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 Introduction 



  انتقمت ترميمات تزايد االىتمام بالناحية الجمالية في اآلونة األخيرة مع
الراتنج المركب إلى حيز االستعمال في األسنان المؤقتة مما يتطمب 

أثناء مراحل  ردودةلبية غير  أذياتأن تسببو من يمكن ما التدقيق في 
وبسبب ، تطبيقيا وال سيما األذى الحراري لمب الناتج عن تصميبيا ضوئياً 

فإننا ال نستطيع إسقاط نتائج دراسات األسنان الدائمة البنيوي االختالف 
 .  باألخيرةعمى األسنان المؤقتة مما يتطمب إجراء دراسات خاصة 

 المقدمة



اليدف من ىذا البحث ىو إجراء مقارنة بين الجيل الثاني من 
، ونظام التصميب LEDنظام التصميب الضوئي ثنائي األقطاب 

 ، وذلك لمعرفة QTHالضوئي اليالوجيني التقميدي 
بدياًل "  LED"ىل من الممكن أن يكون نظام ثنائي األقطاب 
في " QTH"مالئمًا عن نظام التصميب اليالوجيني التقميدي 

 األسنان المؤقتة؟ 
 :وذلك من خالل دراسة النقاط التالية

 

 اليدف من البحث



 .دراسة أثر ازدياد المسافة عمى الشدة الضوئية لكال النظامين 1.

 .  دراسة فعالية تصمب الراتنج المركب 2.

 .دراسة عمق التصمب 3.

 .دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي 4.

النسيجي المرافق لإلجراءات الترميمية لحفر من الصنف  المبي االرتكاسدراسة  5.
مؤقتة معدة لمقمع  أرحاءالمركب ضوئي التصمب والمنجزة عمى  بالراتنجاألول المرممة 

 .تقويمياً 
لمتسرب الحفافي المثوي والمحوري لترميمات من الصنف الثاني  سريريةدراسة  6.

 .مؤقتة معدة لمقمع تقويمياً  أرحاءلمراتنج المركب ضوئي التصمب المنجزة عمى 

 اليدف من البحث



Literature Review 



  تركيبيًا  والدائمة متشابية شكميًا  وبما أن األسنان المؤقتة
وبالتالي . فقد افُترض أن لكال النوعين بنية نسيجية متشابية

فإن النتائج المشتقة من األسنان الدائمة افُتِرض أنيا تنطبق 
عمى األسنان المؤقتة، ولكن بعض األدلة اقترحت وجود 

بنيوية محددة بينيما، مما يتطمب إجراء  واختالفات شكمية 
 .دراسات خاصة باألسنان المؤقتة

 االختالفات بين األسنان المؤقتة والدائمة



 :عن تيجان األسنان الدائمة بأنيا فتيجان األسنان المؤقتة تختم 
 .  أصغر حجماً  •

 .مقارنة مع االرتفاع ( الوحشي -األنسي)أعرض باالتجاه •
 .بينما تكون تيجان األسنان الدائمة مائمة لمصفرة الحميبيأفتح لونًا حيث يميل لونيا إلى •

 
 

 :يختمف عاج األسنان المؤقتة عن الدائمة بأنو
أقل سماكة، حيث تساوي سماكة العاج في األسنان المؤقتة نحو نصف ثخانة العاج في •

  .األسنان الدائمة
يصبح  ويتوزع بسماكة منتظمة حول المب الذي يكون كبيرًا بعد بزوغ األسنان مباشرة •

 .  أصغر مع تقدم العمر

 : يختمف لب األسنان المؤقتة عن لب األسنان الدائمة بما يمي
 .يكون حجم المب أكثر اتساعاً  -
 .مسافة أطول داخل العاج، وتنتيي بذرى دقيقة أكثر من الدائمة المبيةتمتد القرون  –
 المبيةمن القرون  األنسي مستوى أعمى في تطاوليا وأقرب إلى السطح الدىميزية األنسية المبيةتبمغ القرون  –

تكون نقاط التماس مسطحة وعريضة مما األسنان المؤقتة في  .أكثر بكثير من الطاحنة الوحشية األنسيةالوحشية، لذلك يحدث انكشاف المب في الحفر الطاحنة 
يتطمب تحضير أوسع لمحفر المالصقة  مقارنة مع األسنان 

