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 تحضير األقنية الجذرية

 يمكن تقسيم املعالجة اللبية بشكل عام إلى خمس مراحل هي:

 التحضير أو النفوذ امليكانيكي. .1

 التحضير أو النفوذ الكيميائي. .2

 التطهير. .3

 السيطرة على العفونة. .4

 القناة الجذرية.سد  .5

 األدوات املستخدمة

 يمكن أن تقسم األدوات املستخدمة في التحضير  إلى:

 أدوات السبر: - أ

 وهي تستخدم من أجل الوصول إلى مداخل األقنية واملساعدة على تقدير مدى نفوذها ومثالها:

 اإلبر  امللساءSmooth Broaches or Smooth Needles. 

 .األسالك التشخيصية 

 أدوات االستئصال: - ب

 وهي تستخدم من اجل إزالة النسيج اللبي أو بقاياه او مواد اجنبية اخرى ضمن القناة ومثالها:

 Barbed Braochesاإلبر الشائكة -

 أدوات التوسيع والبرد: - ت

 وهي تستخدم من أجل إجراء التوسيع الجانبي للقناة أو من أجل الوصول بحرية إلى الذروة.

 .Reamers and Filesومثالها:  املوسعات واملبارد 

:
ً
 امللساء: اإلبر  أوال

 وهي عبارة عن أدوات رفيعة ملساء لها ثالث قياسات:

 وثخينة القطر ومتوسطة رفيعة
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 وتستخدم للحصول على ما يلي:

تحديد فوهة القناة أو األقنية في قعر الحجرة اللبية  .1

 ومعرفة عددها.

 أو القناة.اتجاه األقنية  .2

 انحناء نهايات األقنية الجذرية. .3

حجم القناة وذلك عند تحريك األداة في االتجاهين  .4

 الجانبيين.

التفريق بين القناة الحقيقية والقناة الكاذبة  .5

 بواسطة الصور الشعاعية.

طول القناة بشكل تقريبي عن طريق تحسس منطقة  .6

 .الذرويةالثقبة 

تطبيق ضماد دوائي فيها وذلك تجفيف األقنية أو  .7

 بعد لف الضماد القطني على جزئها الرفيع.

 

: اإلبر الشائكة
ً
 :ثانيا

 .تستخدم اإلبر الشائكة الستئصال اللب السني دون أن يكون لها دور في التوسيع أو البرد 

  موزعة على 
ً
طول وهي عبارة عن أدوات على شكل اإلبر امللساء باإلضافة إلى أنها تحمل أشواكا

 الجزء العامل منها.

  عن 
ً
ويؤدي توضع األشواك هذا إلى اإلقالل من متانة اإلبر الشائكة كما يكون بالتالي مسؤوال

 كسرها أثناء املداخلة الجذرية.
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ً
 : املوسعات:ثالثا

 معتدلة االتساع حيث تمتلك  وهي عبارة عن سلك محلزن يشبه املثقب يحوي على تحزيزات

 من طول الجزء العامل منها. مم( 1حلقة واحدة في كل ) ( إلى0,5املوسعة من )

 ( دورة حول محورها الطولي باتجاه عقارب الساعة.0,25-0,5تعمل املوسعات بالتدوير اليدوي ) 

  الذي يؤمن  القنيوي ويكون استخدام املوسعات خالل تحضير األقنية من أجل سحل وصقل العاج

 ما قبل الحشو.
ً
 الشكل الدائري واألملس نوعا

 ودفع  وبالحركة الدورانية للموسعة باتجاه عقارب الساعة نعمل على إزالة وسحب العاج املتلين

البقايا العاجية املسحوبة نحو مدخل القناة, وبذلك تتوسع القناة وترفع البقايا اللبية الناتجة عن 

 التوسيع.

 الحشوات الجذرية القديمة والتي يتوجب إعادتها بسبب فشل  إزاالةلموسعة وهو هناك عمل آخر ل

 الكزيلول أو  بالكورفورمبعد أن نلينها  الكوتابركااملعالجة حيث يمكن للموسعة أن ترفع حشوة 

 من 
ً
 واإلسمنت الحاش ي الكوتابركاالذي يحل قليال

 في نقل املادة الحاشية للقناة 
ً
الجذرية ونقل املواد الدوائية ذات القوام  وتستخدم املوسعات أيضا

العجيني والتي تستخدم كأضمدة بين الجلسات وذلك بوضع املعجون على املوسعة وإدخالها ضمن 

 القناة وتدويرها عكس عقارب الساعة.

 

 :
ً
 املبارد:رابعا

 هناك عدة أنواع للمبارد:

 املبارد العادية و مبارد كير: (1
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  الشكل تشبه املوسعة إال أن الحلقات اللولبية هنا مرصوصة على بعضها عبارة عن أداة لولبية

 حلقة حلزونية.(1,5-2,5من الجزء العامل للمبرد ) مم(1أكثر منها في املوسعة حيث يملك كل )

 .املقطع العرض ي للمبرد مربع الشكل في أكثر أنواعه 

 

 Hedstrom: هيدستروممبارد  (2

فوق بعضها البعض  من قطع مخروطية الشكل ذات مقطع مثلثي متوضعةوهي عبارة عن أداة مؤلفة 

 باتجاه الذروة . أي تصبح األداة هنا مثل مبرد 
ً
 فشيئا

ً
 ذات شكل لولبي. Kerrوالتي تصغر شيئا

 

 

 سيئتان اثنتان: وملبرد هيدستروم

تمتلك األداة نقاط ضعف عديدة عند كل نقطة اتصال بين قطعة مخروطية وأخرى, وتتجلى  .1

مثل  اليمتلكنقاط الضعف هذه باحتمال انكسار األداة في هذه املنطقة بالذات. بينما مبرد كير 

 هذه النقاط الضعيفة ألنه عبارة عن سلك دائري لولبي مرصوص الحلقات.
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املقاطع املخروطية ضمن العاج وبالتالي  إنغراسضمن القناة يؤدي إلى  بقوة هيدسترومدفع مبرد  .2

 عند سحبه ينكسر.

 ميزة جيدة حيث أنه يملك فعالية قاطعة عظمى وفعالة بسبب  ولكن باملقابل فلمبرد هيدستروم

 حدة الحلقات املشكلة له.

  اكثر مما لو  القنيويةبعناية يكون صقله للحواف  هيدسترومفإذا استخدم مبرد 
ً
 ومرضيا

ً
جيدا

 فقط. Kerrاستخدم مبرد 

 :هيدستروممبرد  استطبايات

 خاصة في األسنان الفتية عندما تكون سطوح القناة الداخلية  يوص ي باستخدام مبادر هيدستروم

 وتحوي على نتوءات تنضوي تحتها بقايا لبية ال بأس بها. مشرشرة

  ماع الفضية أو أجزاء األدوات املكسورة في بعض أن يقوم بسحب األق هيدسترومويمكن ملبرد

الحاالت وذلك بإدخال املبرد بشكل مواٍز لألداة املكسورة أو القمع الفض ي فنرى أن بعض حلقات 

. هيدستروممبرد 
ً
 قد يعلق بها القمع الفض ي أو األداة املكسورة وتسحب خارجا

 تروي القناة بمحلول  إلخراج القمع الفض ي فيجب أن وعندما نستخدم مبرد هيدستروم

من أجل حل املعجون الحاش ي املرافق للقمع وإزالته باملوسعات الرفيعة, وكذلك عند  الكلورفورم

في حال نزع الحشوات الجذرية القديمة. ونرى انه في  والريزين الكوتابركااستخدامه لنزع أقماع 

 من مبرد
ً
السريع الكسر في مثل  هيدستروم األقنية املعوجة فإن استخدام مبرد كير يكون أكثر أمانا

 هذه الحالة.

