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 تصميم مبتكر في الجسور اللصاقة الخزفية
 

Innovation Design in Cermic  Adhesive Brigde 

 
 " طريقة تحضير الضمة "

 
 سمطان محمد الدكتور

 التعويضات الثابتة قسم في أستاذ
  سناناأل طب كميةعميد  

  – حمب جامعة-
 
 
 

  الممخص
سضٛش األصغش٘ ((  انخٙ ُصًًج إٌ انًُٕرج انسذٚث نهدسٕس انهصاقت )) اندسٕس راث انخ

يٍ قبم  األسخار انذكخٕس يسًذ سهطاٌ ٚعخًذ عهٗ حقُٛت حسضٛش زذٚثت حُسًٗ حسضٛش 

ْٔٙ حعخبش حطٕٚشا ٔحعذٚال نخسضٛش خسش يٛشالَذ   Clasp Preparation Methodانضًت

ساحُدٛت  انخهفٙ نضٚادة ثباحّ ٔإسخقشاسِ يٍ َازٛت انخسضٛش أيا انًادة فٓٙ حعخبش يادة خضفٛت

خانٛت يٍ انًعذٌ ، ٔ حعخًذ ْزِ انطشٚقت عهٗ إخشاء حسضٛش حخانفٙ نكٍم يُت دعاياث اندسش 

، ٔفًٛا ٚهٙ ششزا نطشٚقت انخسضٛش فٙ زال فقذ ضازهك ثاَٙ عهٕ٘ ٔٚخى رنك عٍ طشٚق 

اسخعًال انسُابم انًاسٛت االسطٕاَٛت انشاقت اندذٚذة زٛث َقٕو بخسضٛش يٛاصٚب شفٓٛت أٔ 

يهى ( ثى َبذأ بانخسضٛش بانُسبت نهفك  1,2إنٗ  2يهى ٔ ٚخشأذ بٍٛ )  1بعًق ٚضٚذ عٍ زُكٛت 

انعهٕ٘ نهذعايت األَسٛت يٍ انضأٚت األَسٛت انشفٓٛت نهضازك األٔل انعهٕ٘ ٔ خخٗ انضأٚت 

يهى ٔ بخظ إَٓاء كخف عًٕد٘ عهٗ  2انٕزشٛت انسُكٛت باسحفاع عٍ انسافت انهثٕٚت بًقذاس 

يهى ( كًا ٚخى حسضٛش يًٓاص إطباقٙ بعًق ٔ  1,2إنٗ  2نٙ نهسٍ ٚخشأذ بٍٛ )انًسٕس انطٕ

يهى فٙ يُخصف انًسافت بٍٛ انسذبخٍٛ انشفٓٛت ٔ انسُكٛت ، ٔ أيا انشزٗ األٔنٗ    2عشض 

فٛخى حسضٛشْا كًا ركشَا بشكم حخانفٙ  بذءاً يٍ انضأٚت انٕزشٛت انسُكٛت ٔ زخٗ انضأٚت 

ٔ بخظ إَٓاء يشحفع عٍ انسافت انهثٕٚت  ( يهى 1,2إنٗ  2خشأذ بٍٛ ) انشفٓٛت األَسٛت بعًق ٚ

يهى كًا ُٚسضش يًٓاصٍٚ إطباقٍٛٛ عهٗ انشزٗ أزذًْا زُكٙ بٍٛ انسذبخٍٛ األَسٛت  2بًقذاس 

يهى ٔ اٜخش فٙ يُخصف انًسافت بٍٛ انسذبخٍٛ انشفٓٛت  2ٔ انٕزشٛت ٔ بعًق ٔ عشض 

ُفس انعًق ٔ انعشض انسابقٍٛ ٔ بخظ إَٓاء كخف يائم انشفٓٛت انسُكٛت فٙ انداَب األَسٙ ب

عهٗ انسطٕذ انًسضشة أٔ عًٕد٘ عهٗ انًسٕس انطٕنٙ نهسٍ ، ٔ يا ُٚطبق عهٗ انفك 

انعهٕ٘ فٙ آنٛت انخسضٛش ٚخى حطبٛقّ عهٗ انفك انسفهٙ بُفس انثخاَاث ٔ انسذٔد ، ثى ٚخى حُعٛى 
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ًٓٛذاً ألخز انطبعت ٔ إسسانٓا إنٗ انخقُٙ يٍ انسطٕذ باسخسذاو سُابم اإلَٓاء ٔ انخُعٛى ٔ رنك ح

أخم يصاَعت اندسش ٔ بُاًء عهٗ يا سبق َالزع أٌ ْزِ انطشٚقت ُسًٛج حسضٛش انضًت ألَٓا 

حخشابّ يع انضًت شكهٛاً ٔ ٔظٛفٛاً فشكهٛاً نهضًت ثالثت عُاصش )يكافئ ، يًٓاص ، يثبج( ٔ 