   .الدائمة



 :تختمف جذور األسنان المؤقتة عن الدائمة بأنيا
نسبيًا أطول وأنحف من تيجان األسنان المؤقتة، بينما تكون جذور األسنان الدائمة أقصر وأضخم مقارنة مع •

 .تيجانيا
 .الوحشي، بينما تكون جذور األسنان الدائمة أعرض األنسيأضيق في االتجاه •
 .األمر غير الموجود بالنسبة لجذور األسنان الدائمة الفيزيولوجيتخضع جذور األسنان المؤقتة لالمتصاص •
 .المؤقتة أكثر عنقيًا مما يجعل جذع الجذور أصغر األرحاءمفترق الجذور في  يتوضع•
 .المؤقتة بشكل واضح من المنطقة العنقية حتى الذرى وذلك لتستوعب براعم الضواحك األرحاءتتباعد جذور •

 :يختمف ميناء األسنان المؤقتة عن ميناء األسنان الدائمة بأنو
، وقد (مم حول كامل التاج 1 -0.5من ثخانتوحيث تكون )أقل ثخانة ولكنو أكثر انتظامًا 

 لألرحاءاألقل لميناء األسنان المؤقتة بأنيا تتناسب طردًا مع الوظيفة المضغية  الثخانةُفسِّرت 
 3-2)المؤقتة وزمن بقائيا في الحفرة الفموية، بينما تكون ثخانة ميناء األسنان الدائمة أكبر 

 .ولكنيا تتباين من منطقة ألخرى عمى التاج( مم



 آلية تماثر الراتنج المركب ضوئي التصمب



 : ىناك أربع عوامل تؤثر في التصميب الضوئي وىي 
 .الشدة الضوئية -1
 .زمن التصميب الضوئي -2
 .  مسافة التصميب -3
 .الراتنج المركب-4
 

 :العوامل المؤثرة في التصميب الضوئي



 (QTH)نظام التصميب الضوئي اليالوجيني

Quartz Tungsten Halogen: 



 :مكونات جياز التصميب اليالوجيني

وموجو  وفمترتتألف أجيزة التصميب اليالوجينية من مصباح وعاكس 
 . ضوئي ينتيي برأس جياز التصميب، ومروحة تبريد 



 :مكونات جياز التصميب اليالوجيني
من سمك رفيع جدًا مصنوع  المصباحيتكون 

، موضوع ضمن (Tungsten) التنغستينمن 
حافظة شفافة مصنوعة من الكوارتز 

(Quartz ) المنصير، تحوي ضمنيا عمى
، ولذلك يسمى (Halogen)غاز ىالوجيني 

(  ىالوجين تنغستينالكوارتز )بمصباح 
(Quartz Tungsten Halogen)  واختصارا

 .QTH بـيسمى 



  من ظير الجيل الثانيLED  وىو يتألف من صمام  2003 عام
 .وحيد عالي الشدة

 

 األجيزة ثنائية األقطاب
Light- Emitting Diodes units (LED) 

 الصمام ثنائي  األقطاب

 الغالف الخارجي عالي الشدة الوحيد  

 الموجه الضوئي لجهاز التصليب 

 رأس جهاز التصليب

 العاكس

 خافض الحرارة الخاص

Heat Sink 



 آلية عمل األجيزة ثنائية األقطاب



 QTHو  LEDاألساسية بين  الفروقات



Materials And 

 Methods 
 



 مواد البحث



 :مواد البحث
 :Filtek Z 250الراتنج المركب  

 . Microhybridمركب ىجين  راتنجىو •
 .ضوئي التصمب •
 .3M ESPEإنتاج شركة  •
 ظميل عمى األشعة،  •
 .  يستخدم من أجل ترميم األسنان األمامية والخمفية•
 .  A3 استخدم في ىذه الدراسة المون•
زمن التصميب الضوئي المقترح من قبل الشركة المنتجة •

 . مم 2.5الطبقة  لثخانةثانية  20ىو 
 3،5إلى  0،01يتراوح حجم الحبيبات المالئة بين •

 .  وزناً % 82حجمًا أو % 60ميكرون بنسبة تحميل 
 4بسعة ( محاقن)تتوفر المادة ضمن عبوات خاصة •

