
 
 اجلذرية احلديثة لألقنيةاملواد احلاشية 

  
 Modern root canal filling matirial 

 



 
   ناويترســــ عبدهلل  جـانـةد.د

. 
 حائزة على إجازة يف طب األسنان مه جامعت البعث 

   محماة امعتجمه  مداواة األسنانماجستري  حائزة على شهادة 
 لدرجت الدكتىراه ضمه جامعت محاة االعداديف الطىر 
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 ذلك الفرع من طب األسنان الذي ُيعنى 

النسج حول  وللب السني ا تشريح ب

 الذروية
اآللية اإلمراضية  و بالوظيفةوكذلك  

 ليما
 

األمراض واإلصابات المبية  وتشخيص
الوقاية والمشاكل حول الذروية المرافقة 

 معالجتهاوكذلك منها 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   التنظيف الكامل لمنظومة القناة
 تستعاا  الاوويات ال ييقةال الجذرية

(Naser S, 2013)………………………………………………………………… 

     القنيوي  وأخيراً السد المحكم للفراغ

العيئة  من لمنع دخول الجراثيم 
      الفموية 

 الذروية  وانتشارها إلى النتسج حول
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ



في تاريخ الم اواة المعية اتستخ مت أع ا  ال تحصى 
 :من الموا  لحشو األينية الجذرية

 
 :      ُتقسم هذه المواد إلى جزأين أساسين هما    
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(Jainaen A,  et al 2007)…………………………………..………………… 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـ



 

 ".Gutta-Percha " الكوتابيركاأقماع 1.

 ".Resilon " الريزيلونأقماع 2.

 ".Coated Cones " المغلفةاألقماع 3.
 بالراتنجأقماع الكوتابيركا المغمفة"resin-coated gutta-

percha cone"  . 
  بالزجاجي الشارديأقماع الكوتابيركا المغمفة " glass 

.ionomer-coated gutta-percha cone" 
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(Himel T,  et al 2009)………………………………………………………… 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



•\\ 

يمكن أن تصنف بناًء عمى تركيبيا الكيميائي إلى  : 
 Sealers Containing Formaldehyde الدىيدالفورم المواد الخاتمة الحاوية عمى 1.
 Zinc oxide-eugenol-based sealers واألوجينول الزنك أكسيد2.
 Materials with calcium hydroxide الكالسيوم ماءاتالمركبات الحاوية عمى 3.
 Glass-ionomer-basedالشاردي الزجاجيالمواد الخاتمة ذات أساس من 4.

sealers   
 Silicone-based sealers سيميكونيالمواد الخاتمة ذات أساس من 5.
 Bioceramic sealer الخزفيالمواد الخاتمة ذات األساس 6.
 Resin-based sealers الراتنجيالمواد الخاتمة ذات األساس 7.

7 
 (William T. Johnson, 2011)…………………………………………………... 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 انكوتابريكا 
Guttapercha 
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  لتسنوات طويمة ما ة  عقيت
األتساتسية المتستخ مة  القنويةالحشو 

 المعيةفي الماالجات 
 

 األليالموافقة لقمعية أدوات التحضير  المستخدمة في تقنيات الحشو الحراري %2القياسية   غير القياسية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 لكن 
عدم قدرة الكوتابيركا عمى 

 بالعاج  أو ببعضيا االرتباط
 أو ألي من المواد الخاتمة

 القنيوية

(Zmener O, et al. 2010)…………….…………………………………………... 

كانت إحدى األسباب التي 
 ساىمت في تطوير

 المواد الخاتمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إن تطور المواد الخاتمة الراتنجية والتحسينات في تقنيات 
في المداواة مبدأ الربط العاجي الربط ركزت الجيود عمى توظيف 

    الترميمية ونقميا إلى المداواة المبية 
 

عن طريق طرح أنظمة تركز بشكل نوعي عمى الحصول 
 "   الواحدة الكتمة “أي  "  monoblock"عمى 