 Byrns Unifileمبرد  (3

 (هيدستروم( 2ملفوفان مع بعضهما البعض. )أي أنه ) وهو مبردا هيدستروم
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 :Triocut Fileمبرد  (4

 مع بعضها البعض. هيدسترومثالثة مبارد 

 :K-fileمبرد  (5

 .مبرد مقطعه عل شكل معين يقطع على مرحلتين 

 قد يكون في بعض األنواع القليلة مثلثي الشكل وبذلك يشبه مقطع املوسعة املثلثي إال أنه. 

 وقد ادعى هذا النوع من املبارد بمبارد كير-K-  نسبة على شركةKerr  التي انتجت هذا النوع من

 املبارد ألول مرة.

 

 :M-fileمبرد  (6

 مبرد يعمل بنهايته فقط )عدة مليمترات فقط التي يعمل(.

 :Flex-Rمبرد  (7

 مبرد برأس غير عامل يعمل كموجه يقود املبرد.
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 :Saftey Fileمبرد  (8

 مشطوب على طوله من أحد جوانبه, ونتعرف على مكان  –برأس غير عامل  وهو مبرد هيدستروم

 وجهتها هي جهة شطب املبرد, يستعمل هذا املبرد 
ً
الشطب من قبضة املبرد إذ تكون مشطوبة أيضا

 في األقنية املنحنية والصعبة.

 :Raspsاملحببة )املقاشر( املبارد  (9

  مبارد ذنب الفأر 
ً
هذه املبارد مشابهة لإلبر الشائكة حيث تحوي على  . تكون Rat tailوتسمى أيضا

شفرات حادة مستديرة وعمودية على املحور الطولي للمبرد )بينما اإلبر الشائكة تحوي على نتوءات 

 أو أبر صغيرة(.

 .في نزع الحشوات القديمة وهي قليلة االستعمال في الحاالت العادية 
ً
 هذه املبارد فعالة جدا

 

 املبارد واملوسعات اليدوية:أشكال واستخدام 

 التوسيع اليدوي: -1

من أجل تحقيق عملية التوسيع ندخل املوسعة باتجاه الذروة. حتى نشعر بأنها صدمت منطقة الذروة 

مع فتلها حول نفسها أثناء اإلدخال مرة أو مرتين على األكثر, والدوران يكون باتجاه عقارب الساعة 

 من املادة الع
ً
اجية لألقنية الجذرية, وأثناء إخراج املوسعة, تخرج هذه البقايا بحيث يزيل قسما

 العاجية خارج القناة.
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 البرد: -2

من أجل عملية البرد ندخل املبرد حتى نشعر باصطدام ثم نسحب املبرد ونحن نشحذ أحد الجدران 

إن احتكاك املبرد مع وهكذا بعملية سحبه إلى خارج القناة الجذرية نمرر املبرد على كامل جدران القناة. 

 جدران القناة يشابه عمل املبشر.

 

 البرد الدائري: -2

 لدى إدخال وإخراج املبرد أثناء عملية البرد نفتل املبرد حول جدران القناة كلها أي باختصار:

عبارة عن حركتي إدخال وإخراج مع حركة دوران, هذه الطريقة تفيد في جعل شكل  البرد الدائري:

على شكل لهب الشمعة. والدراسات أظهرت أن الشكل العام للقناة بعد عمليتي البرد  القنيوي التحضير 

 بشكل هذه األدوات و . وليس بكيفية استخدام أدوات التوسيع والبردالتوسيع يتعلق بالدرجة األولى  و 

, وإن عملية البرد العاد
ً
 دائريا

ً
 أن عمليات التوسيع تضفي على القناة شكال

ً
ي تعطي عدم لوحظ أيضا

 الدائري. د, لذلك وجد البر القنيويةانتظامية وشرشرة للحواف 
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 األشكال التجارية للموسعات واملبارد:

تقدم لنا الصناعة املبارد واملوسعات بأشكال مختلفة من ناحية القطر والطول والقبضات املتعددة 

 مم18وعادة تستخدم املوسعات القصيرة  مم( 31-25-21-18)حيث توجد املبارد واملوسعات بأطوال 

لألسنان الخلفية أما في األسنان ذات الجذور الطويلة فيفضل عندها استخدام موسعات أطول 

 .مم(31)

  وضعIngel  مصطلحات هامة من أجل األدوات اللبية األساسية يمكن استخدامها أثناء تصنيع

 واستخدام هذه األدوات على الشكل التالي :

  النقطة تسمىD1  من النقطة مم16رأس األداة العامل وعلى بعدD1  تكون النقطةD2  وعند هذه

 يكون الجزء العامل من األداة بين النقطة 
ً
 D1النقطة تنتهي الحلقات الحلزونية في األداة أي عمليا

 وهو ثابت في كل األدوات.  مم16ويساوي  D2و

  املسافة منD2  وهذه املسافة هي التي تحدد طول  محلزنةشفرات  التحملإلى القبضة أو املسكة

 املوسعة طويلة كانت ام قصيرة.

 بالنسبة للقطر: -3

 من أجل توحيد أقطار األدوات بحيث يكون قطر األداة عند النقطة  Ingelوضع 
ً
  D2نظاما

ً
مساويا

 إليها  D1للقطر عند نقطة 
ً
 أي حسب العالقة التالية: مم0,3مضافا

  D2 =D1  +0.3 مم 

 على الشكل التالي:
ً
 كما وضعت أرقام جديدة للموسعات واملبارد يكون تسلسلها تصاعديا

 8-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80 
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 مختلفة لتدل على قياساتها. -4
ً
 فقد أعطيت األدوات اللبية ألوانا

ً
 وأخيرا

 اليدوي  القواعد األساسية للتحضير القنيوي 

 التحضير:-1

يوسع لنا القناة ولكن مع املحافظة على الشكل األصلي لها فتغير شكل القناة بسبب خطأ يجب أن 

 التوسيع قد يقود إلى:

 الخروج عن مسار القناة وخلق قناة كاذبة. -1

 زيادة التوسيع مما يؤدي إلى ضعف الجدار أو ثقبه. -2

 عد االنغالق الجذري.مما يعيق فيما ب املالطي االنغمادأو إلى تغير شكل الذروة وشكل  -3

 إذا يجب أن نتقيد بالشكل األصلي للقناة أثناء التوسيع والبرد -1

 الذروي وتفقد خاصية التضيقالذروة  النتجاوز يجب تحديد طول القناة قبل التوسيع بدقة لكي  -2

التي تفيدنا أثناء الحشو وخاصة إذا كنا نستخدم مواد حشو بالتكثيف ومن ناحية ثانية حتى 

 الذروة وبالتالي نسبب  ق النختر 
ً
 للنسج حول  تخريشا

ً
لذلك يجب أن نستخدم أثناء  الذرويةمؤذيا

 التوسيع املحددات.

دون القفز إلى رقم قبل أن نمر بالرقم الذي قبله, ثم بعد ذلك  بالتدريجيتم التوسيع  انيجب  -3

 بالتدريج ويجب أن 
ً
ألن  شاقوليةاملوسعة أثناء التوسيع إلى قوة  التخضعنستعمل املبارد أيضا

وتطبيق قوة دفع أثناء التوسيع قد يؤدي بنا لالنحراف عن مسار القناة األساس ي  املوسعة محلزنة

 من الجذر. قناة كاذبة في الجزء الذرويوخلق 

 ما وخاصة ع االقتصاديةيجب أن نستخدم املبارد واملوسعات دون إعطاء النظرية  -4
ً
ندما اهتماما

 نستخدم هذه األدوات من القياسات الصغيرة.

