
 السحافغة عمى حيؾية المب



 
 

   :حعرف املداواة اللبيت حسب الجمعيت ألامريكيت بأنها

وفي  Pathology تذخيحيا  و   morphology شكميا  و   physiologyوعيفيا  الحي ييتؼ بالمب الدشي و الشدج السحيظة بو العمؼ •
العقؾد القميمة الساضية حجثت ثؾرة ىائمة في ىحا العمؼ وارتقت أىجافو فأصبحت مبشية عمى السحافغة عمى حيؾية المب الدشي قجر 

 .بذكل مثاليليقؾم بؾعائفو اإلمكان، وبالتالي الحفاظ عمى حيؾية الدؽ في الحفخة الفسؾية 

 
 
 :أهميت املخافظت على اللب حيا

السخمؼ  الحي  يتذكل   العسخ،الثالثيالفيديؾلؾجي الظبيعي،   الثانؾي الحي يتذكل مع )بسختمف أنؾاعو : السحافغة عمى تذكل العاج•
ٍّ ولو نؾعيؽ مشتغؼ أو غيخ مشتغؼ  .بعج  رض 

 .يؤمؽ المب اإلحداس لمدؽ•
 .فالدؽ مدتأصمة المب ىذة ججا  ، الحفاظ عمى بشية قؾية لمدؽ•
 (.في حال فذل السعالجة)مشع تحؾل الدؽ  إلى بؤرة إنتانية •
 .أي أن استئرال المب يعشي تؾقف نسؾ الجحر في ىحه األسشان: استسخار نسؾ الجحر في األسشان غيخ مكتسمة الشسؾ عشج األطفال •



 :العوامل املؤذًت للب السني
 

 
 
ائيت: أول  (:غير الخيويت)العوامل الفيًز

يدداد احتسال أذية المب  مع ازدياد عسق العسل، نغخا  لديادة أعجاد القشيات العاجية واتداع أقظارىا، : التحزيخ العسيق لمحفخ1)
 .مسايخفع الشفؾذية العاجية، ويؤذي خاليا مرؾرات العاج القخيبة مؽ نقظة الحفخ

ت المب  درجة أو درجة مئؾية بكيسة  37المب  عؽ درجة حخارة إن ارتفاع : التحزيخ دون تبخيج2)  .درجتيؽ سيؤدي لتسؾ 
، : الخض3) ة الخض  ة ىحا األذى بعؾامل معيشة؛ مشيا شج  يسكؽ أن يتدبب التعخض لخض  خارجي بأذى لب ي، وتختمف شج 

فاألسشان التي تتعخض لخض  بديط أو متؾسط وىي مفتؾحة الحروة ليا فخصة أكبخ لبقاء لب يا حيا  مؽ األسشان ذات الحروة 
السشغمقة، ألنيا لؽ تتيح لمب  مجاال لكي يتسجد عشج أذيتو في حال كانت مكتسمة الحروة، أما الحروة السفتؾحة ستديل عمى 

 .المب  تخفيف الزغط ومقاومة األذى السراب بو
ا  مدتسخا  قج يؤدي في الشياية ألذية : اإلطباقيالخض 4) كؾجؾد تخميؼ عمى الدؽ أعمى مؽ مدتؾى اإلطباق الظبيعي، يدبب رض 

 .لب ية
 .مسا قج يدبب أذية لبية الحرويةقج يؤذي األوعية واألعراب : العسيق والتقميحالتجخيف 5)

 
 إن تظبيق قؾى تفؾق طاقة التحسل الفيديؾلؾجية لمخباط الدشي : الحخكة التقؾيسية6)

 الدش ي، السعالجة التقؾيسية قج يدبب اضظخابا  في الجوران الجمؾي لمب  أثشاء         
 .يؤدي لخمل في األلياف العربية وقج يتدبب بامتراص الحروة أحيانا  مسا         
 

 



 
 