 .  غرام
يحتوي الراتنج المركب عمى الكامفركينون كمحفز تماثر •

 .ضوئي
 



 :مواد البحث
  Single Bond 2المادة الرابطة : 2

وحيدة )مادة رابطة مالئة من الجيل الخامس •
 (.العبوة

 .ضوئية التصمب•
تستخدم من أجل تحقيق االرتباط مع النسج •

 .  والعاجية المينائيةالسنية 
 .  3M ESPEإنتاج شركة •
، حجم %10نسبة التحميل من المادة المالئة •

 .نانومتر 5المواد المالئة 
 . زمن التصمب الضوئي عشر ثواني•

 



 :  مواد البحث



 :  مواد البحث



 :مواد البحث



 األجيزة المستخدمة في الدراسة



جياز التصميب الضوئي اليالوجيني 
 :  Chromalux 75نوع 

 
/  ميمي واط 800-650: الشدة الضوئية -

 .2سم

 .نانو متر  500-400:الطول الموجي -
  

جياز التصميب الضوئي ثنائي 
 :Bluedent smartاألقطاب نوع 

 
ميمي 1200-800: الشدة الضوئية  -

 .2سم/واط
 . نانومتر 490 – 430: الطول الموجي-



.I  تضمنت مخبريةدراسة : 
 .ةفدراسة الشدة الضوئية وتغيرىا مع المسا -1    
 .  عالية التصمبفدراسة -2    
 .دراسة عمق التصمب -3    
 .  الحرارة اعفارتدراسة  -4    

.II  يفافالحالتسرب : سريريةدراسة. 
.III لمتصميب الضوئي المبيالنسيجي  االرتكاس: دراسة نسيجية. 
 

 طرائق البحث



 طرائق البحث
.I المخبريةالدراسة 

 



  تجرى ىذه الدراسة لمعرفة مقدار االنخفاض في األشعة مع
) ازدياد المسافة، ومن ثم محاولة ربط النتائج مع نتائج دراسة 

المجراة في ىذا ( تأثير عمق الحفرة عمى قساوة الراتنج المركب
 . البحث

I . المخبريةالدراسة 
 :دراسة تغير الشدة الضوئية مع ازدياد المسافة-1



 :دراسة تغير الشدة الضوئية مع ازدياد المسافة-1

وبما أن الجدار المثوي لحفر الصنف 
 6-5الثاني يمكن أن يبتعد بمقدار 

مكان توضع )مم عن ذرى الحدبات 
تؤخذ ، (رأس جياز التصميب الضوئي

قراءات الشدة الضوئية عند مسافات 
متزايدة بين رأس جياز التصميب 
، 1الضوئي ومقياس الشدة الضوئية 

 . مم 6، 5، 4، 3، 2

 



  مم،  2 بثخانةقرصًا من الراتنج المركب  60تألفت عينة ىذه الدراسة من
، كما (قرصًا من الراتنج المركب 20كل مجموعة )مجموعات  3وزعت عمى 

 :يمي
اليالوجيني استخدم فييا جياز التصميب الضوئي : المجموعة األولى
Chromalux 75  عشرين ثانيةلمدة 

ثنائي األقطاب استخدم فييا جياز التصميب الضوئي : المجموعة الثانية
Bluedent smart   عشرين ثانيةلمدة. 

ثنائي األقطاب استخدم فييا جياز التصميب الضوئي : المجموعة الثالثة
Bluedent smart   عشر ثوانلمدة. 

 

I . المخبريةالدراسة 

 دراسة فعالية التصمب-2



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة فعالية التصمب-2



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة فعالية التصمب-2



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة فعالية التصمب-2



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة فعالية التصمب-2



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة فعالية التصمب-2



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة فعالية التصمب-2



 20حفرة صنف ثاني عمى 40إلجراء ىذه الدراسة تم تحضير : وصف العينة 
رحى بشرية مؤقتة عموية وسفمية سميمة خالية من النخر قمعت ألسباب تقويمية 

حيث نظفت األسنان بشكل جيد وحفظت في وعاء يحتوي عمى (. 34الشكل رقم )
، عندما اكتمل تجميع العينة تم تحضير حفرتي %1بتركيز  T الكمورامينمحمول 