ُاً، ٔ أيا ٔظٛفٛاً فههضًت أسبعت ٔظائف نخسضٛشَا سطساً شفٓٛاً ٔ سطساً زُكٛاً ٔ سطساً طاز

ْٙ االسخقشاس ٔ انسًم ٔ اإلزاطت ٔ انخكافؤ ، ٔ حسضٛشَا ٚقٕو بانسًم بٕاسطت انًٓايٛض ٔ 

خظ اإلَٓاء ٔ اإلزاطت بانسطٕذ انسُكٛت ٔ انشفٓٛت ٔ انخكافؤ ٔ االسخقشاس بًفٕٓو انخخانف فٙ 

يهى .   ٔفًٛا ٚهٙ األشكال انخٙ  1,2 االحداِ ٔ انعًق فٙ ثخاَت انخسضٛش انخٙ نى حُقص عٍ

 حٕضر شكم انخسضٛش  ٔشكم اندسش عهٗ فاَخٕو انذساست

                                                                

                                           
 24أ14ٔخسضٛش ل:شكم ان  -2شكم سقى               26أ16ٔشكم انخسضٛش ل  -1شكم سقى 

                                
 خسش انضًت  -4-شكم سقى                   سش انضًت      شكم خ -3-سقى  شكم

 

كًا حى فٙ كهٛت انُٓذست انًٛكاَٛكٛت قسى يٛكاَٛك انًٕاد دساست بٕٛيٛكاَٛكٛت زٕل حصًٛى ْزا 

شَايح يعُٛت فٙ دساست اإلخٓاداث انخٙ اندسش بئسخعًال يفٕٓو انخصًٛى انًسٕسب بئسخعًال ب

(دسخت 45ًٚكٍ أٌ ٚخعشض نٓا اندسش يٍ خشاء حطبٛق قٕٖ عًٕدٚت أٔيائهت بضأٚت )

(َٕٛحٍ ٔحبٍٛ يٍ خالل انذساست آياٌ ْزا اندسش يٍ زٛث إسخقشاسِ ٔثباحّ 151ٔقذسْا )

 حسج انقٕٖ انًطبقت عهّٛ كًا حٕضسّ األشكال انخانٛت :

 

 

                
 -6-شكم سقى                                                       -5-شكم سقى     
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ًَٕرج يسٕسب ثالثٙ األبعاد نهدسش انًصًى                      شبكت انعُاصش انًُخٓٛت  

 نهدسش انًصًى ثالثٙ األبعاد        

 

         
انًصًى بخطبٛق قٕٖ  عًٕدٚت ٔيٍ ثى  ًٚثالٌ إَخشاس اإلخٓاد فٙ اندسش 8& 7شكم سقى 

( َٕٛحٍ  بئعخباس انًادة انًصُٕع يُٓا اندسش ْٙ 151( دسخت  يقذاسْا )45يائهت بضأٚت )

 خضفٛت.
 

 
 الخالية الخمفية الجسور تحضير في معدلة حديثة تقنية تقييـ إلى الدراسة ىذه تيدؼ
 ( مريضا  99جة )معال ذلؾ أجؿ مف تـ وقد )مصممة مف قبؿ الباحث( المعدف مف

 :بجسور خزفية خالية مف المعدف مف مواد مختمفة مثؿ
 (targis-vectris, inceram &  Ips-impress)  

 بالضمة التحضير طريقة سميت معدلة جديدة بتقنية الدعامات تحضير بعد وذلؾ
 والشعاعية السريرية الدورية المراقبة تمت كما الطبقات بتقنية الجسور جميع وألصقت

 الضمة بطريقة التحضير تقنية بأف الدراسة نتائج وأظيرت سنوات ثالث لمدة رضىلمم
 تعويض في حسف إنذار ذات المعدف مف الخالية الحديثة الكريستالية المواد وكذلؾ
 الصغير الجزئي الدرد ذات الخمفية الجسور

 

 :Interdictionمقدمة 
األسػػناف بشػػكؿ عػػاـ إف التطػػورات الحديثػػة فػػي العمػػـو والتقنيػػة فػػي حقػػوؿ طػػب 

وطػػب األسػػناف التعويضػػي بشػػكؿ خػػاص أظيػػرت مفػػاىيـ جديػػدة فػػي المػػواد التعويضػػية 
   :والمواد الرابطة وبالتالي تقنيات جديدة في الجسور حتى غدت المعادلة التالية

 سن=    تعويض    +    مادة رابطة    +  سن
Tooth   +conductor mat  +prosthesis  =tooth  
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ؿ مف الناحية الميكانيكية والفيزيائية والكيميائيػة والحيويػة ولقػد كانػت مػف قبػؿ ممكنة الح
ف ىػذه التطػورات نفسػيا إأمػا مػف جيػة أخػر  فػ ،تكاد تكوف مستحيمة الحؿ ىذا مف جية

ي طػػػػػب األسػػػػػناف ػػػػػػػػأعطػػػػػت مفػػػػػاىيـ جديػػػػػدة فػػػػػي الناحيػػػػػة التجميميػػػػػة وبشػػػػػكؿ خػػػػػاص ف
]،،1،8،،،،،1[. 