 (:غير الخيويت)العوامل الكيميائيت : ثاهيا

مشيا الكمؾروفؾرم والساء األوكدجيشي، تدتعسل بيجف تعكيؼ وتجفيف الحفخة قبل : مؾاد التشغيف والتجفيف1)
 .الدش يتخميسيا، لكشيا تدحب الدؾائل العاجية وتدبب أذية المب  

 .أي السؾجؾدة في مديالت حداسية العاج: معالجة الحداسيةمؾاد 2)
الرؾديؾم، يدتعسل عشج تشغيف وتحزيخ األقشية الجحرية، وتظبيقو بقؾة كبيخة  ىيبؾكمؾريجمثل : سؾائل اإلرواء3)

 .يؤدي النجفاعو خارج الحروة
 .أي السؾاد الجاخمة في تخكيب التخميسات السؤقتة والجائسة: مؾاد التخميسات السدتخجمة4)
 .معغؼ ىحه السؾاد غيخ متقبل حيؾيا ، أو سام في بعض األحيان: الزسادات وحذؾ األقشيةمؾاد 5)
، تدتخجم في الشقاط العسيقة مؽ الحفخة، وىي مادة مذكؾك بدسيتيا التي ربسا األوجيشؾلمثل : مؾاد التبظيؽ6)

 .تؤدي لتغيخات التيابية في المب  الدش ي
 
 

 



 
 
 العوامل الخيويت: ثالثا

 :الخماس غير املباشر مع الجراثيم

، وقج أثبتت الجراسات الحجيثة أن   وذلػ عؽ طخيق الحيفانات والدسؾم التي تخسميا الجخاثيؼ عبخ القشيات العاجية باتجاه المب 
 .أبدط اآلفات في السيشاء تجحب خاليا التيابية في المب  

 
 :الخماس املباشر مع الجراثيم

 :يسكؽ أن ترل الجخاثيؼ إلى المب  الدش ي بظخق متعجدة، مشيا
 .الشخخ الدش ي•
 .نكذ الشخخ حؾل التخميسات الفاشمة•
 .الخضؾض والكدؾر التي تؤدي النكذاف لبي مفاجئ•
امتجاد اإلنتان مؽ إصابة الشدج حؾل الدشية إلى المب  الدنش ي، عبنخ األقشينة الجحرينة الجانبينة، التني ترنل بنيؽ المنب  الخبناط، •

 .مثل إصابات الخخاج المثؾي مثال  



 املرض اللبي

نعمؼ أن المب  نديج ضام رخؾ، مذابو في حيؾيتو ألي نديج ضام آخخ في الجدؼ، يبجي ردود فعل التيابينة وتسؾتينة تجناه • 
 .أي مخخش مؽ العؾامل الدابقة، وتتشاسب درجة االلتياب طخدا  مع شجة األذية الشديجية

ت كامل•  .وبالتالي تتخاوح شجة التياب المب  مؽ التياب عابخ ردود إلى التياب غيخ ردود يشتيي بتسؾ 
 :طخق  3يغيخ المب  ردود الفعل عبخ •
 ...ارتذاح لسفاويات، زيادة تخوية، تؾذ م: مغاىخ التيابية ومشاعية معتادة•
 (.التفاعمي)بتؾضع العاج حؾل القشيؾي، والعاج الستكمذ: إنقاص نفؾذية العاج•
 (.الجدخ العاجي)تؾضع العاج الثالثي •



 كيف ًحدث التهاب اللّب؟ وما هي مراحل جمّوث اللّب؟؟

 :عىد حعّرض السً ألذًت مخوسطت إلى شدًدة، جحدث الخغيراث الخاليت في اللّب 

بتخاكيد عالية، تدبب خفزا  لعتبة األلؼ، وبالتالي تدبب تشبيو السخيض لاللتياب ( كالييدتاميؽ)تتحخر وسائط التيابية •
 .المب ي

 .تختفع الشفؾذية الؾعائية في الؾسط بدبب وجؾد الؾسائط االلتيابية•
تياجخ الكخيات البيض مؽ األوعية إلى الشدج بيؽ الخاليا في مشظقة األذية، بعج حجوث ركؾد في الحخكة الؾعائية ثؼ •