وسط رطب وذلك بإرواء القناة أثناء التحضير من توسيع وبرد ضمن  األقنيةيجب أن يتم تحضير  -5

 يقود إلى دفع البقايا العاجية نحو املنطقة الذروية
ً
وهذه  فالتوسيع عندما تكون القناة جافة تماما

  .الذرويةثم تمنع السد الجيد للمنطقة  الذرويب في منطقة الثق تتجمعالبقايا سوف 

كما أن لسوائل اإلرواء أثناء التحضير فائدة فهي تقلل من احتكاك املوسعة أو املبرد بجدران القناة 

 .كسر األداةوبالتالي تقلل من إمكانية 

 للتأكد من  الصغيرةالعودة باألدوات  -6
ً
 . سالمة العملإلى الطول العامل املقاس سابقا

 .ملفترق الجذور في األرحاءاملقابلة  األقنيةالحذر من التحضير الزائد لجدران  -7
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 تعريف الطول العامل:

عن طريق قياس عمق نفوذ األداة ضمن القناة ويحدد هذا  يتم التحكم بكل جزء من املعالجة اللبية

الطول باملليمترات حيث يقاس من نقطة مرجعية على سطح السن والتي تكون بدورها في مجال رؤية 

أو القاطع والتي تبدأ منها القياسات حيث  اإلطباقياملمارس فإما أن تقع هذه النقطة على السطح 

 :نوع السنحضير وحشو القناة ويتم انتقاؤها حسب تستخدم هذه النقطة خالل عملية ت

حافة الحد القاطع وذلك في حالة سالمة التاج أما في األسنان ذات التيجان في األسنان األمامية :  -1

املتهدمة فيمكن االعتماد على الحد القاطع للسن املجاور أو على األجزاء املتبقية من بناء السن 

 املتهدم. 

عند قياس طول القناة  يعتمد على ذروة الحدبة الدهليزيةلوية ذات القناتين : في الضواحك الع -2

 أو الحنكية عند قياس طول القناة الحنكية.  الدهليزيةويعتمد على ذروة إحدى الحدبتين  الدهليزية

 : يعتمد على ذروة كل حدبة في قياس طول القناة املوافقة لها.  ي األرحاءف -3

  ,وهكذا فعند تسجيل الطول العامل فالبد من تسجيل نقطة الداللة التشريحية التاجية املعتمدة

حيث يجب أن تكون هذه النقطة املرجعية التي لن تتغير أو تتبدل خالل الجلسات أو بينها نقطة أو 

 لضمان الدقة في كل املقاييس الالحقة, حيث يجب ترميم الحدود الق
ً
 موثوقا

ً
 مؤكدا

ً
اطعة سطحا

أو رؤوس الحدبات املكسورة حتى يتم إنجاز سطح صحيح )سليم( أما املناطق األخرى كاالرتفاعات 

على اعتبارها نقاطا غير  استناديةأو قاع الحجرة اللبية فال ينصح باستخدامها كنقاط  الحفافية

 موثوقة أو صعبة الرؤية )التصور(. 

  العاجي وقد جرت مناقشات كثيرة  امللتقى املالطيأما النقطة األخرى التي يجب التوقف عندها فهي

وحشوها, حيث يوافق معظم أطباء األسنان على أن نقطة النهاية  لتحضيرالقناةحول الطول املثالي 

 العالمة  الذروي التضيقاملطلوبة هي 
ً
والتي هي ليست فقط أضيق جزء في القناة ولكنها أيضا

عند حشو القناة والتي تعتبر النقطة  الذرويلسد الشكلية التي تستطيع املساعدة في تحسين ا

املثلى وهي إحدى النقطتين املستعملتين في قياس الطول العامل للسن وتقع  الذرويةاملرجعية 

 ضمن حدود القناة الجذرية.

 النقطة الواجب التوقف عندها ودورها في إنجاح املعالجة :

  للتحضير والحشو ,  ية يتعلق بالحدود الذرويةإن أحد الخالفات الرئيسية في معالجة القناة الجذر

 وامللتقى  اللبيةهي الحجرة  اللبيفالحدود التشريحية للفراغ 
ً
 العاجي  املالطيتاجيا

ً
وبعد هذه  ذرويا

 حول السنية . البنىالحدود تبدأ 
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 لحشو القناة  1994في عام  كما نشرت الجمعية األمريكية ألخصائي املداواة اللبية 
ً
 ووصفا

ً
تعريفا

الجذري الداخلي حتى الوصول إلى قرب  أنه الحشو ثالثي األبعاد للنظام القنيوي الجذرية على: 

 لألقنيةالعاجي قدر اإلمكان, حيث تستعمل كميات قليلة من املادة الحاشية  املالطيامللتقى 

.
ً
 الجذرية والتي يوص ى أن تكون متقبلة حيويا

 هاوفي دراسة قام ب Langeland  هي تلك التي  اللبيةتبين لديه بأن أعلى معدل نجاح للمعالجات

( حيث قال بأنه Jendodالعاجي حيث شرح دراسته في مقالة نشرت في ) املالطيكانت حتى امللتقى 

بغض النظر عن كون حالة اللب حية أم عفنة فإن املعالجة املثالية املطلوبة هي تلك املحصورة 

العاجي, كما أن وجود  امللتقى املالطيوالتي هي  الذرويةالجذري لحدوده  قنيوي الضمن النظام 

  الكوتا( وكذلك Sealerاسمنت الحشو )
ً
خلف هذه الحدود تعمل كأجسام أجنبية تشكل عامال

 إضافة إلى وجود األلم املستمر بعد الحشو. 
ً
 دائما

ً
 تحريضيا

 فما هو هذا امللتقى ومن أين يستمد أهميته ؟

 العاجي  مللتقى املالطيإن اCemento dentinal – junction مع  هو املنطقة التي يلتقي فيها املالط

عند ذروة السن أو بالقرب منها وفي كل األحوال  املالطيالعاج وهي النقطة التي ينتهي فيها السطح 

 تحديدها  اليمكنالعاجي هو عالمة نسيجية  املالطيفإن امللتقى 
ً
 أو  شعاعيا

ً
يبتعد امللتقى و  سريريا

 ( 0.7mm-0.5بحدود ) الذروية للثقبةالعاجي عن السطح الخارجي  املالطي

 على مسافة وسطية تبعد بمقدار  الذروي يوجد التضيقmm0.524  عند  الذروية الثقبةعن

 سنة فما فوق.  55عند املرض ى من  mm0.659 وسنة  25-18املرض ى الذين تتراوح أعمارهم بين 

 شرح Seltzer    واستند إلى  املالطيامللتقى 
ً
 وافيا

ً
في تقسيم القناة الجذرية  Kuttlerالعاجي شرحا

, Cemental portionقصير قمعي الشكل  مالطيوإلى جزء  Dentinal portionإلى جزء عاجي طويل 

فهو عادة بشكل قمع معكوس وأضيق قطر فيه يقع عند أو بالقرب من امللتقى  املالطيأما الجزء 

 Apical foramen الذروية الثقبةوقاعدته تقع عند  Cemento dentinal junctionالعاجي  ياملالط

 فيها  املالطويمتد في بعض األحيان 
ً
ضمن القناة الجذرية إلى مسافة تؤخذ بعين االعتبار مغطيا

 العاج بطريقة غير نظامية.
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  كما ينصحCohen  هذه ألن األقنية النهاية الذرويةنقطة الجذرية حتى  األقنيةاملمارسين بمعالجة 

 قرب الذروة, فإذا ما كانت املعالجة إلى ما قبل 
ً
 بـ الذروي التضيقالجانبية واإلضافية أكثر تواجدا

(1-2mm( فإن ذلك ليترك )4-2mm ) غير معالجة وإن مثل هذا الطول يمكن  من النظام القنيوي

( أو يمكن ملنطقة من القناة بقطر ذرويحول  أن يزيد وبشكل كبير من فرصة وجود )التهاب أو إنتان

(0.25mm ) وطول(1mm ) 
ً
وهذا الرقم بالتأكيد كاٍف  من العقدياتألف(  80)أن تحوي تقريبا

 إلحداث رد فعل التهابي. 