ىب يعتبػػر مػادة تجميميػػة تزيينيػة فػػي جػوؼ الفػػـ عقػود مػػف الػزمف كػػاف الػذذ فمنػ
فقػػد غػػدا المػػوف الطبيعػػي  أمػػا اليػػـو ،وقممػػا يخمػػو فػػـ أنثػػى مػػف سػػف ذىبػػي كػػدليؿ تجميمػػي

لألسػػناف ىػػو مقيػػاس المفيػػـو التجميمػػي الحػػديث لػػد  البشػػر  ولعػػؿ ىػػذه األسػػباب ىػػي 
ت ىػػذه يطرحػػوا فكػػرة التعويضػػات الخاليػػة مػػف المعػػدف حتػػى غػػديف لالتػػي قػػادت المعوضػػ

فػػي المػػواد السػػنية التعويضػػية وتكػػاد أف تػػزي   قويػػا   التعويضػػات تحػػاوؿ أف تحتػػؿ مكانػػا  
ف كانػػت تمػػؾ األخيػػرة ا  التعويضػػات المعدنيػػة الخزفيػػة إلػػى مكانػػة أدنػػى ممػػا ىػػي عميػػو و 

 .اففي أبحاث طب األسن تمتمؾ دراسات سريرية تشتد عمقا  
الف لمشػػركات المنتجػػة كػػاف لمحقيقػػة العمميػػة بمنػػأ  عػػف الدعايػػة وا عػػ حفظػػا  و 

عمػػى الجامعػػات أف تسػػاىـ فػػي دراسػػة مخبريػػة سػػريرية ليػػذه المػػواد دراسػػة أكاديميػػة  لزامػا  
 ىػذا البحػث إا وتحدد الطريقػة المثمػى فػي تطبيػؽ ىػذه المػواد فػي مجاليػا السػرير . ومػا

 الخالية مف المعدف. لمتعويضاتمحاولة ليسد ثغرة في مجاؿ طب األسناف 
   :Aim of researchهدف البحث 

ييػػػدؼ البحػػػث إلػػػى تقيػػػيـ طريقػػػة حديثػػػة جديػػػدة معدلػػػة فػػػي تحضػػػير الجسػػػور 
 الخمفية استقباؿ المواد التعويضية الخالية مف المعدف مف أمثاؿ:

targis  rectris, Inceram, IPSimpress. 
 :Material  and  methodsمواد وطرق البحث 

تراوحػت  مريضػا   99عند  خمفيا   ( جسرا  99 نجاز الدراسة السريرية تـ تقييـ )  
روعػػػػػي أف يكػػػػػوف الطمبػػػػػة  سػػػػػنة مػػػػػف طمبػػػػػة الجامعػػػػػة حيػػػػػث (1،-2،أعمػػػػػارىـ بػػػػػيف )

 المشموليف بالدراسة يتمتعوف بالمواصفات التالية:
 صحة فموية جيدة -،
 .فـ خاؿ ما أمكف مف النخور أو الحشوات -،
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 .ومف الصنؼ األوؿ ،إطباؽ خاؿ مف الشذوذات -9
 .وجد لد  المرضى عادات شاذة كالصرير مثال  ي ا -1

 (،والمرضى المشموليف في الدراسة يمثميـ الجدوؿ رقـ )
 مجموع فك سفمي فك عموي المريض
 1، 7 8 ذكور
 1، ،، 9، إناث

 99 8، ،، المجموع
 (1الجدول رقم )

جميػػع المرضػػى الخاضػػعيف لمدراسػػة كػػاف الفقػػد لػػدييـ الضػػاحؾ الثػػاني العمػػو  
وأثنػػػػاف الفحػػػػص األولػػػػي  ،ؾ الثػػػػاني السػػػػفمي بتظػػػػاىر خفيػػػػؼ لظػػػػاىرة غػػػػادوفوالضػػػػاحأ