 تختذح الدؾائل إلى خارج األوعية بدبب ارتفاع الزغط الؾعائي الذعخي في المب
، ويدداد الزغط فيو ألنو غيخ قابل لمتسجد بدبب احتجازه في قفص • تؤدي كل التغيخات الدابقة إلى حجوث نتحة داخل المب 

 مؽ األندجة الرمبة
طبعا  يتدبب ارتفاع الزغط في زيادة األلؼ، وقج يؤدي إلى تسدق الذعيخات الجمؾية وانفجارىا، وكشتيجة لجسيع ىحه •

ت  .التظؾرات، وغياب الجوران الجمؾي، يشيار المب  ويتسؾ 



 :العوامل املؤثرة في التهاب وجموث اللب

ت سؾاء تجريجيا  أو بدخعة، وىحا يعتسج  يسكؽ لمشديج المب ي أن يبقى ممتيبا  لفتخة زمشية طؾيمة، ويسكؽ أن يتعخض لمتسؾ 
 :عمى عؾامل رئيدة ىي

 .الفؾعة الجخثؾمية•
 .القجرة عمى تحخيخ سؾائل التيابية•
 .مقاومة السزيف•
 .كسية التجفق الجمؾي •



ي
ّ
 :الخفاعالث املىاعيت التي جحصل عىد أذًت اللّب السن

Øعشج وصؾل العؾامل الخارجية السييجة لمب  الدش ي، فإنو يبجي نؾعيؽ أساسييؽ مؽ 
 :تفاعالت التيابية غيخ نؾعية، وتفاعالت التيابية نؾعية: التفاعالت الحيؾية، ىسا

 .أىسيا إفخاز الؾسائط االلتيابية كالييدتاميؽ، وتحخر جديسات حالة مؽ الكخيات البيض: التفاعالت االلتيابية غيخ الشؾعية
تسثل الجخاثيؼ وذيفاناتيا السؾجؾدة في الشخخ الدش ي مؾلجات الزج، فتحخض عمى حجوث أنؾاع : التفاعالت االلتيابية الشؾعية

 :مختمفة مؽ التفاعالت السشاعية الشؾعية، تتؾاسظيا الخاليا التالية
 (.بذكل رئيذ)المسفاويات التائية •
 (.بشدبة أقل  )المسفاويات البائية •
 .البالعات الكبيخة•

 .الخاليا الغريشية•



 الخصييف السريري ألمراض اللّب 

Ø ترشيفا  ألمخاض المب  الدش ي والشدج حؾل الحروية، بيجف  2007وضعت الجسعية األمخيكية ألخرائيي السجاواة المبية عام
 .وضع خظة عالج مشيجية ومشاسبة

 
Øإذا  ترش ف حاالت المب  الدشي  كسا يمي: 
 .لب  طبيعي•
 .التياب لب  ردود •
 .التياب لب  غيخ ردود•
ت لب ي  •  .تسؾ 
 (.معالجات جدئية سابقة)السعالجات غيخ السكتسمة . المب  الحي ُعؾلج سابقا  •



 اللّب الطبيعيNormal Pulp: 

، وال يغينخ (بذكل عابخ ومعتجل ال يدنبب إزعاجنا  لمسنخيض)الدؽ خالٍّ مؽ األعخاض الدخيخية، يدتجيب بذكل طبيعي لمفحؾص الحيؾية •
 .أي ة تغي خات شعاعية

 .تعتبخ ىحه الحالة قياسية بيجف السقارنة مع الحاالت األخخى •

 التهاب اللّب الردودReversible Pulpitis: 

حالة مخضية عابخة، يكؾن المب  فييا محتقشا  لدبب ما، بحيث أن العامنل السينيج يدنبب إزعاجنا  لمسنخيض يندول مباشنخة بعنج إزالنة : سخيخيا  •
 .  الدبب، وال تؾجج آالم عفؾية

