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 املادة السادة للشقوق والوهاد
 

 

:مقدمة تاريخية عن املادة السادة للوهاد والشقوق   

وال تشكل سورية استثناًء فقد وجدت   العالم،يعد النخر السني من أكثر األمراض املزمنة شيوعا في   

 وسريريا% فقط من السطوح الطاحنة ل  53أن  1998د. بشارة عام 
ً
 شعاعيا

ً
. لرحى األولى الدائمة سليمة تماما  

 لإلصابة بالنخر السني بشكل   والشقوق اعُتبرت البنية التشريحية لكٍل من الوهاد  
ً
 قابال

ً
منذ زمن بعيد مكانا

لذلك بدء باستخدام السيالنت لسد   النخر،كبير ومن الصعب إجراء التنظيف بشكل كاف يمنع من حدوث  

ق. وإغالق تلك الشقو   

 

؟ والشقوق ما هي الوهاد    

بعض العالم التشريحية التي نشاهدها على السطوح اإلطباقية.   

A fossa : وهي انخفاض أو تجويف غير منتظم  )الحفرة(   

A sulcus (: هو انخفاض أو وادي طويل يقع بين حواف الحدبات. للميزاب أثالم إضافية تقع عند التقاء مليزاب)ا  

.والثلمعدم الخلط بين مصطلح امليزاب  ويجبمنحدرات الحدبات.   

Fissures (: وهي تشمل األثالم التطورية واإلضافية. )الشقوق    

Pits اسم الوهدة املركزية  ويطلقلتقاء األثالم. (: وهي انخفاض بحجم رأس الدبوس يتوضع في مكان ا)الوهاد 

 على قعر الحفرة املركزية في األرحاء حيث تلتقي األثالم التطورية.

    

   هناك نوعين من الشقوق والوهاد:

 للنخر وهو  
ً
 ما يكون مقاوما

ً
. قابل للتنظيف الغريزي وغالبا V نوع ضحل وعريض وشكله يشبه 

 . يصل امتداده إلى امللتقى املينائي العاجي وقدأو يشبه عنق الزجاجة، ( I)يشبه الحرف   وشكله وضيقوع عميق  ن

كما يمكن للنوع األخير أن يكون له عدة فروع. يحوي عادة هذا النوع سدادة عضوية تتألف من بقايا الظهارة 

يبين   والوهاد ذه الشقوق املينائية وجراثيم اللويحة السنية إضافة إلى بقايا من الحفرة الفموية. إن فحص ه 

ة تحمي تجمع اللويحة السنية. كما أن سرعة انتشار   سبب كونها عالية القابلية للنخر السني. فهي تقدم كوَّ

 من امللتقى املينائي العاجي.   والشقوق نخور الوهاد 
ً
تعود إلى حقيقة أن هذه البنى قريبة جدا  
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: والشقوق نخر الوهاد   

النادر أن يتطور   ومن ،  والشقوق الوهاد   وشكلأن احتمالية حدوث النخر تتعلق بعمق   1889سجل في عام  

   النخر في السطوح امللساء سهلة التنظيف.  

% من النخور عند األطفال كانت على السطوح اإلطباقية رغم أنها ال تشكل سوى  45وجد أن  1925وفي عام  

ملعرضة للنخر. % فقط من مجمل السطوح السنية ا12  

ظهر بأن نسبة النخور   1980-1979مسح أجراه املعهد القومي للبحث السني في الواليات املتحدة مابين    وفي 

% وعلى السطوح  29% وعلى السطحين اللساني والدهليزي  54على السطوح اإلطباقية عند األطفال بلغت  

.  %24 -17املالصقة   

رجع هذا التزايد في نسبة حدوث نخور ا
ُ
:  إلى  بالنسبه لباقي النخور  لسطوح اإلطباقيةأ  

أكثر   أن هذه الوسائل الوقائية أثرت على السطوح امللساء ازدياد وسائل الوقاية من النخر كتطبيق الفلور إال