لممرضػػػى تػػػـ اختيػػػار المػػػوف وفػػػؽ الشػػػروط الزمانيػػػة والمكانيػػػة العمميػػػة الناظمػػػة ألسػػػس 
 ( مػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػركةCromoscope) اختيػػػػػػػػػػػػػػار المػػػػػػػػػػػػػػوف باسػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ دليػػػػػػػػػػػػػػؿ األلػػػػػػػػػػػػػػواف

(Ivolar-viva dentوىػو الػدليؿ الموافػؽ لألخػزاؼ الخاليػة مػف المعػدف ) ]8،،6،،6[، 
القػػوس الػػوجيي وتحديػػد ميػػؿ ممػػر المقمػػة وعالقتيػػا  وسػػجمت العضػػة لممػػريض باسػػتعماؿ

( Balanceمػػع القػػوس السػػنية العمويػػة وضػػبط ا طبػػاؽ بالعالقػػة المركزيػػة عمػػى مطبػػؽ )
الطمػب ( ثػـ Hayer werkev  GMBH co w.gcermanyنصػؼ المعػدؿ مػف شػركة )

مػف الفمورايػد إضػافة إلػى اسػتعماؿ الخيػوط مف المريض أف يفرش أسنانو بمعجػوف خػاؿ 
 .السنية والمضمضة الفموية
 :تحضير موديل الدراسة

تـ رسـ حدود التحضير بقمـ تحبيػر عمػى الػدعامات المختػارة وابتػدئ التحضػير 
األولي عمى المثاؿ الجبسػي وفػؽ النمػوذج الػذ  سيشػرح احقػا وذلػؾ باسػتعماؿ السػنابؿ 

والمػػػيالف والشػػػكؿ المقػػػرر وبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ تشػػػميع  وبػػػالعمؽ ،الخاصػػػة بتحضػػػير الجػػػبس
 ويتـ نقػؿ التحضػير سػريريا   الجسر لتحضير جسر مؤقت مف األكريؿ المتصمب بالحرارة

 وذلؾ وفؽ الخطوات التالية:
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بعػػد إجػػراف تخػػدير موضػػعي أو نػػاحي لممػػريض يػػتـ باسػػتعماؿ السػػنابؿ الماسػػية 
ممػـ  (،و حنكيػة بعمػؽ يزيػد عػف )ااسطوانية الشاقة الجديػدة بتحضػير ميازيػب شػفيية أ

( ثػػػـ نبػػػدأ بالتحضػػػير بالنسػػػبة لمفػػػؾ العمػػػو  لمدعامػػػة األنسػػػية مػػػف 2-1,2ويتػػػراوح بػػػيف )
الزاويػة الشػػفيية األنسػػية لمضػاحؾ األوؿ العمػػو  وحتػػى الزاويػة الوحشػػية الحنكيػػة بارتفػػاع 

ي ممػػـ وبخػػط إنيػػاف كتػػؼ عمػػود  عمػػى المحػػور الطػػول (،عػػف الحافػػة المثويػػة بمقػػدار )
ممػـ  ،ممػـ كمػا يػتـ تحضػير ميمػاز إطبػاقي بعمػؽ وعػرض  (2-1.2لمسف يتػراوح بػيف  )

 .الحنكيةو في منتصؼ المسافة بيف الحدبتيف الشفيية 
مػػػف الزاويػػػة الوحشػػػية  أمػػػا الرحػػػى األولػػػى فيػػػتـ تحضػػػيرىا بشػػػكؿ تخػػػالفي بػػػدفا  

نيػػاف مرتفػػع ( وبخػػط إ2-1.2الحنكيػػة وحتػػى الزاويػػة الشػػفيية األنسػػية بعمػػؽ يتػػراوح بػػيف )
( ممػـ كمػا يحضػر ميمػازاف اطباقيػاف عمػى الرحػى أحػدىما ،) عف الحافة المثوية بمقدار

منتصػػؼ  يممػػـ وثانييمػػا فػػ (،حنكػػي بػػيف الحػػدبتيف األنسػػية الوحشػػية وبعمػػؽ وعػػرض )
المسػػػافة بػػػيف الحػػػدبتيف الشػػػفيية الحنكيػػػة فػػػي الجانػػػب األنسػػػي بػػػنفس العمػػػؽ والعػػػرض 

 ئػػػؿ عمػػػى السػػػطوح المحضػػػرة أو عمػػػود  عمػػػى المحػػػورالسػػػابقيف وبخػػػط إنيػػػاف كتػػػؼ ما
   .لطولي لمسف

تـ تطبيقػو عمػى الفػؾ السػفمي يػوما ينطبؽ عمى الفؾ العمو  في آلية التحضػير 
درجػػة  (،،بحػػدود ) بػػنفس الثخانػػات والحػػدود وكػػاف المػػيالف لمػػدعامات المحضػػرة قمػػيال  
ألخػذ الطبعػة وقػد  ييػدا  قدرت بشكؿ تقريبي وتػـ إنيػاف التحضػير بسػنابؿ التنعػيـ وذلػؾ تم