 والتي تشكل فييا 
 عاج القناة الجذرية  والمادة الخاتمة  والمادة النواة 

 كتمة واحدة متماسكة
(Zmener O, et al. 2010)…………….…………………………………………... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 سطح بيني ثالث يحدث عند وجود طبقة ُمَغِمفة لمسطح الخارجي ألقماع الحشو 
 سطحين بينين أحدىما بين المادة الخاتمة والعاج واألخرى بين المادة الخاتمة ومادة القالب ( الشارديمغمفة بالزجاجي  كوتابيركا)ActiV GPو( بالراتنجمغمفة  كوتابيركا) EndoREZأقماع 

 ".Resilon " الريزيلون أقماع
 

 والعاج الجذري القنيويةسطحًا بينيًا واحدًا فقط بين مادة الحشو  
Hydron



•\\ 

يمكن أن تصنف بناًء عمى تركيبيا الكيميائي إلى  : 
 Sealers Containing Formaldehyde الدىيدالفورم المواد الخاتمة الحاوية عمى 1.

  (N-2, Rocanal, Endomethasone  ) 
غير مقعول عمى اإلطالق كما ة  أل هي  العارافورمالحاوية عمى  األتسمنتاتاتستخ ام 

 .  ذات تسمية عالية ألنها لحشو القناة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



•\\ 

يمكن أن تصنف بناًء عمى تركيبيا الكيميائي إلى  : 
 Zinc oxide-eugenol-based sealers واألوجينول الزنك أكسيد2.

 األكثر شيوعا  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



•\\ 

يمكن أن تصنف بناًء عمى تركيبيا الكيميائي إلى  : 
 Materials with calcium hydroxide الكالسيوم ماءاتالمركبات الحاوية عمى 3.

 Ca(OH)2 الكالتسيوم  ماءاتالتأثير الموا  لمجراثيم الذي تممكه 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



•\\ 

يمكن أن تصنف بناًء عمى تركيبيا الكيميائي إلى  : 
 Glass-ionomer-basedالشاردي الزجاجيالمواد الخاتمة ذات أساس من 4.

sealers   
 الشارديالمغلفة بالزجاجي  الكوتابيركاترتبط بأقماع 

(Ultradent, South Jordan, Utah) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



•\\ 

يمكن أن تصنف بناًء عمى تركيبيا الكيميائي إلى  : 
 Silicone-based sealers سيميكونيالمواد الخاتمة ذات أساس من 5.

 الكوتاعيركافي الما ة الخاتمة تم تسحق  الكوتاعيركافي محاولة إل خال الخواص الحاشية لما ة 
 حيث يامت أيوا  شركة تسيميكونيةإلى أحجام صغيرة ومزجت المكونات مع ما ة خاتمة 

Roeko    عطرح ما ة  2004في عامGuttaFlow  يتم حقنها  كعتسوالتتم صناها عمى شكل
 .رئيتسي مفر  كوتاعيركايمع عا  المزج عاالهتزاز ثم تُتعع عووع 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



•\\ 

يمكن أن تصنف بناًء عمى تركيبيا الكيميائي إلى  : 
 Bioceramic sealer الخزفيالمواد الخاتمة ذات األساس 6.

)BC Sealer™ Brasseler USA®) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



•\\ 

يمكن أن تصنف بناًء عمى تركيبيا الكيميائي إلى  : 
 Resin-based sealers الراتنجيالمواد الخاتمة ذات األساس 7.

 :اإليبوكسيذات أساس  -أ
)AH26 وAH Plus) 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



•\\ 

يمكن أن تصنف بناًء عمى تركيبيا الكيميائي إلى  : 
 Resin-based sealers الراتنجيالمواد الخاتمة ذات األساس 7.

 
  :الميتاكريالتيذات األساس  -ب
 

  الراتنجيأجيال من الـموا  الخاتمة ذات األتساس  أرععحتى اليوم ُطرحت 
   الميتاكريالتي
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 األولاجليم

(Hydron Technologies, Inc, Pompano Beach, FL)   

 :املوادــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: القنوياحلشو 
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 محب لمماء في طعياته 
  تخريشال يحتاج إلى 

 ال تتطمب اتستخ ام إوافي لمراعط الااجي  
   عمى األشاة ةظميم

 التصمب ةثنائي 

  (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT)  