. تحدث بسبب الشكل التشريحي لهذه البنى والشقوق ، حيث أن نخور الوهاد  والشقوق من الوهاد   

أكبر من السماكات الصغير التي تفصل قعر الوهاد   وهذامم    1سماكة امليناء التي تغطي السطوح امللساء 

عن امللتقى املينائي العاجي.   والشقوق   

اآلفة إلى إعادة  سنوات بسبب تعرض  4-3الفترة الالزمة الجتياز النخر لسماكة امليناء في السطوح امللساء تبلغ 

لصعوبة تنظيف هذه   والشقوق التمعدن عند التعرض للفلور بينما يتقدم النخر بشكل أسرع في ميناء الوهاد  

صعوبة تعرضها إلى إعادة التمعدن.    وبالتالياملناطق    

 أن جدرا 
ً
 أن قعر الشقوق هو أول مكان يتأثر بالنخر، إال أنه من املقبول حاليا

ً
ن  كان من املعتقد سابقا

 أو ما يصاب بالنخر في الشقوق ثم تمتد اآلفة حتى قعر الشق 
ً
إلى امللتقى   ومنهالشقوق الجانبية هي غالبا

وصول النخر إلى العاج تزداد سرعة تقدمه ألن سرعة تقدم النخر في العاج أكبر منها في   وبمجرداملينائي العاجي.  

 في تعديل الحموضة املسببة باللويحة امليناء. كما تحوي الشقوق السدادة العضوية، هذه السداد 
ً
ة تلعب دورا

ما يفسر بداية النخر على جدران الشق قبل قعره.  وهذا كما أنها تقلل من وصول الحمض إلى قعر الشق   

 

بشكل كبير البنية التشريحية للسطح االطباقي وفترة البزوغ   يرتبطبدء وتطور النخور االطباقية:   

: النخر السني وفق خمس درجات ويتدرج  

 نخر ُيرى باملجهر االلكتروني. 

 نخر ُيرى باملجهر الضوئي. وهذان النوعان غير مرئيان بالعين املجردة. 

 اآلفة املينائية. 

ل الحفرة. 
ُّ
 تشك

م الكامل للسن . التهدُّ  
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 : ةاملواد الساد
ً
هي مواد راتنجية قابلة للتطبيق واإلرتباط امليكانيكي بسطح امليناء املخرش، مشكلة حاجزا

 بين سطح السن 
ً
 فعاال

ً
توضع في الشقوق والوهاد السنية بهدف الوقاية أو منع تطور   الفموية. ئةوالبيفيزيائيا

. النخر السني  

 أن السطوح اإلطباقية
ً
كر سابقا

ُ
لألسنان الخلفية لم تستفد من الوقاية بالفلور سواء املوضعي أم الجهازي   ذ

ه ذلك إلى ضرورة سد املناطق التي يصعب تنظيفها  وقد امللساء،كما استفادت منه السطوح    وتعد وجَّ

 مناطق تراكم للويحة السنية.  

وح اإلطباقية      لألسنان  حيث أظهرت الدراسات أن السيالنت يقلل من وجود العقديات الطافرة على السط

 الخلفية. 

  التطبيق الجيد للسيالنت ال يقوم فقط بالوقاية من النخر بل يستطيع  أخرى أن كما أظهرت دراسات  
ً
أيضا

سد بالسيالنت لم تتطور بعد مراقبة زادت عن  إيقاف
ُ
. سنوات 10تطور آفة عاجية، فلوحظ أن اآلفات التي ت  

 

:باملادة السادةالصفات الواجب توفرها   

 بسطح امليناء.1
ً
 صميميا

ً
. تحقق إرتباطا  

. سهلة التطبيق.2  

. ذات تقبل حيوي.3  

. انحاللية قليلة في الفم.4  

. سيالن حر ولزوجة مناسبة للدخول ضمن امليازيب. 5  

 

:الطاحنة للنخر السنيأسباب تعرض السطوح   

. البنية التشريحية.1  

. استفادتها قليلة من الفلورايد.2  

  

:أشكال تطبيق املادة السادة  

بعد تنظيف السطوح الطاحنة الخالية من النخر وتخريشها بالحمض تطبق املادة ادة السادة البسيطة: ـ امل

 السادة )وقاية أولية(.