  كما يشبهWalton  أملغم عند تحضير  حشوةهذا امللتقى باملسندة املعدنية الضرورية لتكثيف

واملادة الحاشية, فغياب هذا امللتقى والذي  الكوتابركاونفس الش يء ينطبق على  IIحفرة صنف 

 , ربما يحول دون الختم وبالتالي االنتشار الجانبي خالل التكثيف. الذرويةيسميه املسندة 

  في حال وجود تجاوز واضح من مواد الحشو األساسية واملادة الحاشية فإن النتيجة 
ً
 إذا

ً
هي غالبا

 . االلتهاباستمرار 

  يرىIngle  بأن الفشل في تحديد الطول العامل وإبقاءه كما هو من املمكن أن يؤدي إلى املبالغة في

مما يجب حيث من املمكن أن يؤدي إلى تخرب وامتصاص في  أكبر الطول والتحضير بطول عامل 

توقع فترة فة إلى ما بعد الحشو, إضا األلممما ينجم عنه حشو زائد وبالتالي تزايد  الذروي التضيق

والرباط والعظم  للمالط, بسبب التشكل غير التام )الناقص( شفاء أطول ونسبة نجاح أقل

, كما يؤدي الفشل في تحديد الطول العامل واملحافظة عليه إلى تنظيف وتحضير على السنخي

كما يؤدي نقص التنظيف ونقص الحشو إلى حالة دائمة من  الذروي التضيقمن  أقصر مستوى 

  دم الراحةع

 ما ترتبط هذه الحالة بالسد الذروي 
ً
غير الكامل )الناقص( ومن املمكن أن يحصل  حيث غالبا

, وهذا التسرب الذروي التضيقفي الفراغ غير املحضر وغير املحشو بشكل كامل في  ذرويتسرب 

مستمرة,  يةذرو يدعم الوجود املستمر للبكتريا الحيوية )القابلة للنمو(, مما يساهم في وجود آفة 

إلى  الذرويةحول  النتحة تبين بأن ارتشاح, حيث اللبيةوبالتالي نسبة منخفضة لنجاح املعالجة 
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وعلى ما يبدو أن  اللبيةداخل القناة املحشوة بشكل غير تام هو السبب األكبر في فشل املعالجة 

 ( من حاالت الفشل كانت بسبب السد غير الكامل للفراغ الجذري %60حوالي )

 

 الطريقة املثالية لتحديد الطول العامل :

 :  مايليتتضمن مستلزمات الطريقة املثالية لتحديد الطول العامل 

 ولكافة محتويات  -1
ً
تحديد املوقع السريري للتضيق الذروي في كل الحاالت املراد إجراء معالجتها لبيا

 القناة. 

 القياس السهل حتى عندما تكون العالقة بين التضيق الذروي والذروة الشعاعية غير طبيعية.  -2

 التأكيد والضبط الدوري السريع.  -3

 :اللبيةفي املداواة  استعمال الصورة الشعاعية

 تستعمل الصورة الشعاعية لألغراض التالية : 

 . الذرويةلبة والبنى حول للمساعدة في تشخيص التغيرات في النسج السنية الص -1

 لتحديد رقم, موقع, شكل, قياس واتجاه الجذور واألقنية الجذرية.  -2

 تقدير والتأكد من طول األقنية الجذرية قبل القياس.  -3

 وكذلك الكشف عن األقنية  -4
ً
تحديد موقع األقنية اللبية التي هناك صعوبة في إيجادها سريريا

 ن طريق فحص موضع األداة داخل الجذر اللبية غير املتوقع وجودها ع

 املساعدة في تحديد موقع اللب املتكلس وكذلك اللب املتراجع.  -5

 . الدهليزي  –تحديد املوقع الصحيح للبنى السنية في االتجاه اللساني  -6

 تعديل وإثبات النقطة الواجب توقف الحشوة عندها.  -7

 املساعدة في تقييم حشوة القناة الجذرية النهائية.  -8
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املساعدة في الكشف عن أجزاء مكسورة من السن أو أجسام غريبة أخرى في الشفتين والجذور  -9

 واللسان وذلك بعد اإلصابات الرضية. 

 . الذرويةاملساعدة في تحديد الذروة التي هناك صعوبة في ايجادها خالل الجراحة حول  -11

وقبل خياطة الجرح بأن كل أجزاء السن  ومواد الحشو الزائدة  الذرويةالتأكد بعد الجراحة حول  -11

 واملستوى الجراحي.  الذرويةقد أزيلت من املنطقة 

 تقييم نتيجة املداواة اللبية.  -12
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 طرائق الشعاعية املستخدمة في تحديد الطول العامل :

  يقترحGrossman ( بأن يتم قياس طول السن على الصورة الشعاعية التشخيصية الشكلA18 )

( ومن B-18ومن ثم ينقل هذا الطول إلى أداة )مبرد أو موسعة( مجهزة بمحددة مطاطية الشكل )

( يتم تحديد C-18ثم توضع هذه األداة في القناة الجذرية, حيث تجرى صورة شعاعية )الشكل

اة عن طريق تعديل طول األداة الذي أدخلت به بحيث ينتهي طرفها الطول العامل الدقيق لكل قن

  ( من ذروة الجذر0.5mmأقل بـ )

 ( 1إذا كان املبرد أو املوسعة أطول أو أقصر من الذروة الشعاعية للقناة بمقدارmm فيجب )

ق إضافة أو إنقاص الطول الالزم للحصول على الطول العامل للقناة الجذرية, أما إذا كان الفر 

 ( فيجب عندها إجراء التعديل الالزم على املبرد أو املوسعة وتؤخذ صورة أخرى .1mmأكثر من )

 

 

 لتحديد الطول العامل كالصيغة التي اقترحها  -
ً
عام  Coolidgeهناك طرائق شعاعية تستلزم صيغا

وهي استعمال سلك معدني ذي قياس محدد يتم إدخاله ضمن القناة ومن ثم تؤخذ صورة  1921

 شعاعية لذلك السن بعدها يتم تحديد طول القناة من خالل النسبة التالية : 

 طول السن على الصورة                   طول السن الحقيقي   

           ----------------                         =                         --------------- 

  طول السلك املعدني على الصورة       طول السلك املعدني الحقيقي  

في كتاب املداواة  كما يشير األستاذ الدكتور صفوح البني واألستاذ املساعد الدكتور محمد سالم ركاب

اللبية الجزء العملي إلى ادخال موسعة أو مبرد ضمن القناة ومن ثم حساب طول القناة الحقيقي من 

 لة : خالل املعاد
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 طول السن الحقيقي       طول األداة الحقيقي

        --------------                                         =           ----------- 

 طول السن على الصورة                         طول األداة على الصورة 

 حيث املجهول الوحيد هو طول السن الحقيقي

 وما تزال تستعمل إلى  40ومنذ أكثر من  Ingleلقد اقترح 
ً
 طريقة لقياس الطول العامل شعاعيا

ً
عاما

 اعتبرها ضرورية إلنجاز هذا اإلجراء وهي التاليةاآلن, 
ً
 :  إال أن هناك بنودا

 صورة شعاعية جيدة وغير مشوهة تظهر الطول الكلي ولكل األقنية اللبية قبل البدء باملعالجة.  -1

 دخول إلى جميع األقنية الجذرية. تأمين املدخل التاجي الكافي لل -2

 لبية دقيقة.  ميليمتريةمسطرة  -3

 املعرفة العملية ملتوسط أطوال جميع األسنان.  -4

البد من االعتماد على مستوى مرجعي متكرر وثابت كدليل وعالمة تشريحية واضحة على السن,  -5

سنان الخلفية كنقاط مرجعية حيث يتخذ عادة الحد القاطع لألسنان األمامية وأعلى حدبة في األ 

 تاجيـة.