 يمكن أن يستخدم مع إما أقماع  
 التقميدية  الكوتابيركا

 الخاصة   EndoREZ الـأو مع أقماع 
 (  كوتابيركا المغمفة بالراتنج)

ُذكرت قوة االرتباط المنخفضة إلى  جدران القناة العاجية عند استخدام 
 الكوتابيركا التقميدية غير المغمفة

 :املوادــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: القنوياحلشو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في  الجراثيم و العاجية الفضالتوجود 
يشكل سطحًا بينيًا غير مرغوب  تيابني

 بوجوده ما بين الحشوة القنيوية والعاج 
قبل حشو إزالة طبقة المطاخة كما أن 

 األقنية الجذرية سوف 
يعزز من قدرة عوامل الربط عمى النفوذ 

 ضمن الُقنيات العاجية 
 ويحسن ختم منظومة القناة الجذرية

 وذلك من خالل زيادة سطح التماس 

(Zmener O, et al. 2010)…………….…………………………………………... 
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  جادو الدكتوز األستاذ بإشساف أجسٌته الري الماجستٍس بحث سٍاق فً

   االسمنت من النوع هرا ازتباط على إلزواءا  سوائل تأثٍس لمعسفة عفوف

 :النتٍجة كانت الجرزي العاج إلى المٍتاكسٌالتً األساس ذو الساتنجً
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 الجزء الذروي
NaOCL CHX 
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:  NaOCl ،Bعينة : A؛ 1200تكبير )مادة خاتمة في المنطقة الذروية -صورة لمسطح البيني عاج
إضافة لإلزالة غير الكاممة لطبقة أن خط التماس غير واضح مع وجود فجوات عديدة  نالحظCHX)عينة 

 .المطاخة

A B 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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CHX NaOCL 
 الجزء المتوسط

 

A 
 

B 

عينة : A؛  1200تكبير ) صورة لمسطح البيني في الجزء المتوسط أيضًا خط التماس غير واضح 
NaOCl   ،نشاىد تشكل بعض األوتاد الراتنجية لكن توجد بعض الفجواتB : عينةCHX   نالحظ

 (العديد من الفجوات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 الجزء التاجي
NaOCL 
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CHX 

A 

خط التماس مستوي ودون فجوات مع نفوذ  NaOClعينة :  A؛1200تكبير )صورة في الجزء التاجي 
خط تماس منحني بشكل خفيف مع وجود بعض الفجوات  CHXعينة : Bالراتنج ضمن القنيات العاجية، 

 بين المعجون والجدران العاجية

B 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Epiphany-Resilon (Pentron Clinical Technologies) 
 :وتتألف أنظمة ىذا الجيل منذاتية التخريش  المبدئاتاعتمدت عمى  

 .  مبدئ ذاتي التخريش 1.

 .  ومادة خاتمة راتنجية ثنائية التصمب2.

 .لتخفيف المزوجة راتنجيومن محل 3.
 

 ُصممت ىذه األنظمة لتستخدم مع  
 Resilon أقماع

  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مشابية وظيفيًا لمعوامل ذاتية الربط الراتنجية المطروحة في المداواة 
 الترميمية  

 

إلى المادة الخاتمة   META-4حيث تمت إضافة وحيد التماثر الحمضي
 المادة الخاتمة أصبحت كميا في مكون واحد وو المبدئ  فالمخرش

 ذاتية الربط وذاتية التخريش أي المادة الخاتمة أصبحت  
 

التي ربما إلنقاص األخطاء باإلضافة إنقاص زمن العمل وىذا يفيد في 
 تحدث خالل مراحل الربط

 :أمثمة
MetaSEAL - Hybrid Bond SEAL- RealSeal SE 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 :خاتمة
 مادة أو تقنية حشو مفضمة عمى غيرىا، لكن التشخيص  التوجد

 .المناسب لمحالة يحتم المادة أو التقنية المستخدمة
 
 
 

 
كل جديد ليس ىو األفضل، لذلك نوصي بإجراء دراسات معمقة حول 
المواد المطروحة تجاريًا ومدى فعاليتيا من حيث الغرض الذي 

 .ُصممت لتؤديو
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 إلصغائكم شكزًا 