ة المبطنػػػة )المضػػػاعفة( باسػػػتعماؿ السػػػميكوف المتعػػػدد المزوجػػػة عػػػتػػػـ إنجازىػػػا بتقنيػػػة الطب
عمػى بمػوغ طبعػة  طػر ( وكػذلؾ اسػتعمؿ الطػابع المعػدني المثقػب وذلػؾ حرصػا  ػ  اسي)ق

 .في منتيى الدقة واألمانة
بط الجسػر وتػـ ضػ بعد إنجاز الطبعة تـ تجربة الجسر المؤقت المحضر مسبقا  

بشكمو النيائي باستعماؿ األكريؿ الػذاتي التمػاثر المطبػؽ فػي جػوؼ الفػـ ولصػؽ الجسػر 
 .المؤقت باسمنت خالي مف األوجينوؿ وسجمت لممريض موعد الزيارة المقبمة

تػػػـ إرسػػػاؿ الطبعػػػة النيائيػػػة إلػػػى التقنػػػي المخػػػتص حسػػػب المػػػادة التعويضػػػية  
 دف وىػػػػػػػػػػػػػػػي إمػػػػػػػػػػػػػػػاالمقػػػػػػػػػػػػػػػررة والتػػػػػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػػػػػت جميعيػػػػػػػػػػػػػػػا خاليػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػػػػػ
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targis  vectris, inceram, IPS impress  وجميػػع ىػػذه المنتجػػات كانػػت لشػػركة
ivocler – vivadent  وطمػب مػف المخبػر  التقيػد الصػاـر بتقنيػة المصػانعة ليػذه المػواد

تبػػػاع الخطػػػوات التػػػي تقرىػػػا الشػػػركة فػػػي المنشػػػورات الخاصػػػة المتعمقػػػة بالمػػػادة حتػػػى  وا 
وؼ الفػـ وقبػؿ ا نيػاف التػاـ لممصػانعة تػـ اختيػار الجسػر مرحمة تييئتيا لإللصاؽ في جػ

فػػػي فػػػـ المػػػريض بوجػػػود المخبػػػر  المخػػػتص حيػػػث تػػػـ التأكػػػد مػػػف اانطبػػػاؽ وا طبػػػاؽ 
والخػػػتـ الحفػػػافي والمػػػوف وااسػػػتقرار والثبػػػات ومػػػا إلػػػى ذلػػػؾ مػػػف فحوصػػػات وطمػػػب مػػػف 

لمتابعػػة  المخبػػر  إجػػراف التعػػديالت الخاصػػة إف وجػػدت ثػػـ أعيػػد الجسػػر إلػػى المخبػػر 
 .التييئة لإللصاؽ النيائي

الحػػػاجز المطػػػاطي لتػػػأميف العػػػزؿ التػػػاـ وبتقنيػػػة  بوجػػػود وتػػػـ إلصػػػاؽ الجسػػػور
حيػث روعػي التخػريش أو التييئػة لكػؿ مػادة حسػب تعميمػات  الساندوش )نظاـ الطبقػات(

% 97الشركة وخرشت السػطوح المحضػرة باسػتعماؿ حمػض الفوسػفور اليالمػي بتركيػز 
ثػػػػػـ وضػػػػػع  تػػػػػـ تطبيػػػػػؽ مػػػػػواد الػػػػػربط وتصػػػػػميبيا بالضػػػػػوف اليمػػػػػوجينيثانيػػػػػة و  92لمػػػػػدة 

الكومبوزيت الخاص بالمادة وأجر  التصميب في جيات عػدة ثػـ نػزع الحػاجز المطػاطي 
حركػػات الفػػؾ السػػفمي المختمفػػة وحػػددت وأجريػػت تسػػوية وضػػبط إضػػافي لمجسػػر حسػػب 

أشػػػير إا إذا كانػػػت ىنػػػاؾ حػػػاات  6موعػػػد المراجعػػػة التاليػػػة لممػػػريض وقػػػد كانػػػت بعػػػد 
 .طارئة

طريقػػػة التحضػػػير ىػػػذه أسػػػميناىا التحضػػػير بطريقػػػة الضػػػمة حيػػػث يتشػػػابو  إف
 مضػػػػػػمة ثالثػػػػػػة عناصػػػػػػر فم مفيػػػػػػـو الضػػػػػػمة أمػػػػػػا شػػػػػػكميا  وظيفيػػػػػػا  و و  التحضػػػػػػير شػػػػػػكميا  
وظيفيػا  وأمػا مثبت( ولتحضيرنا سػط  حنكػي وسػط  شػفيي وطػاحف ،ز)مكافىف، ميما