عمى كل سن، واحدة عمى الجدار األنسي واألخرى عمى الجدار  عمبيةصنف ثاني 
 :الوحشي وذلك وفق األبعاد التالية 

 .مم 3( = عرض الحفرة)المساني  الدىميزيامتداد الحفرة  ـ 1
 .مم 2= عمق الحفرة باالتجاه المالصق  ـ 2 
 .مم 4= ارتفاع الحفرة  ـ 3 
 

I . المخبريةالدراسة 
 دراسة عمق التصمب -3



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة عمق التصمب -3



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة عمق التصمب -3



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة عمق التصمب -3



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة عمق التصمب -3



 ب أ

 د ج

I . المخبريةالدراسة 

 دراسة عمق التصمب -33



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة عمق التصمب -3



I . المخبريةالدراسة 

 دراسة عمق التصمب -3



  عينة من شرائح  80تألفت الدراسة من : وصف العينة
متعددة  ثخاناتالشرائح العاجية ذات , مؤقتة سميمة أرحاءعاج 

مجموعات  8،  وزعت العينات عمى (مم2 – 1,5 -1 – 0,5)
 :وفق الشكل التالي( عينات 10كل مجموعة )

I . المخبريةالدراسة 
 دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4



I . المخبريةالدراسة 
 دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4

 QTHمم  0,5

 QTHمم  1

 QTHمم  1,5

 QTHمم  2

 LEDمم   0,5

 LEDمم  1

 LEDمم   1,5

 LEDمم   2



  مم مربعة  2 بثخانة أكريميةتستخدم من أجل ىذه الدراسة قوالب
سم تجرى في مركزىا فتحة مربعة الشكل بطول  3الشكل بطول ضمع 

 .  مم من أجل تطبيق الراتنج المركب ضمنيا 3ضمع 

I . المخبريةالدراسة 
 دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4



 :دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4
 تحضير الشريحة العاجية  

 

 .  باستخدام القرص الفاصل مينائيةقطع كتمة عاجية  -أ
 .استخدام سنابل الفصل لمحصول عمى الشريحة العاجية المربعة -ب



:  دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4
 .عينات الدراسة



 دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4

 .الشريحة العاجيةأ-
الشريحة العاجية في  -ب

مكانيا عمى القاعدة 
اإلكريمية حيث تمس 

 . المجس الحراري
القاعدة اإلكريمية  -ج

موصولة مع جياز قياس 
 الحرارة



 دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4

 .يوضع فوق القاعدة اإلكريمية اإلكريميالقالب أ-
 .سيمموئيدويوضع فوقو شريط  اإلكريمييدك الراتنج المركب في الفتحة المخصصة لو في القالب  -ب



 دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4

 .  تصميب الراتنج المركب -أ 
 .تسجيل أعمى درجة حرارة أثناء التصميب الضوئي -ب



 يحسب االرتفاع في درجة الحرارة وفق المعادلة التالية: 
  T = T2 – T1 

 .  ىي ارتفاع الحرارة المئوية:  Tحيث 

T1 :درجة الحرارة قبل التصميب الضوئي مباشرة. 
T2 :أعمى درجة حرارة سجمت أثناء التصميب الضوئي. 
 

 دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4



 :دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4
 

 عن القاعدة اإلكريمية  اإلكريميبعد نزع القالب  

 .  السطح العموي ويظير فيو السطح الالمع لمراتنج المركبأ-
 .  المركب بالراتنجالسطح السفمي ويظير فيو الشريحة العاجية التي التصقت  -ب



 دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4
 

عينات الدراسة حيث قمبت القوالب اإلكريمية ليظير السطح السفمي 
 الذي التصقت معو الشريحة العاجية

 



 طرائق البحث
II . السريريةالدراسة 

 (الحفافيدراسة التسرب )
 



  رحى مؤقتة بشرية سميمة معدة لمقمع  20تتألف عينة الدراسة من
من مراجعي قسم ( خمس ذكور وخمس إناث)تقويميًا عند عشر مرضى 

، (عام9,5و 7،5)طب أسنان األطفال جامعة حماه، تتراوح أعمارىم بين 
مؤقتين  رحتينلدييم تقويميًا قمع  المستطبحيث يتم انتقاء المرضى 