 .العسيق والتقميحالشخخ غيخ السعالج، العاج السشكذف، السعالجة الدشية الحجيثة، الحذؾات السعيبة، : وتتزسؽ العؾامل السدببة لو 
 .ال تغيخ أيزا  أي ة تغيخات ميسة عمى الرؾر الذعاعية: شعاعيا  •
 .يديل األعخاض، ويخيح السخيض، وال يؾجج داع الستئرال المب  ( كاألوجيشؾل)إزالة العامل السدبب ووضع ضساد ممظف : السعالجة•

 التهاب اللّب غير الردودIrreversible Pulpitis: 

ن عشجما تتقجم اآلفنة وال ُتعنال؛ج؛ يفقنج المنب  الدنيظخة عمنى مقاومنة األذينة، ويتحنؾل التيناب المنب  النخدود إلنى التيناب غينخ ردود، ولنو نؾعنا•
 :ىسا، (السجاواة المبية ألخرائييحدب الجسعية األمخيكية )

 
 ضية الخدودةالتيابات المب  غيخ  .الع؛خ؛
 ضية الخدودةالتيابات المب  غيخ  .الالع؛خ؛



التهاباث اللّب غير الردودة الَعَرضيت: 

وعشننج تعننخض ، يعنناني السننخيض مننؽ آالم عفؾيننة حننادة تنندداد عشننج االسننتمقاء؛ بدننبب زيننادة ورود الننجم إلننى السشظقننة السمتيبننة•
 .األسشان السرابة لسخخش خارجي أو لمفحؾص الحيؾية، يذعخ السخيض بألؼ حاد ججا  يدتسخ حتى بعج زوال السييج

ننع فني السدنافة الخباطيننة عمنى الرننؾرة : شنعاعيا  • م اآلفننة يسكنؽ أن يغينخ تؾس  ال يؾجنج تغيننخات شنعاعية غالبنا ، ولكننؽ منع تقنج 
 .الذعاعية

استئرنال لب ني كامنل، فينؾ غينخ قابنل لمذنفاء، وال تتنخك الحالنة دون معالجنة كني ال يتسنؾت المنب بالكامنل ويشتيني : السعالجة•
 .بآفة حؾل ذروية

 الالَعَرضيت الردودةالتهاباث اللّب غير: 

 .ال يعاني السخيض أي ألؼ حتى مع التعخض لسخخش قؾي ججا  : سخيخيا  •
 .مذابية اللتياب المب  غيخ الخدود العخضي: شعاعيا  •
ت في المب  ، وأحيانا  القمع: السعالجة•  .استئرال المب  كامال بأسخع وقت قبل حجوث ألؼ أو تسؾ 
 :أشكال يتغاىخ بؾاحج مشيا، ىي 3ولو •
 .الزخاميالتياب المب  •
 .امتراص األقشية الجاخمي•
 .تكم ذ المب  •



 : Hyperplasic Pulpitis( املرجل اللبي)التهاب اللب الضخامي: الشكل ألاول    

 .فخط نسؾ وضخامة في المب  السمتيب بذكل مدمؽ، يستج باتجاه الدظح الظاحؽ•
 .سشة( 12 – 9) عادة  نججه لجى السخضى اليافعيؽ •
يحجث نتيجة وجؾد حفخ نخخية واسعة مع تغحية وعائية كبيخة لمب  الفتي، بذخط االنكذاف في سظح الحجخة بذكل كاف •

 .لترخيف التؾذم والتكاثخ الشديجي الميفي
 .يغيخ سخيخيا  بذكل نامية مؽ الشديج الزام ذات لؾن أحسخ، تؾجج ضسؽ تيجم سشي واسع مع انكذاف حجخة المب  •
 .ويغيخ نديجيا  بذكل نديج بذخوي متدس ػ وتحتو نديج ضام ممتيب•
 .يدتجيب الدؽ الختبارات القخع والجذ بذكل طبيعي•
 .قج يتخافق في مخاحل متقجمة مع ألؼ عمى السييجات الباردة والداخشة، وندف عشج السزغ بدبب الزغط عمى الشاميات•
م الؾاسع في بشية الدؽ•  .معغؼ ىحه الحاالت ُتحال لمقمع نغخا  لمتيج 