 

بشكل عمودي على محور األداة ويجب  لقياس طول السن يستلزم مبرد أو موسعة مع محددة تتوضع

 بحيث ال يتحرك بحرية ضمن القناة.
ً
 أن يكون قياس هذه األداة  كبيرا
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 طريقته كما يلي : Ingleيشرح 

 (. A 20التشخيصية )الشكلقياس طول السن على الصورة الشعاعية  -1

 ( على األقل كعامل أمان في حالة تشويه أو تكبير الصورة. 1mmإنقاص ) -2

 تعديل املحددة على األداة وضبط الطول العامل التجريبي على املسطرة اللبية  -3

إدخال األداة ضمن القناة حتى تصبح املحددة على املستوى املرجعي مالم يتم اإلحساس باأللم )في  -4

حالة عدم استعمال التخدير(, وعلى أية حال تترك األداة على ذلك املستوى ويعاد تعديل املحددة 

 املطاطية على النقطة املرجعية الجديدة. 

 م إظهارها وتثبيتها وإيضاحها. تؤخذ صورة شعاعية في هذه الحالة ليت -5

يجب قياس الفرق بين نهاية األداة ونهاية الجذر على الصورة الشعاعية حيث تتم إضافة الكمية  -6

أما إذا خرجت األداة وراء الذروة فيجب إلى الطول األصلي املقاس لألداة املمتدة داخل القناة  

 إنقاص هذه الزيادة. 

طول املعّدل للسن كعامل أمان وذلك ليتطابق مع النهاية الذروة ( من هذا ال1mmيتم إنقاص ) -7

  للقناة الجذرية في التضيق الذروي

عندما يتم التأكد من طول السن بشكل دقيق فيجب عندها إعادة ضبط جميع األدوات على هذا  -8

 . اللبيةالطول بوساطة مسطرة املداواة 
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  لقد قامfranklin weine  حيث يدعو إلى إنقاص 
ً
بإجراء تعديل مقبول في هذا التحديد شعاعيا

(1mm إذا لم يتواجد امتصاص في النهاية )أو العظم الجذري وإذا كان هناك امتصاص في  الذروية

 1.5mmالعظم ما حول الذروي فيتم إنقاص )
ً
(وإذا كان امتصاص كل من الجذر والعظم ظاهرا

 (2mmفيتم إنقاص)

 راح مدروس فإذا كان هناك امتصاص في الجذر فمن املحتمل أن يكون هناك تخرب في إن هذا االقت

 عندما يظهر امتصاص في العظم 
ً
التضيق الذروي لذلك فإن التحضير األقصر يدعم القناة, أيضا

.
ً
 إلى أنه من املمكن أن يتواجد فعليا

ً
 فعلى الرغم من عدم ظهور االمتصاص في الجذر شعاعيا

 
 

طريقة عملية ملعرفة طول  تاذ الدكتور صفوح البني واملدرس الدكتور محمد سالم ركابيقترح األس

القناة حيث يتم إدخال موسعة رفيعة ذات محددة إلى أبعد نقطة يمكن أن تصل إليها املوسعة مقدرين 

أنها قريبة من الذروة وتؤخذ صورة شعاعية للسن بما فيها املوسعات وبعد إظهار الصورة الشعاعية 

 عن الذرو 
ً
ة فيمكن تقدير هذا النقص بامليليمترات نتبين موقع األداة داخل القناة فلو كان ناقصا
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ً
وإضافته إلى طول القناة املقاس على املوسعة ولو كان هناك نفوذ من الذروة على األشعة فيقدر أيضا

 وينقص من الطول السابق 

( ولكن 1mm-0.5ويشير إلى أن هذه الطريقة تؤدي للوقوع في مجال الخطأ بمقدار )

 التالية : باملقابل لها الفوائد املتعددة 

 سهولة تنفيذها.  -1

 الحصول على الطول املطلوب من بداية العمل لضبط هذا الطول على جميع األدوات اللبية.  -2

 الذي ستحش ى به القناة.  الكوتابركاتحديد طول قمع  -3
 

 إن الحدود املثالية للتحضير والحشو تنتهي عند منطقة امللتقى املالطي 
ً
العاجي  كما ذكرت سابقا

لذلك فمن  Kuttler( حسبما برهن 0.7mm-0.5) الذرويةلذي يبتعد عن السطح الخارجي للثقبة وا

 بأن يختلف امتداد التضيق الذروي بمقدار يتراوح بين )
ً
( أقصر من الذروة 1mm-0.5املتوقع دائما

ن ( م%80-68) الشعاعية, كما أكد في دراسته هذه عدم تطابق الذروة التشريحية مع الشعاعية في

 الحاالت. 

 فإنه من املستحيل تحديد موقع امللتقى املالطي 
ً
العاجي كما أنه  عند تحديد الطول العامل شعاعيا

 مسافة )
ً
( إال أن هذا العمل هو تخميني حيث إنه من املمكن أن ينجم 1mm-0.5يتم طرح الحقا

عن الذروة الشعاعية والتي من املمكن في بعض  الذرويةعنه حدوث تجاوز بمقدار بعد الثقبة 

  2mm – (3األحيان أن يبتعدا عن بعضهما بمقدار يتراوح بين )
ً
كما أنه من املمكن أن يحدث نقصا

 مع الذروة الشعاعية الذرويةفي الطول وذلك في الحاالت التي تتطابق فيها الثقبة 
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 Oneilشعاعي في املعالجة اللبية, حيث فندها تعترض الطبيب صعوبات عديدة في استخدام التصوير ال

 في :

حدوث تشوه في الصورة الشعاعية ناجم عن أن الجسم الذي يتم تصويره له ثالثة  الصعوبة األولى :

 أبعاد ويظهر خياله على الصورة ببعدين. 

 حدوث انحراف أو ميالن ويظهر تأثيره بأشياء يمكن رؤيتها وأشياء ال يمكن رؤيتها.  الصعوبة الثانية :

 .الذرويةعدم تطابق الذروة التشريحية أو الشعاعية للجذر مع الثقبة  الصعوبة الثالثة :

 : تحديد الطول العامل عن طريق حس اللمس اإلصبعي
ً
 ثانيا

  يشيرIngle  بأنه إذا لم يكن هناك أي تضيق في الجزء التاجي من القناة فإن الطبيب املمارس

 في املقاومة عندما يقترب املبرد من الذروة بـ )
ً
( وذلك بسبب 3mm-2الخبير قد يكتشف ارتفاعا

 في هذه املنطقة )القطر الصغير( إال أنه ال يعتبرها طريقة دقيقة كما أنها غير 
ً
تضيق القناة كثيرا

 عالة في األقنية الجذرية ذات الذرى املفتوحة ف

  إذا ما كانت القناة متضيقة في كافة أنحاء طولها أو إذا ما كان لها انحناء كبير ملا 
ً
وخاطئة جدا

بأن تكون هذه الطريقة  Ingleيرافقها من احتمال حدوث اصطدام على جدران القناة وينصح 

حدد الذروة, ويشير إلى أنه ال أحد من األخصائيين متممة لطرائق أخرى كالشعاعية أو استعمال م

  اللبيين يثقون بها.