 .  خاليتين من النخر ومن أي مرض لثوي

II . الحفافيدراسة التسرب 



III . دراسة التسرب الحفافي 
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III . دراسة التسرب الحفافي 

 



III . دراسة التسرب الحفافي 



  عمى الجدارين المثوي والمحوري لكل ترميم، وذلك بواسطة  الحفافييقّيم التسرب
يعتمد أسموب كل من الباحثين .  Stereomicroscopeالمجير المجسم 
(Evancusky)  و   (Stritikus)في تقيم التسرب الحفافي كما يمي  : 

 .حفافيال يوجد تسرب : 0ـ الدرجة 
 .التسرب إلى أقل من نصف عمق الحفرة : 1ـ الدرجة 
 .التسرب من نصف عمق الحفرة مع عدم الوصول لمجدار المقابل: 2ـ الدرجة 
 .  التسرب يصل لمجدار المقابل: 3ـ الدرجة 

  100الذي يعطي تدريجات حتى ( البياكوليس)يتم القياس باستخدام مقياس األبعاد 
 .ميكرون

 

III . الحفافيدراسة التسرب   
 السريريةطريقة العمل 



 :  طرائق البحث

III .الدراسة النسيجية 
 



  رحى مؤقتة بشرية  35أجريت عمى عينة دراسة تألفت من
(   خمس إناث وخمس ذكور )مرضى  10معدة لمقمع تقويميًا عند 

سنوات، حيث يتم انتقاء المرضى  9و 7،5تراوحت أعمارىم بين 
مؤقتة سميمة  أرحاءالذين يستطب لدييم تقويميًا قمع ثالث أو أربع 

خالية من النخر ومن أي مرض لثوي من مراجعي قسم طب أسنان 
 (.عام9,5 و 7،5)األطفال جامعة حماه، تتراوح أعمارىم بين 

 

III .الدراسة النسيجية 



  بعد تركيب الحاجز المطاطي يتم تحضير حفر صنف أول عمى السطوح
شاقة ماسية اسطوانية الشكل  توربينيةالمؤقتة بواسطة سنبمة  لألرحاء اإلطباقية

 .مع تبريد مائي غزير وضغط معتدل( تبدل كل أربع حفر( )10)قياس 
 بحيث تكون أبعاد الحفر السنية عمى الشكل التالي : 

 . مم 3: الوحشي األنسيامتداد الحفرة  -

 .  مم 2: المساني الدىميزيامتداد الحفرة  -

 . مم2.5: عمق الحفرة -

  مم من العاج  1يترك حوالي ( مم 2،5)إن تحضير الحفرة السنية بيذا العمق
 .المتبقي مغطيًا لمب السني 

 

III .الدراسة النسيجية 



II .الدراسة النسيجية 

 



II .الدراسة النسيجية 



II .الدراسة النسيجية 



II .الدراسة النسيجية 



II .الدراسة النسيجية 



II .الدراسة النسيجية 



II .الدراسة النسيجية 



II .الدراسة النسيجية 
 : يقسم المرضى في ىذه الدراسة كما يمي 

تحضير وترميم ثم تصميب 
ثم  LEDبجياز ثنائي 

 قمع بعد يوم واحد
14.3% 

تحضير وترميم ثم تصميب 
 QTHبجياز ىالوجيني 

 ثم قمع بعد يوم واحد
14.3% 

تحضير ثم تخريش 
حمضي وترميم بحشوة 

ثم ( شاىدة إيجابية)مؤقتة 
 قمع بعد يوم واحد

14.3% 
شاىدة )رحى دون تحضير 

ثم قمع بعد يوم ( سمبية
 واحد
14.3% 

تحضير وترميم ثم تصميب 
ثم  LEDبجياز ثنائي 

 قمع بعد شير ونصف
14.3% 

تحضير وترميم ثم تصميب 
 QTHبجياز ىالوجيني 

 ثم قمع بعد شير ونصف
14.3% 

شاىدة )رحى دون تحضير 
ثم قمع بعد شير ( سمبية

 ونصف
14.3% 



 لتقييم  40و10 بتكبيرينبالمجير الضوئي  مجيريايتم فحص العينات
 Odontoblastsوالتميف والخاليا المصورة لمعاج  واإللتيابكل من النزف 

