومائلة

.الجذرسطح
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:تقسم الضربات من ناحية الوظيفة إلى 

exploretoryضربة استكشافية  1. stoke : وهي حركات بهدف كشف التوضعات أو التعرف
إنها حركات اهتزازية قصيرة هادئة نحو األعلى واألسفل لنقل 0على تضاريس سطح الجذر

0 (A)اإلحساس بسطح الجذر إلى األصابع 

حركات إلزالة القلح واللويحة والتصبغات من على سطح : scaling strokeضربة تقليح 2.
0التاج والجذر ، وهي حركات بقوة معتدلة إلى شديدة 

root planingضربة تسوية جذر 3. stroke تهدف لتنظيف سطح الجذر ، وهي حركات أقل
قوة ، وأكثر طوالً من حركات التقليح
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تطبيق عملي اآلن على المثال
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صعوبات العمل
.الجذرسطحمعلألداةمناسبةزاويةتأمينصعوبة*

angulation problem

السطوحعلىغالباذلكويحدث،الجذرلسطحموازياليسالنهائيالعنق:السبب-
ماأقربمالفداخلاستنادنقطةلتأمينالسعيبسببالخلفيةلألسنانالمالصقة

0لألداةتكون 
:الحل-

0الفمخارجباستنادالعمل
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جيد لألداة على سطح الجذرانطباقفشل في تأمين 
adaptation problem

جذرمع وجود سطحلعمل بالجزء المتوسط من الشفرةليعودغالبا : السبب-
.غير مستوي 

.تأمين انطباق الثلث النهائي من الشفرة والعمل به  : الحل-
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access problemعمق الجيبالىفشل الوصول *

.عميقلكنهلثة متماسكة ليفية أو أداة سميكة أو جيب ضيق: السبب-
mini-fiveاستعمال أدوات دقيقة من مجموعة : الحل -
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الجذورمفترق تنظيفصعوبة•

المناسبةاألدواتاختيارعدمبسببغالبا:السبب-
دهليزي جذورمفترق :الحل-
دقيقةبشفراتأوالنظاميةغريسيمجارفاستعماليمكن•

(mini-five)
14-13العمل على السطح الوحشي للجذر األنسي بمجرفة  •

12-11وعلى السطح األنسي للجذر الوحشي بمجرفة •
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مفترق الجذور العلوي األنسي

افة يقع هذا المفترق أقرب الى الجهة الحنكية على بعد ثلث مس•
0ةيتم الدخول من الجهة الحنكي، لذلك السطح األنسي من الحنكي

ستعمل غربسي دقيقة الرأسن•
(5-6/mini-five  11-12)
ودعممع استناد خارج الفم•

اليد المقابلةجانبي بسبابة
.على عنق األداة

25.04.2022 26
https://manara.edu.sy/

https://manara.edu.sy/


العلويةاالولىللضواحكنسيةأل االسطوحتنظيفصعوبة•
:الحلو-.تقعراالسطوحأكثرهي:السبب-
الدهليزيةالجهتينكالمن16-15أو12-11بغريسيالعملابدأ-1

0التقعرمنطقةعلىبالسيطرةاليسمحواحدةجهةمن،العملوالحنكية
12mini five-11انهي العمل بغريسي -2
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.العلويةلألرحاءالحنكيةالسطوحتنظيفصعوبة*
:الحل-.المناسبةاالستنادنقطةاختيارصعوبة:السبب-

والعمل بحركات افقية ونهاية الشفرة 8-7الدخول عمق الجيب بغريسي -1
.بحركة عمودية 8mini five-7أو  غريسي ذرويا
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عم حسب الجهة مع استناد بدمع استناد خارج الفم بظهر أو باطن األصابع -2

.جانبي بسبابة اليد غير العاملة على العنق مع وضعية طبيب أمامية 
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تنضير سطح الجذر بأجهزة التقليح اآللية

رفيعة وطويلة تنسجم مع العمل على سطح الجذر ضمن رؤوستنتقى-

0والعميقةالضحلةالجيوب 

به ينتقي الطبيب الرأس المناسب من مجموعة واسعة من األشكال التي تش-
0تصميم السابر أو تشبه تصميم المجارف
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ية لقد تم تعديل رؤوس التقليح اآلل•
لتالئم العمل ضمن الجيوب حول 

:السنية فأصبحت 

قطر أدق-1

رأس عامل أطول-2

:والنتيجة •

ة وصول أفضل للجيوب العميق-1

فعالية أكثر-2
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Position paper. Sonic and ultrasonic scalers in periodontics. J Periodontol : 71 ; 

1792-1801 , 2000   .

______________________________________________________________________
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تنظيف سـطح الجـذر اآللي مع الغسـل بمـواد مطهـرة للجراثيم 
Ultrasonic instrumentation with antimicrobial lavage 

كلورهكسيدين: يمكن استعمال مواد عديدة -
(0,02%0,12)%
بدو نتائج الدراسات متناقضة حول فائدتها ، ي-

.لها فائدة في الجيوب العميقة 
ي دعم كيميائ) لها أهمية في المعالجة الداعمة -

(لمعالجة ميكانيكية واسعة منجزة سابقا 
خراج حول )مفيدة أيضا في الحاالت الحادة -

(.… سني، تواج،
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Infection controlمكافحة العدوى

ذاذ السيئة األساسية للعمل باألجهزة الصوتية وفوق الصوتية هي تطاير الر
:الملوث، لذلك من الضروري اتباع تعليمات مكافحة العدوى 

.1Vaccination ( against HBV ) اللقاحات

.2PPE                          القفازات، الكمامة، النظارات الواقية، اللباس

.3Universal precautions                          االحتياطات العامة

.4High – volume suction                      ماصة لعاب جراحية

.5Pre-procedural antiseptic mouthrinses( %0,12 )كلورهكسيدين

.6Surface disinfection                               تطهير السطوح
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