: تجريف وإزالة آفة نخرية صغيرة ومن ثم تطبيق املادة السادة )وقاية ثانوية(.ـ املادة السادة املعدلة  
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:استطبابات املادة السادة  

ـ فعالية النخر متوسطة إلى عالية و/أو   

  الوهاد وامليازيب العميقة صعبة التنظيف(.)األسنان ذات  ـ تشريح امليازيب 

ـ عمر السن )بعد البزوغ(.   

يق املادة  بجميع األرحاء الدائمة لألطفال عاليي الخطورة بالنسبة للنخر أو متوسطي الخطورة، كما يجب تط

على الضواحك عند األطفال عاليي الخطورة.  والشقوق السادة للوهاد    

 عند األطفال منخفض ي الخطورة بالنسبة للنخر والذين لديهم الشقوق عميقة ومثبتة للويحة.

. األرحاء املؤقتة عند األطفال عاليي الخطورة بالنسبة للنخرعلى   

 

: لوهاد والشقوق على األسنان غير مكتملة البزوغخصوصية ا  

 ملتهبة حول السن في  يتجنب  -1
ً
األطفال تفريش هذه األسنان ألن تفريشها يسبب نزف اللثة التي تكون غالبا

   .طور البزوغ

ميناء هذه األسنان أقل مقاومة للنخر بسبب عدم اكتمال نضوجها حيث تكون املسافات بين املواشير   -2 

   .مؤهبة للنخر بشكل أكبر قبل أن يزداد تمعدنها من الشوارد املعدنية في اللعاب

 هذه األسنان ال يحدث فيها التنظيف الغريزي الذي يحدثه املضغ بسبب عدم وصولها لإلطباق.  -3

ك نضع برنامج زيارات دورية كل ثالثة أشهر ويطبق بالتناوب مس فلوري أو كلورهيكسيدين ريثما تصل  لذل

 ملستوى اإلطباق ونتمكن من تأمين العزل األساس ي لنجاح املادة السادة. 

 

:مضادات استطباب املادة السادة  

. السن امللتحمة بشكل جيد.1  

. األسنان التي مض ى على بزوغها أكثر من أربع سنوات.2  

عندما يكون سلوك املريض ال يسمح بالحفاظ على الساحة الجافة الضرورية لنجاح التطبيق. .3  

عند وجود نخر واضح على السطح اإلطباقي. . 4  

وجود نخر على السطح املالصق يستلزم تحضير السطح اإلطباقي.. 5  

.ةاألسنان غير البازغة بشكل كاِف للحصول على ساحة جاف. 6  

. عندما يكون الوقت املتوقع لبقاء األرحاء املؤقتة قصيرا. 7  
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  :والشقوق املواد املستعملة كسادات للوهاد 

 الراتنج: 

 :GICأسمنت الغالس انيومير 

   الكمبوميرات:

   :ر السادات الحاوية على الفلو 

 لطريقة تحريض التماثر
ً
   .االختالف األساس ي فيكون وفقا

 )الجيل األول(: وكانت تصلبها باألشعة فوق البنفسجية. 

حيث يتم البدء بتفاعل التصلب باستخدام نظام مسرع كيميائي.  كان ذاتي التماثر أما )الجيل الثاني(:  

 و)الجيل الثالث(: يحرض فيه التفاعل باستخدام فوتونات الضوء املرئي. 

 أما التقسيم األحدث فهو يعتمد على املشعر: 

 املواد السادة الراتنجية الحاوية على الفلور.  