 :  وفق المعايير التالية

 .معمم: 2  -موّضع: 1 -غير موجود: 0: النزف•
:  2  -بسيط بالخاليا االلتيابية ارتشاح: 1 -غير موجود: 0: اإللتياب•

 .شديد ارتشاح
 .معمم: 2  -موّضع: 1 -اليوجد: 0: التميف•
 .تموت: 2  -بسيط تفجي: 1  -طبيعية: 0: الخاليا المصورة لمعاج•

II .الدراسة النسيجية 



  الفرضيات اإلحصائية المدروسة: 
HO : تعتبر أجيزة التصميب ثنائية األقطابLED  أفضل من أجيزة

 .في األسنان المؤقتة QTHالتصميب اليالوجينية 
HA : ال تعتبر أجيزة التصميب ثنائية األقطابLED  أفضل من

 .في األسنان المؤقتة QTHأجيزة التصميب اليالوجينية 

 

 الدراسة اإلحصائية





دراسة تغير الشدة الضوئية مع  -1
 :ازدياد المسافة
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الشدة )المسافة المتوسط الحسابي لمشدة الضوئية لجيازي التصميب مع تغير 
 (2سم/واط الميميبالضوئية 

QTH

(Chromalux 75)

LED

(Bluedent smart)

دراسة تغير الشدة الضوئية مع ازدياد -1:  النتائج
 :المسافة
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المتوسط الحسابي لمشدة الضوئية عند كل مسافة من المسافات المدروسة بغض النظر عن نوع 
 .جياز التصميب

0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm

دراسة تغير الشدة الضوئية مع ازدياد -1:  النتائج
 :المسافة

بين الشدة الضوئية لكل مسافة مع الشدة الضوئية لممسافات فروق جوىرية وجدت 
 .األخرى بغض النظر عن عامل نوع جياز التصميب



دراسة تغير الشدة الضوئية مع ازدياد  -1: النتائج
 :المسافة

بشكل دال إحصائيًا الشدة الضوئية لجياز التصميب ثنائي األقطاب أكبر وجد أن 
 .من الشدة الضوئية لجياز التصميب اليالوجيني بغض النظر عن المسافة
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المتوسط الحسابي لمشدة الضوئية لكل من جيازي التصميب الضوئي 
 .بغض النظر عن المسافة

LED QTH



 دراسة فعالية التصمب -2



   

 :دراسة فعالية التصمب -2: النتائج 
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 السطح السفمي السطح العموي

لنظام التصميب المستخدم وفقًا  القساوةالمتوسط الحسابي لقيم مقدار 
 والسطح المدروس

 LED   10لمدة 
 ثواني
 LED   20لمدة 
 ثانية
 QTH

دالة إحصائيا بين كل المجموعات بغض النظر عن السطح  فروقتبين وجود 
 :المدروس

مدة  LED حيث أن قيمة القساوة السطحية كانت أعمى ما يمكن مع جياز
 .مدة عشر ثواني LED ، ثم QTH عشرين ثانية، ثم

  



   

 :دراسة فعالية التصمب  -2: النتائج 
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 التصميبونظام لمسطح المدروس وفقًا القساوة المتوسط الحسابي لمقدار 

 السطح العموي

 السطح السفمي

 :دالة إحصائيا بين كل المجموعات  فروقتبين وجود 
حيث كانت قساوة السطح العموي أعمى من قساوة السطح السفمي بغض 

 النظر عن نظام التصميب المستخدم



   

 :دراسة فعالية التصمب  -2:النتائج 
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 .المستخدملنظام التصميب وفقًا فّعالية التصميب المتوسط الحسابي لمقدار 

  QTHبين فعالية التصمب لمجموعة  دال إحصائيا فرقعدم وجود تبين 
 LED 10فعالية التصمب لمجموعة ثانية، كما أن  LED 20ومجموعة 

 %(.80) بوثواني لم تحقق الحد األدنى المقبول 



 دراسة عمق التصمب -3



 :دراسة عمق التصمب -3: النتائج 
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 المستخدم وموقع القياسلنظام التصميب وفقًا المتوسط الحسابي لمقدار القساوة 

 LED

 QTH

 دالة إحصائيا بين كل المجموعات فروقتبين وجود 
كانت أكبر منيا في مجموعة  LEDالقساوة في مجموعة مما يعني أن 

QTH وذلك في كل مجموعات موقع القياس ،. 