 (:هقصان حجم اليسج       الصلبت)حدوث امخصاص ألاقىيت الداخلي : الشكل الثاوي     

تتحؾل خاليا مرؾرات العاج إلى خاليا كاسخة لمعاج، فتبجأ بيجم العاج الدشي تجريجيا  مؽ الجاخل، مسا يدبب تيجم كامل الجحر •
 .والشفؾذ إلى الخباط الدشي

ضية، ُتكتذف مرادفة  عمى الرؾر الذعاعية، وُتعال؛ج معالجة لبية كاممة باستئرال المب  •  .ىحه الحالة غيخ ع؛خ؛
 

 (:زيادة حجؼ الشدج الرمبة)تكمذ المب : الذكل الثالث•
 .يؤدي التياب المب  غيخ الخدود الالعخضي إلى تذكل حريات حكيكية أو كاذبة•



 جمّوث اللّبPulp Necrosis: 

 
، فتشقظع التخوية الجمؾية وتتشكذ األلياف العربية•  .إذا استسخ التياب المب  غيخ الخدود دون معالجة، سيشتيي بتسؾت المب 
ضية حتى تظؾر آفة حؾل ذروية بعج خخوج محتؾيات القشاة عبخ الحروة: سخيخيا  • ت المب  تربح الحالة غيخ ع؛خ؛  .في حال تسؾ 
ال يدتجيب الدؽ لفحؾص البخودة والخائد الكيخبنائي، بيشسنا يدنتجيب لفحنؾص القنخع ولتظبينق حنخارة سناخشة لفتنخة منؽ الندمؽ، •

فنشالحع أن  السنخيض حدناس جنجا  . بدبب تسجد بقايا الدنائل أو الغناز فني القشناة الجحرينة وضنغظيا عمنى الشدنج حنؾل الحروينة
 .لمحخارة ويختاح بتظبيق الساء البارد

 .قج يعاني السخيض مؽ آالم تمقائية نتيجة وصؾل الجخاثيؼ لمشدج حؾل الحروية•
  يذاىج تؾسع السدافة الخباطية، وتذاىج شفؾفية واضحة عشج تذكل آفة ذروية بعج تسؾت المب  : شعاعيا. 
 .معالجة لب ية تقميجية بأسخع ما يسكؽ: السعالجة•



 
 
 :Previously Treatedألاسىان املعالجت سابقا

معالجة تقب مت التي الحاالت مجسؾعة تذسل تذخيرية فئة إضافة المبية السجاواة ألخرائيي األمخيكية الجسعية اقتخحت 
 .جخاحية غيخ تقميجية قشيؾية

ضي، أو عخضيا   الدؽ يكؾن  قج الحالة ىحه في  .عميو لمحفاظ معالجة إعادة إلى يحتاج ولكشو الع؛خ؛
السختمفة الفحؾص عمى استجابة أي ليا يكؾن  فال األقشية، في ميتة وال حية ندج يؾجج ال الحاالت معغؼ وفي. 

ألاسىان غير مكخملت املعالجت: 

ت التي الحاالت مؽ مجسؾعة الفئة ىحه تتزسؽ   كسعالجة لب   استئرال أو لب   بتخ) سابقة فتخة في جدئية لب ية معالجة تمق 
 .الكامل بذكميا السعالجة ُتشجد لؼ لكؽ ،(األغمب عمى إسعافية

غيخ ألسشان معالجة أو مخضؾضة، ألسشان معالجة مؽ كجدء ُأنجدت قج العالجية اإلجخاءات بعض تكؾن  أخخى  حاالت وفي 
 .الحروة مكتسمة

طبعا   والعالج ُأزيل، قج الدش ي المب   كل ألن الدش ي، المب   وضع تقجيخ يسكششا ال الفئة؛ ىحه مؽ لمسعالجة مخيض يأتي عشجما 
 .المب ية السعالجة إعادة ىؾ