 .والتكافؤ فممضمة وظائؼ ااستقرار والحمؿ وا حاطة
سػػػػطوح الشػػػػفيية بال وا حاطػػػػة ()بالميػػػػاميز وخػػػػط ا نيػػػػاف ولتحضػػػػيرنا المحػػػػؿ  

العمػػؽ فػػي ثخانػػة التحضػػير رار بمفيػػـو التخػػالؼ فػػي ااتجػػاه و ااسػػتقالحنكيػػة والتكػػافؤ و 
 (.6) (،1) (،1) (،9) (،،) (،،انظر األشكاؿ رقـ ) .( ممـ1.2تنقص عف ) التي لـ
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 :نتائج الدراسة
مف المعػدف لمػدة  خاليا   إف الفحوصات السريرية وما حوليا لتسع وثالثيف جسرا  

استمرت ثػالث سػنوات أثبتػت نجػاح ىػذا النػوع مػف التحضػير اسػتقباؿ ىػذه األنػواع مػف 
ة مػػف المعػػدف فمػػـ تبػػد المراقبػػات السػػريرية المتكػػررة لممرضػػى أ  نػػوع مػػف المػػواد الخاليػػ

رير  أو األعػػػراض أو العالمػػػات التػػػي تػػػدخؿ فػػػي مفيػػػـو الفشػػػؿ إف عمػػػى المسػػػتو  السػػػ
حيػث أف الفتػرة  ،سيما بعد سػتة أشػير مػف ا لصػاؽ لمجسػورعمى المستو  الشعاعي وا

ى إذ أف التعميمػػات التػػي أعطيػػت األولػػى مػػف ا لصػػاؽ كانػػت فتػػرة حػػذرة بالنسػػبة لممرضػػ
ليػػـ كانػػت صػػارمة ودقيقػػة فػػي المحافظػػة عمػػى منطقػػة الجسػػر وطريقػػة اسػػتعماليا عمػػى 
حيف تػـ السػماح ليػؤاف المرضػى باسػتعماؿ الجسػور بشػكؿ طبيعػي بعػد سػتة أشػير مػف 

 .التجربة السريرية
الشػػػعاعية مػػػا أشػػػارت إلػػػى أيػػػة مالحظػػػة جديػػػة ونتػػػائج الفحوصػػػات السػػػريرية و 

ية تسػػتحؽ الوقػػوؼ عنػػدىا ومػػا كنػػا متػػوقعيف نتيجػػة ليػػذا فقػػد كنػػا نخػػاؿ بػػأف نسػػبة سػػمب
 :وذلؾ لألسباب التالية نجاح ىذا العمؿ ربما يكوف مقبوا  

حيػػػث كانػػػت جديػػػدة معدلػػػة وغيػػػر مألوفػػػة لػػػد  كػػػؿ مػػػف التقنػػػي  :طريقةةةة التحضةةةيرػػػػ ،
 .واألطباف

لمعػدف كجسػور خمفيػة وىػذا حيػث طبقػت جميػع المػواد الخاليػة مػف ا :المةواد المطبقةةػ ،
 .أمر غير مألوؼ أو مشجع كميا  

حيػػث أف الشػػركات المنتجػػة ليػػذه المػػواد لػػـ تشػػر عمػػى التحضػػيرات  :تعةةاليم الكةةركةػػػ 9
الجزئية المحيطة كإستطبابات ليذه المواد حيػث أشػارت منشػوراتيا إلػى التحضػيرات 

الكاممػػػة أمثػػػاؿ  الجزئيػػػة الداخميػػػة أمثػػػاؿ الحشػػػوة المصػػػبوبة أو تحضػػػيرات ا حاطػػػة
 .التاج الكامؿ

ط ربػػيش و فيمػػا يليػػة تخػػر كانػػت تقنيػػة حديثػػة تتطمػػب درايػػة و  وقػػد :تقنيةةة اصلقةةاقػػػ 1
المػادة أمر يتطمب وجود التقني المخػتص و  البنية وىذاالمواد المتخالفة في التركيب و 

 .الرابطة المختصة لكؿ مادة تعويض عمى حدة
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نسبة نجاح عالية ليذه الجسػور و رغػـ ليذه األسباب مجتمعة لـ نكف متوقعيف 
ذلؾ فقد نجحت ىذه الطريقػة فػي التحضػير وتمػؾ المػواد فػي التعػويض نجاحػا تامػا لػد  
كػػال الجنسػػيف وعنػػد جميػػع المػػواد المطبقػػة و لػػـ نفػػرؽ بػػيف المػػواد التجميميػػة الخاليػػة مػػف 