املختلفة والتي تعد عوامل محررة بطيئة للفلور. مواد الزجاجي الشاردي   

 

: يعتبر الجيل الثالث من املواد السادة )مع أو بدون الفلور( كذلك املواد السادة الزجاجية الشاردية 
ً
حاليا

( هي من أفضل املواد املختارة من أجل ختم الوهاد والشقوق. 
ً
 أو كيميائيا

ً
 )املتصلبة ضوئيا

 

:ادةمراحل تطبيق املادة الس  

. تنظيف السطح الطاحن.1  

. عزل السن )الحاجز املطاطي، تقنية األيدي األربعة(.2  

املنتجة(. ثانية أو حسب تعليمات الشركة 30%(، ) 37. تخريش سطح امليناء )حمض الفوسفور 3  

ثانية(. 30. الغسل والتجفيف )4  

.ومن ثم تصليبها . تطبيق املادة السادة وإزالة الزوائد قبل التصليب5  

. فحص املادة السادة )فقاعات، زوائد، تصلب ناقص...(.6  

. فحص اإلطباق.7  

. تطبيق الفلورايد.8  

 

( التنظيف:1  

يتطلب الثبات الجيد للسادة أن تكون الوهاد والشقوق نظيفة وخالية من الرطوبة الزائدة. ومن وجهة نظر  

عملية من املفيد تنظيف السن بفرشاة األسنان عند املرض ى ذوي الصحة الفموية السيئة وهناك عدة طرق  

تنظيف السن قبل بدء مراحل تطبيق السادات وهي: تفريش السن بمعجون األسنان، استخدام مسحوق  ل
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 تنضير امليناء وقد بينت دراسات أن  
ً
الخفان مع القبضة بطيئة السرعة، سبراي بيكربونات الصوديوم وأخيرا

 تنضير امليناء يزيد من نفوذية وانطباق السادات على ميناء الوهاد والشقوق.  

 

: isolation . العزل: 2  

خطورة لتطبيق السيالنت وإن فشل الحصول على مسامية مينائية نتيجة    يعد العزل الكافي املظهر األكثر

إجراء التخريش الحمض ي بواسطة أي نوع من السوائل يسبب  فشل تشكل األوتاد الراتنجية أو قلتها وبالتالي  

،يصبح ثبات الراتنج 
ً
 يسمح بترسبحيث إن التلوث اللعابي خالل أو بعد التخريش الحمض ي  ضعيفا

البروتينات السكرية ضمن الطبقة السطحية للميناء وهذا يضعف بشكل كبير األرتباط مع السيالنت وإن  

 حدوث مثل هذا األمر يوجب إعادة القيام بالتخريش.

 

:etching 3 التخريش .  

يؤدي تخريش امليناء إلى إحداث ما يسمى باملسامية املجهرية وإحداث خشونة في السطح ويستطيع الراتنج   

منخفض اللزوجة أن يندخل في هذه املسامات على السطح الخشن وعندما يتصلب يشكل األوتاد الراتنجية  

 باستخدام
ً
ويجب   ِجل، بشكل محلول أو   %(  50-30حمض الفوسفور بتركيز بين )  ضمن امليناء. يوص ى حاليا

 التأكد من شمول التخريش كافة املناطق املطلوبة.

 

:والتجفيفالغسل  -4  

ثانية عند   60يجب غسل امليناء باملاء الجاري بعد انتهاء الزمن املحدد لتطبيق الحمض على امليناء ملدة 

بينما نصح بالغسل   90  وملدةثانية عند استعمال الحمض بشكل ِجل   استعمال الحمض بشكل محلول  

ثانية، يجب   15ثانية وبعد الغسل يجب التجفيف باستعمال تيار من الهواء غير امللوث بالزيت ملدة   40ملدة  

ظهور الشكل الثلجي على كافة مناطق امليناء التي تم تخريشها وفي حال وجود مناطق غير مخرشة نعيد  