 : تحديد الطول العامل عن طريق الحساسية الذروية
ً
 :حول السنية  ثالثا

  يرىIngle  بأن أي طريقة لتحديد الطول العامل تعتمد على استجابة املريض لأللم ال تمثل

, فالعالج  اليكون الطريقة املثالية في تحديده, كما يرى بأن تحديد الطول العامل يجب أن 
ً
مؤملا

, ومن اإللزامي ألطباء األسنان أن يتجنبوا الخوف الدائم من 
ً
اللبي كان له سمعة سيئة لكونه مؤملا

 عالجة اللبية عن طريق إدخال أداة لبية واستخدام رد فعل ألم املريض لتحديد الطول العامل.امل

  حيث يرىIngle  امللتهب فإن الضغط الهيدروليكي داخل  اللبيبأن تقدم األداة باتجاه النسيج

 إلى حاٍد وفي بداية األلم فإن رأس األداة قد يبقى أالقناة قد يسبب 
ً
 معتدال

ً
  آنيا

ً
قصر ببضعة أملا

وعندما يقع األلم بهذه الحالة فإن الطبيب قد يحصل على  الذروي التضيقمن  ميليمترات

 لطول القناة,  خاطئمعلومات ضئيلة ويتسبب ذلك في تحديد 

 فإن دخول األداة داخل القناة وتجاوزها  أما إذا كانت محتويات القناة بالكامل نسج متموتة

راك معتدل أو ربما عدم وجود رد فعل على اإلطالق وهذه التضيق الذروي قد يستدعي فقط إد

 بغزارة . اليكون ألن النسيج عندئٍذ  ذرويةالحالة شائعة عند تواجد آفة 
ً
  معصبا
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 مشاكل مع هذه الطريقة وهي : Waltonويرى 
ً
 بأن هناك أيضا

 
ً
 حية ملتهبة تمتد عدة ميليمترات ضم : من املمكن أن يضم اللب املتموت أوال

ً
ن القناة وربما نسجا

 ويبدي استجابة لألداة التي اقتربت منه.
ً
 جدا

ً
 يكون هذا النسيج حساسا

 
ً
: يمكن أن يعاني املريض من ألم بعد انتهاء تحضير القناة بسبب الضغط الهيدروليكي, حتى لو لم  ثانيا

 . تصل األدوات إلى املنطقة الذروية

 : تحديد الطول العامل عن طريق قياس القمع
ً
 الورقي : رابعا

عن طريق إدخال قمع ورقي في القناة من أجل  بأنه من املمكن تحديد موقع الثقبة الذرويةNegmذكر 

 إذا لم يتم 
ً
اكتشاف وجود نزف أم ال, ومن املمكن أن ال تعطي هذه الطريقة معلومات دقيقة خصوصا

 استئصال النسيج اللبي بشكل تام, أو إذا كان اللب 
ً
غنية بالدم, أو  ذرويةحول وهناك آفة ما  متموتا

 إذا تم تطبيق القمع الورقي في القناة لفترة طويلة. 

 

 
ً
 : تحـديـد الطـول العامـل إلكترونيـا

ً
 : خامسا

  يعتبر تحديد الطول العامل الخطوة املنهجية األولى واملطلوبة إلنجاح املعالجة اللبية حتى نصل في

للقناة  تجاوز أو نقصان وذلك حتى الحدود الذرويةالنهاية إلى حشو القناة بشكل كتيم دون أي 

العاجي, وكما رأينا في الطرائق السابقة لتحديد الطول العامل  املالطيالجذرية أال وهي امللتقى 
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حيث لم تكن أي طريقة قادرة على تحديد موقعه بدقة فمنها ما يعتمد على التخمين والتقدير ومنها 

 ما يعتمد على إحساس املريض 

 من املقولة التي تقول )الحاجة أم لذل 
ً
ك كانت الحاجة إلى طريقة أخرى أدق وأسلم وانطالقا

االختراع( كان اللجوء إلى الطريقة اإللكترونية لتحديد الطول العامل حيث جنبتنا هذه الطريقة 

 استخدام األشعة واإلحساس باأللم 

  
ً
تم تأسيسها في البحث الذي أجراه  إن القاعدة العلمية ألجهزة تحديد الطول العامل إلكترونيا

Suzuki  حيث اكتشف في بحثه الذي أجراه على الكالب باستخدام التيار املباشر بأن  1942عام ,

 ثابتةالرباط ما حول السني والغشاء املخاطي الفموي هي قيمة  مابين قيمة املقاومة الكهربائية

لسالب بالنسبة لألغشية املخاطية ( كيلو أوم بصرف النظر عن موقع القطب ا6.5ومقدارها )

 باتجاه الذروة. 
ً
 منها أم بعيدا

ً
 الفموية سواء أكان قريبا

  قام ٍ  1962في عامSunada  بتبني القاعدة التي سجلهاSuzuki  وكان أول من وصف تفاصيل

 أومي 
ً
 الجهاز السريري البسيط في قياس الطول العامل عند املرض ى حيث استخدم تيارا

ً
 متريا

(Ohmmeter لقياس املقاومة الثابتة بين الغشاء املخاطي الفموي والغشاء ما حول 
ً
( مباشرا

 ( كيلو أوم بغض النظر عن عمر املريض أو موقع أو شكل أو قياس السن.6.5السني والتي تبلغ )

  توصلSunada  يمكننا من قياس طول السن بسرعة  األوميتر بنتيجة تجاربه أن استعمال جهاز

وبدقة وسهولة وذلك بصرف النظر عن عمر املريض أو شكل السن أو موقعه, إال أنه البد من 

 ضرورة إيصال رأس املوسعة حتى الذروة حتى نحصل على قراءة صحيحة 

 )محددات الذروة( :
ً
 تصنيف أجهزة تحديد الطول العامل إلكترونيا

 
ً
 لنوع التيار املتدفق ومقاومة التيار املتدفق إضافة إلى عدد الترددات. تصنف هذه األجهزة وفقا

 : First Generation Apexlocators الجيل األول من أجهزة تحديد الذروة -1

  يعتبرIngle  هذه الكلمة )محدد الذروة( مغلوطة إال أنها أصبحت شائعة وأصبح استخدامها

.
ً
 مقبوال

  تعتمد أجهزة هذا الجيل على مبادئSuzuki  وهي أن قيمة املقاومة بين الغشاء املخاطي الفموي

ميكرو أمبير(, حيث تقيس  41كيلو أوم( أو ما يعادل ) 6.5والرباط ما حول السني ثابتة وتساوي )

هذه األجهزة مقاومة التيار املباشر املتدفق من الجهاز إلى املبرد إلى الرباط ما حول السني فعندما 

 كيلو أوم(.  6.5هذه املنطقة يشير مؤشر الجهاز إلى قيمة املقاومة )يصل رأس األداة اللبية إلى 

  األوميترمن هذه األجهزة جهاز (Ohmmeter والذي قام )Sunada  عليه إضافة إلى 
ً
بأبحاثه معتمدا

  Endometer االندوميترجهاز 
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  Generation Apexlocators –Second الجيل الثاني من أجهزة تحديد الذروة -2

 ذه األجهزة جهاز من هSono – Explorer mark III  والذي قدمهInoue  حيث أدخل  1985عام

( حيث أصبح حجمه Sono-Explorer) 1973العديد من التحسينات على الجهاز الذي قدمه على 

, مما حسن من نتائجه الذرويةووزنه أقل, كما أصبح الصوت املنبه يصدر فقط أثناء بلوغ الثقبة 

 مالهوسّهل من استع

  إن الضرر الرئيس ي في أجهزة الجيل الثاني هو أن القناة الجذرية يجب أن تكون خالية إلى حد

 للحصول على قراءات دقيقة, وإن وجود النسج وسوائل اإلرواء 
ً
مقبول من املواد املوصلة كهربائيا

 في القناة يؤدي إلى عدم الدقة والحصول على قياسات أقصر.
ً
  املوصلة كهربائيا

 Third Generation Apex Locators الجيل الثالث من أجهزة تحديد الذروة : -3

  : يمتلك الجيل الثالث من أجهزة تحديد الذروةElextionic Apex Locator (EAL)  