يػة ومػا رغبنػا المعدف وقػد اسػتعممنا فػي دراسػتنا أغمػب المػواد المتواجػدة فػي أسػواقنا المحم
 بالمقارنػػػػة فيمػػػػا بيػػػػنيـ ولقػػػػد كػػػػاف العػػػػدد بالتسػػػػاو  لكػػػػؿ المجموعػػػػات الخزفيػػػػة والخزفيػػػػة

 .لكؿ حالة ثالثة عشر جسرا   ية المقواة باأللياؼ البوليميريةالخزفالكريستالية و 
وعميػػو يمكننػػا أف نػػدعـ األبحػػاث التػػي تؤيػػد إمكانيػػة العمػػؿ وتطبيػػؽ ىػػذه المػػواد 

 ]1،،1،،8،،،،،9،[اليػػة مػػف المعػػدف )بنتػػائج بحنػػا ىػػذا( مػػف أجػػؿ التعويضػػات الخ
و يزيػػػػد بحثنػػػػا الممارسػػػػيف ثقػػػػة فػػػػي  ]6،،،،،9،7[تقنيػػػػة ا لصػػػػاؽ بنظػػػػاـ الطبقػػػػات و 

تقنيػػػة فػػػي  فػػػي نجػػػاح تطبيػػػؽ الجسػػػور الخمفيػػػة الخاليػػػة مػػػف المعػػػدف كمػػػا يسػػػجؿ جديػػػدا  
د الجػػدر التػػي تقمػػؿ مػػف ىػػدر النسػػج السػػنية عمػػى مسػػتو  عػػدالتحضػػير ليػػذه الجسػػور و 

   .لمجسور الخمفية ا حاطةالداخمة في التحضير مقارنة بتحضير 
فػػالتزاـ خػػط إنيػػاف  .أمػػا عمػػؽ التحضػػير ومسػػتو  خػػط ا نيػػاف فيمػػا مشػػجعاف

( ممـ ىو أمر صحي يؤمف عدـ تمػاس المثػة بمػواد التعػويض ،يرتفع عف حافة المثة بػ )
و غيػػر المباشػػرة فيكػػوف الجسػػر األمػػر الػػذ  قػػد يػػؤد  إلػػى تخريشػػيا بالطريقػػة المباشػػرة أ

ىػذا مػا تؤيػده معنػا أغمػب ال  أـ آجال  في النسػج الداعمػة و منطقة تحريض لاللتياب عاج
النسػػػػج الداعمػػػػة المحيطػػػػة مناقشػػػػة العالقػػػػة بػػػػيف خػػػػط ا نيػػػػاف و المراجػػػػع الحديثػػػػة عنػػػػد 

عمػػػا يسػػػببو خػػػط ا نيػػػاف ضػػػمف المثػػػة مػػػف أضػػػرار ومشػػػاكؿ عمػػػى  فضػػػال   ،بػػػالتعويض
 .لمناقشتنا نفسو ودعاماتو وليس ىذا البحث مجاا   مستو  الجسر

 ( ممػػـ فػػي كافػػة خطػػوط،.،أمػػا مػػف حيػػث عمػػؽ التحضػػير فمػػا نقصػػت عػػف )
ىػي كميػة آمنػة لمنسػيج المبػي وبكممػة أخػر  فػاف اقتطػاع ا نياف وىذه الكمية بحد ذاتيػا 

لنسػيج عمػى اضػطرابات ا أو آجػال   مثؿ ىػذه الثخانػات مػف النسػج السػنية ا تػؤثر عػاجال  
 .المبي
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ف الثخانػػات المينائيػػة والعاجيػػة بػػأ ]1،[ (Q.C.Kltoel)فقػػد أظيػػرت دراسػػات 
سػػنة ىػػي الموضػػحة فػػي األرقػػاـ التاليػػة  1،المحيطػػة بالنسػػيج المبػػي فػػي األعمػػار حتػػى 

 ممـ: ػمقدرة ب
 الوحكيالسطح  السطح األنسي السطح الحنكي السطح الكفهي رقم السن

،1-،1 2.51+\-0.63 2.81+\-0.86 2.07+\-0.32 2.01+\-0.32 
،6-،6 2.95+\-0.3 2.72+\-0.37 2.34+\-0.33 2.70+\-0.31 
91-11 3.19+\-0.79 2.73+\-0.50 2.15+\-0.40 2.28+\-0.40 
96-16 3.43+\-0.36 2.73+\-0.34 2.36+\-0.37 2.68+\-0.53 