نغسل امليناء ثم نعيد تخريشها.وفي حال تلوث امليناء املخرشة باللعاب  ،تخريشها  

 

تطبيق املادة: -5  

ي التصلب يتم إتمام وفي السيالنت كيميائ  ،يجب إتباع تعليمات الشركة املنتجة عند تطبيق السيالنت

تجنب انحصار    أطول يجبالتطبيق قبل انقضاء زمن العمل بينما يزود السيالنت ضوئي املمارس بزمن عمل 

  
ً
فقاعات الهواء عند تطبيق السيالنت، وتكون فرصة انحصار الفقاعات ضمن السيالنت املصلب ضوئيا

له التجاري مزود بمحقنة. أقل ويتم تطبيقه بفرشاة أو بمسبر وبلطف كما يمكن أن يكون شك  
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( فحص التداخل اإلطباقي:6  

كما يجب    ،ومن ثم إزالة السيالنت في مناطق التداخل اإلطباقي  العض،التداخل اإلطباقي بورق  يتم فحص

إنجاز اإلنهاء بسنبلة مستديرة صغيرة   ويمكنالتي تكون فوق االرتفاع الحفافي   إزالة الزوائد من السيالنت

 بسرعة بطيئة بفعالية. 

 

راقبة:7 ( امل  

 للتحقق من فعالية يجب مراقبة ا
ً
السيالنت وعند اكتشاف   وثبات ألسنان التي طبق عليها السيالنت دوريا

تطبيقه.  وإعادةالفقد الكامل أو الجزئي له يجب إعادة تطبيقه. كما يجب إزالة السيالنت املتلون القديم   

يعود إلى سوء العزل والتلوث باللعاب، أما الفشل املتأخر   وجدت دراسات أن سبب الفقد املبكر للسيالنت 

 إلى السحل اإلطباقي وقوى القص والفشل الحفافي
ً
.فيعود غالبا  

 

حمض ي ينهى بتطبيق الفلورايد. : كل عمل يبدأ بتخريش. تطبيق الفلور 8  

 

:الفحص الدوري للمادة السادة  

فقاعات مفتوحة، تلون  في البداية فحص دوري كل ستة أشهر )فقدان جزئي أو تام للمادة السادة،

 الحواف( التصحيح أو إعادة التطبيق من جديد.

 ثم تصبح الفحوص سنوية.

 

 العوامل التي تؤثر في املادة السادة:

. عمر املريض.1  

. حالة ومستوى البزوغ.2  

الفموية: )ـ سن دائم/ سن لبني، ـ أرحاء/ ضواحك، ـ علوية/ سفلية(. نوع السن وموقعه في الحفرة 3   

. طبيب األسنان.4  

 

:أسباب فشل املادة السادة  

.. التنظيف غير الكافي للميازيب1  

.. عزل وتجفيف غير كافيين2  

.. تحميل إطباقي زائد3  
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.. تشخيص خاطئ4  

 

:التأثيرات الجانبية للمادة السادة  

 

 املشكلة الحل

اإلطباقفحص   إعاقة اطباقية 

 حدوث وتطور نخر فحص دوري وإعادة تطبيق املادة السادة

 ردود فعل تحسسية إزالة املادة السادة 

 

:لسادةتقييم املواد ا  

.ي الخطورة العالية لإلصابة بالنخرإجراء وقائي ذو فعالية عالية عند األطفال والشباب ذو   

.)فائدة ـ تطبيق( في املجتمعات التي يتمتع أفرادها بأسنان خالية من النخرـ عالقة غير متناسبة   

 

:توسيع تطبيقات املادة السادة  

  الحشوات؟تطبيقها فوق 

 تصحيح الشقوق بين السن والحشوة؟ 
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: يبين الجدول التالي بعض أنواع املواد السادة الراتنجية املتواجدة في األسواق  

 

 
 

 

 