  نسبة نجاح عالية عندما يستعمل أثناء إجراء املعالجة اللبية حيث يقيس القناة الجذرية إلى طول

%( حيث تمتلك 94-75( وذلك بنسب نجاح تتراوح بين )1.31مقدار )قريب من التضيق الذروي ب

 عندما تتم مقارنتها مع األجيال األولى والثانية. 
ً
 هذه األجهزة كفاءة مجربة خصوصا

 ن األهمية األكثر فائدة ألجهزة هذا الجيل هي مقدرتها على االستعمال عندما تحتوي القناة على إ

 .Rcprep, السالين, Edtaالصوديوم, الكحول,  يدكهيبوكلور مواد ناقلة كهربائية 

 



   

 منذر حدادد. - تحضير األقنية الجذرية                                                                            25
 

  لقد قامKaboyashi  ,بوصف هذا الجهاز الذي يستخدم التردد الثنائي ومبادئ املقاومة املقارنة

بالقياس الفوري  Rootzxوالطريقة اإللكترونية املستعملة كانت طريقة النسبة حيث يقوم جهاز 

القناة واملعالج الدقيق يحسب النسبة بين املقاومتين, ( داخل KHZ 8و  1.4ملقاومتي الترددين )

ويتم إظهار ناتج القسمة للمقاومتين على شاشة العرض السائلة والذي يمثل موضع طرف األداة 

 داخل القناة إن ناتج القسمة .

 امليـزات :

 8و 1.4كهربائيين ) يستعمل في العادة تواترين (KHZ  في  التواترينويكون االختالف في املقاومة بين

متساوية  نسبة املقاومة الكهربائية بين التواترين, تكون الذروي التضيقفي منطقة  األعظميحدها 

 عندما تكون ذروة املبرد على مسافة من 
ً
عندما يصل  1.66وتنقص إلى قيمة  الذروية الثقبةتقريبا

 .الذروي للتضيقاملبرد 

  إن جهازRootzx  التغير في السعة الكهربائية الذي يحدث بالقرب يعتمد بشكل رئيس ي على اكتشاف

أنه ال يتطلب أي تعديل أو تحديد ويمكن  Rootzxمن التضيق الذروي وإن من حسنات جهاز 

الصوديوم, الدم,  هيبوكلوريداستعماله حتى عندما تمتلئ القناة باملنحالت الكهربائية الفموية )

 . أورطبةة جافة ( وكذلك عندما تكون القناEDTA, القيح, السالين

 بفعالية في  الذروي إن الفائدة األكثر أهمية لهذا الجهاز, قابليته الكتشاف وتحديد التضيق

 في األوساط الجافة العتماده في عمله على مبدأ حدوث 
ً
تناقص كبير في املقاومة الرطوبة كما تماما

والتي تعتبر نقطة  الذروي قالتضيعبر الجدران العاجية للقناة عندما تصل األداة إلى  الكهربائية

 من تحضير وحشو للقناة الجذرية. اللبيةمثالية إلنهاء اإلجراءات 

 

 



   

 منذر حدادد. - تحضير األقنية الجذرية                                                                            26
 

 

 

 



   

 منذر حدادد. - تحضير األقنية الجذرية                                                                            27
 

 

 

( ومبادئ املقاومة HZ8000,4000,2000,1000,500) يستعمل هذا الجهاز ترددات متعددة  •

الكهربائية املقارنة حيث يقيس الطول من خالل التغيرات في اإلعاقة وهو مصمم ليحدد بدقة 

 توضع التضيق الذروي كما يدل الرباط حول السني حيث تتغير قيم اإلعاقة بشكل ملحوظ. 

 ,Rcprep الصوديوم, املحاليل املخدرة, الكحول  ويمكن أن يستخدم الجهاز في وجود هيبوكلوريد •

Edta وعلى الرغم من ذلك فإن  املتموتة, الدم, القيح وسوائل أخرى إضافة لعمله في وجود النسج

 هيبوكلوريدأفضل نتائج سريرية يمكن الحصول عليها عند استخدام الجهاز باملشاركة مع 

 الصوديوم. 

 إلعطاء صدى العمل فيما يتعلق باملستوى النسبي لرطوبة القناة  Apexfinderجهاز  •
ً
مصمم أيضا

حيث يظهر هذا املستوى على شاشة العرض كرسم بياني مستقيم يمثل النسبة )جاف / رطب( 

وتسمح هذه املعلومات للطبيب أن يعدل من رطوبة القناة ليمكن الجهاز من إعطاء قراءات أكثر 

 دقة. 

 إللكترونية لتحديد الطول العامل لدى كل من :استخدام األجهزة ا

 .الحوامل اللواتي ال يمكن تعريضهن لألشعة 



   

 منذر حدادد. - تحضير األقنية الجذرية                                                                            28
 

  الستحالة تطبيق فيلم األشعة لدى هؤالء  إقياءاملرض ى الذين يعانون من منعكس 
ً
شديد نظرا

 املرض ى.

 .املرض ى املعاقين الذين يصعب فتح أفواههم بشكل جيد من أجل تطبيق فيلم األشعة 

  املرض ى الذين يعانون من التصاق في املفصل الفكي الصدغي لعدم تمكنهم من فتح لدى

 أفواههم بشكل جيد.

 تحديد القطر الصحيح للقناة من أجل التحضير للحشو:

 من أجل استئصال اللب: العرض القنيوي  .1

( يسمح لنا باستخدام اإلبرة الشائكة الستئصال 25اليدوي حتى األداة رقم ) القنيوي إن التوسيع 

( فما فوق 25النسج اللبية ويؤمن لنا برد النسج الصلبة . وإذا كان قطر القناة يعادل قطر األداة رقم )

 فهنا ال نجري أي توسيع  وإنما نستأصل اللب مباشرة باإلبرة الشائكة.

 كمادة حاشية: الكوتابركامن أجل استخدام الضروري  القنيوي . العرض 2

ضعيفة املقاومة في الضغط لذلك عند استخدام  في األقنية ذات األقطار الضّيقة تكون الكوتابيركا

 لعرض األداة رقم ) الكوتابيركا
ً
( وذلك 41كمادة حاشية يجب أن يكون عرض القناة على األقل مساويا

في مستوى الذروة وعند التحضير الذي يكون على شكل لهب الشمعة. حيث ضمن هذا القياس تتمتع 

 الذرويةبصالبة جيدة من أجل إدخالها ضمن القناة بسهولة حتى تصل إلى النهاية   الكوتابيركاأقماع 

 من غير ان تنثني نهاية القمع أو تتكور.

( كاف من أجل 25ولكن عند استخدام التحضير ذي شكل الدرجات السلم فالتوسع حتى رقم  )

 بدون تكثيف. استخدام الكوتابيركا

 بالقدر الذي  الكوتابيركاولكن إذا أردنا أن نستخدم 
ً
بطريقة التكثيف فيجب أن يكون التوسيع كافيا

 شو بالدخول ضمن القناة.يسمح ألداة الح

 مراعاتها أثناء عملية النفوذ ضمن األقنية:القواعد الواجب 

 يجب أن تكون مداخل النفوذ إلى األقنية بشكل خطوط مستوية ومتمادية و واضحة. .1

 استخدام اإلبر الشائكة أو األدوات األخرى غير امللساء. .2
ً
 استخدام اإلبر امللساء يجب أن يسبق دوما

 تحديد طول السن أو األقنية بشكل جيد.يجب أن يتم  .3

 أدوات املعالجة اللبية يجب أن تستخدم بشكل متعاقب ومتسلسل من حيث مقاساتها. .4
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 يجب أن ال تزيد حركة دوران املوسعات في األقنية عن ربع إلى نصف دورة في كل مرة. .5