 ا  واسػتناد إلى ىذا الجدوؿ مف جيػة ا  اقتطاعو مف النسج السنية استناد إف ما تـ
العاجيػة والتػي ا تمتػد  ثة بالنسػبة اسػتطاات أليػاؼ تػومزإلى الدراسات النسيجية الحدي

مػػف جيػػة أخػػر  يشػػكؿ ثخانػػة كافيػػة  ( ممػػـ2.7نيػػات العاجيػػة ألكثػػر مػػف )عمقػػا فػػي الق
اسػتقراره وتألقػو وبريقػو المػوني تعويض الخالي مف المعدف متانتو ومقاومتو و لكي يحقؽ ال
ائو ىذا مف جية أمػا مػف جيػة أخػر  فػاف ىػذا ااقتطػاع مػف النسػج السػنية في كافة أجز 

 .]9،،،،،،،،،،،2،[ا يؤثر عمى النسيج المبي وفؽ نتائج الدراسات الحديثة 
الثبػػػات التػػػي أبدتػػػو الجسػػػور الخمفيػػػة عمػػػى اخػػػتالؼ موادىػػػا عمػػػى المسػػػتو   إف

رىػػػػػا مػػػػػف المشػػػػػعرات وغي الػػػػػوظيفي وا لصػػػػػاؽ وا طبػػػػػاؽ واانطبػػػػػاؽ الحفػػػػػافي والمونيػػػػػة
السػػريرية يقػػو  الػػرأ  المػػدعـ اسػػتعماؿ ىػػذا النػػوع مػػف الجسػػور عمػػى المسػػتو  الخمفػػي 

لـ تبػد تحػوات لونيػة   targis  -vectrisبالبوليميرات الراتنجية  حتى األخزاؼ المشمولة
 .مرئية ممحوظة عبر زمف الدراسة

ـ الكامػػؿ تعمػػيال يعطينػػا األحقيػػة فػػي ورغػػـ ذلػػؾ فػػاف ىػػذا النجػػاح بحػػد ذاتػػو ا
 مػػػػػف حيػػػػػث نػػػػػوع المػػػػػريض  حرصػػػػػت عمػػػػػى أكادميتيػػػػػا اسػػػػتعماؿ ىػػػػػذه الجسػػػػػور حيػػػػػث

 ، فئة عمرية، فقد متماثؿ(ثقافة، عمما، تعاونا، صحة فموية)
النجاح لمثػؿ ىػذا النػوع لمعينة السريرية في رأينا ىو مرج   حيدكما أف ىذا التو 

 .التعويضلمتحضير و 
ىػذا التثبيػت بحػد ذاتػو  البحػث العممػي إا أف فمقد ثبتنػا متغيػرات عديػدة لصػال 

 .التطبيقػي العممػي بالشػكؿ العػاـ حيث تمثيمو لمواقع ىو نقطة سمبية مف زاوية أخر  مف
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فال الثقافة العامة وا الصحة الفمويػة وا االتػزاـ بالمواعيػد الطبيػة لػد  المرضػى يشػجع 
رات وكػذلؾ المػواد بحاجػة النوع مػف الجسػور حيػث أف ىػذا النػوع مػف التحضػي تعميـ ىذا

إلػػى ذلػػؾ  اإلػػى قواعػػد اختيػػار فػػي كافػػة اتجاىاتيػػا الثقافيػػة والعمميػػة والصػػحة الفمويػػة ومػػ
تمثػؿ جميػع  وبكممة أخر  لـ ننطمؽ فػي تصػميميا السػرير  إا مػف مجموعػة خاصػة ا

ىػػػذه الفكػػػرة ىػػػي بحػػػد ذاتيػػػا تمنعنػػػا التعمػػػيـ لمثػػػؿ ىػػػذا النػػػوع مػػػف  فئػػػات المجتمػػػع ولعػػػؿ
بالصػػػحة  ض وربمػػػا يمكننػػػا فعػػػؿ ذلػػػؾ بتقػػػدـ وتطػػور المجتمػػػع فػػػي مجػػػاؿ االتػػػزاـالتعػػوي

 .عمى توفر البعد ااقتصاد  اانضباط فضال  الفموية و 
 :التوقياتالمقترحات و 

 .التأكيد عمى جودة الصحة الفموية في اختيار ىذا النوع مف التعويض -،
 .ذا النوع مف الجسورمتابعة الدراسة السريرية لفئات عمرية مختمفة لمثؿ ى -،
 متابعة الدراسة السريرية في حاؿ إطالة منطقة الدرد. -9
التػدريب األكمػؿ لألطبػاف فػي تحضػير ىػذا النػوع مػف الجسػور وبالثخانػات المحػػددة  -1

لصاقيا    .وا 
 التدريب األكاديمي لممخبرييف في تصنيع ىذا النوع مف الجسور. -5
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