 يجب أن تستخدم املبارد بشكل دفع وسحب متكرر ضمن األقنية. .6

 ات يجب أن تكون مزودة بوسائل تحديد لطول األداة املناسب للقناة الجذرية.املبارد واملوسع .7

 يجب أن توسع القناة الجذرية لثالث قياسات أكبر من قياسها الطبيعي. .8

 يجب أال نطبق أي  قوة زائدة على املوسعة أو املبرد في حال االشتباك ضمن األقنية. .9

 وغير جافة.يجب أن تعمل كل األدوات اللبية في قناة رطبة   .11

 .يجب الحذر من دفع بقايا فضالت التوسيع والبرد إلى الفوهة الذروية .11

 طرائق تحضير األقنية الجذرية:

 هناك 
ً
تختلف طرق التحضير حسب الحالة وحسب  املواد الحاشية املستعملة. وبشكل عام حاليا

 طريقتان:

 .)الطريقة التقليدية )العامة( )طريقة لهب الشمعة 

  وطريقةStep Back .)التوسيع على شكل درجات السلم( 

 الطرائق املتبعة في تحضير األقنية الجذرية:

 يمكن تقسيم الطرائق املتبعة في التحضير إلى مجموعتين رئيسيتين:

  التاجية. الذرويةالطرائق  

  الذرويةالطرائق التاجية. 

 التاجية الطرائق الذروية

 وتقسم إلى: 

 التقليدية..الطريقة 1

 .Step-back.طريقة 2

 .طريقة القوى املتوازنة.3
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 . الطريقة التقليدية:1

 الهدف منها:

 للقناة  بحيث يكون لها نفس الحجم والشكل املستدق الذي يكون لألدوات. كانت  عمل تحضير

جرت املحاولة بعد ذلك لتطبيق هذه الطريقة كدليل من أجل  هذه الطريقة ثمرة قياس األدوات.ثم

 توسيع القناة وفي الواقع فإن تطبيق هذه الطريقة صعب بل وحتى مستحيل في الحاالت املنحنية.

  تستطب هذه الطريقة عندما نريد أن نحشو القناة بأقماع الفضة ويمكن أن تستخدم من أجل

حذر وخاصة في حاالت األقنية املنحنية حيث إن التحضير وعلى كل حال يجب توخي ال الكوتابيركا

 ما يؤدي إلى شذوذات ومصاعب.
ً
 بأدوات كبيرة في مناطق االنحناء غالبا

 Step_backطريقة 

  إن عبارةStep-back  ال تعني خلق سلسلة من التدرجات أو الحافات داخل القناة بل تعني التراجع

 وبالتالي فإن البعد الفاصل بين كل أداة  الذرويةالتدريجي من النهاية 
ً
بأدوات يزداد حجمها تدريجيا

 وأخرى يحدد مقدار اتساع أو انفراج القناة.

  ذو شكل مستدق من الجزء الذروي وحتى الجزء التاجي من القناة 
ً
أوجدت هذه الطريقة تحضيرا

 على مركزية القناة.كما تؤمن إزالة متساوية من العاج من جميع جدران القناة بهدف الحفاظ 

  قدر اإلمكان وما يجنبنا ذلك من مخاطر التوسيع 
ً
إضافة إلى املحافظة على الجزء الذروي صغيرا

 الزائد لالنحناء الذروي.

 وفق ما يلي: back-Stepيتم التحضير بطريقة 

:التحضير 
ً
 الذروي: أوال

ذي لم يظهر أي إعاقة على كامل يتم توسيع القسم الذروي بقياس واحد أو قياسين أكبر من املبرد ال

 الطول العامل للقناة.

  25أما بالنسبة لألقنية املنحنية فإن املبرد الرئيس ي الذروي يجب أن ال يكون أكبر من القياس

)أي قبل التحضير(   25أما إذا كان الجزء الذروي للقناة املنحنية ذو قياس أكبر من القياس 
ً
تشريحيا

 .MAFفإن املبرد الذي يظهر إعاقة خفيفة على كامل الطول العامل هو سيكون املبرد الذروي الرئيس ي 
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: تحضير ما تبقى من القناة:
ً
 ثانيا

وهذا ما يسمى  mm1-0.5يتم إيجاد الشكل املستدق بتقصير الطول العامل لكل أداة بمقدار   

 . STEPING BACKبالــ

:ثال
ً
  Recapitulationالدرجات املتشكلة وتسليك القناة: إزالة ثا

 (MAF)عند االنتقال من مبرد ألخر وقبل العمل باملبرد األكبر نعود إلى الطول األصلي بالـــ 

 أو بمبرد أصغر ونقوم بالبرد بحذر لتحرير البقايا.

: حجم التحضير:
ً
 رابعا

على األقل في الثلث التاجي من القناة الجذرية حيث يعطي هذا  60-70حتى القياس  يتم التحضير 

 باإلضافة إلى الحصول على الشكل املستدق ,ومن املمكن صقل التحضير التاجي بسنابل 
ً
 كامال

ً
تنظيفا

GG  1-2-3ذات القياسات. 
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 :الطرائق التاجية الذروية

  يتم تحضير الجزء التاجي من القناة قبل تحديد
ً
الطول العامل حيث تحضر القناة على التعاقب بدءا

 من النهاية التاجية وحتى كامل الطول العامل

 من هذه الطرائق:

 . Step-Down. تقنية 1

 .Double-Flare. تقنية 2

 Crown-Down. تقنية 3

 :Down -Step. تقنية 1

 وهي على الشكل التالي:  Step-Backتعتبر هذه الطريقة تعديل لتقنية 
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من القناة أو حتى بداية  مم18-16حيث نحضر  Hمبارد .تحضير الجزء التاجي من القناة باستخدام  -1

 .القنوي االنحناء 

 .3-2-1لصقل الجزء التاجي من التحضير حيث نستخدم قياسات  GGسنابل .تستخدم  -2

 .نقوم بتحديد الطول العامل. -3

 .Back-Step.نتابع تحضير القسم الذروي وفق تقنية  -4

 تحضير األقنية الصعبة:

 ( أو أصغر ضرورية 15املقصود باألقنية الصعبة هي األقنية الضيقة والتي تكون فيها األداة رقم )

( أو أكثر في 31األقنية املعوجة والتي تكون درجة اعوجاجها ) للوصول إلى الطول الحقيقي للقناة أة

 الجزء الذروي للقناة.

 ل هذه األقنية املعوجة أو الضيقةفي مث القنيوي ير ومن املشاكل املالحظة خالل التحض: 

 النثقاب الجذري , خلق نقطة اصطدام , كسر األدوات.ا

 وهي تحدث بسبب: ضغط املوسعة مع  أن أي من هذه األعراض الثالثة تحدث مع امهر املمارسيين

 القنيوي ض تدويرها أثناء التوسيع وهذه اإلجراء خاطئ لذلك يفضل قبل التوسيع أن نخمن العر 

الذي يجب أن نصل إليه وذلك بسبر القناة بأداة رفيعة وتحريكها ضمن القناة ملعرفة شكل القناة 

وعرضها املحتمل, ومن ثم نبدأ بالتوسيع ابتداء من األدوات الرفيعة ومن غير محاولة دفع املوسعة 

 داخل القناة بل بجعلها تدخل القناة بدون ضغط وتخرج منها بحرية.

 عن وكذلك ف 
ً
أن تطبيق الضغط على املوسعة أثناء التوسيع يؤدي إلى انحراف التوسيع بعيدا

الشكل األصلي للقناة وخلق قناة جديدة وكذلك ضغط األداة أثناء التوسيع يجعلها في بعض 

األحيان تتثبت في العاج وحين إخراجها تنكسر ولقد وضعت ثالث طرق هامة من أجل تالفي حدوث 

 .و حدوث نقاط االصطدام في األقنيةوكسر األدوات أ الجذري  اإلنثقاب

 