 دراسة عمق التصمب -3: النتائج 

0

50

100

150

 LED  QTH

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

 ونظام التصميب لموقع القياس وفقًا  القساوةالمتوسط الحسابي لمقدار 

 مم 1عمى عمق 

 مم 2عمى عمق 

 مم 3عمى عمق 

 مم 4عمى عمق 

 دالة إحصائيا بين كل المجموعات فروقتبين وجود 
مما يعني أن قيم القساوة تناقصت بتزايد عمق القياس، وذلك ميما كان 

 نظام التصميب المستخدم في عينة دراسة عمق التصمب 



دراسة االرتفاع الحراري المرافق  -4
 :لمتصميب الضوئي
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 .المتوسط الحسابي الرتفاع الحرارة لكل مجموعة من مجموعات البحث

0.5 mm

1 mm

1.5 mm

2 mm

 :دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4: النتائج 
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 ارتفاع الحرارة بالنسبة لثخانة الشريحة العاجية

البحث بغض النظر  ثخاناتمن  لكل ثخانةرتفاع الحرارة ال  المتوسط الحسابي
 .عن نظام التصميب

0.5 mm

1 mm

1.5 mm

2 mm

 :االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئيدراسة -4: النتائج 

 مم 2 و 1,5دال إحصائيا بين مجموعة  فرقعدم وجود تبين 



 QTHجياز التصميب 

 LEDجياز التصميب 
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 متوسط ارتفاع الحرارة 

 لجياز التصميبدراسة ارتفاع الحرارة بالنسبة 

 QTHجياز التصميب 

 LEDجياز التصميب 

 :دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4: النتائج 
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لنوع جياز المقارنات الثنائية لدراسة ارتفاع الحرارة بالنسبة 
 :  حدىلكل ثخانة عاجية عمى التصميب 

 QTHجياز التصميب 

 LEDجياز التصميب 

 :دراسة االرتفاع الحراري المرافق لمتصميب الضوئي-4: النتائج 

 دالة إحصائيا بين كل المجموعات  فروقتبين وجود 



 دراسة التسرب الحفافي



 دراسة التسرب الحفافي: النتائج 
 السريريةالنسبة المئوية لنتائج مراقبة درجة التسّرب الحفافي في عينة الدراسة   

 .ونظام التصميب المستخدملمجدار المدروس وفقًا 
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تسّرب حفافي وصل إلى الجدار 
 المقابل

تسّرب ألكثر من نصف عمق الحفرة 
 مع عدم الوصول لمجدار المقابل

تسّرب إلى أقل من نصف عمق 
 الحفرة

 ال يوجد تسّرب حفافي
 الجدار المحوري الجدار اللثوي

بشكل الجدار المحوري كانت أقل منيا في الجدار المثوي درجة التسّرب الحفافي في 
 .السريريةدال إحصائيًا، وذلك ميما كان نظام التصميب المستخدم في عينة الدراسة 



 :دراسة التسرب الحفافي: النتائج 
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 المدروسالجدار 

لنظام وفقًا  السريريةمتوسط الرتب لدرجة التسّرب الحفافي في عينة الدراسة 
 المدروسوالجدار المستخدم التصميب 

 LED

 QTH

 .ال يوجد تأثير دال إحصائيًا لجياز التصميب عمى التسرب الحفافي  





 :  الدراسة النسيجية: النتائج 
 :النزفدرجة 
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متوسط الرتب لدرجة النزف في عينة الدراسة النسيجية وفقًا لطريقة التحضير 
 والترميم المتبعة والفترة الزمنية المدروسة

 LED  QTH  شاىدة سمبية شاىدة إيجابية

منيا في كل من المجموعة الشاىدة السمبية كانت أقل درجة النزف في 
 .عمى حدة في عينة الدراسة النسيجية QTHومجموعة  LEDمجموعة 



 :  الدراسة النسيجية: النتائج 
 :النزفدرجة 

في تكرارات درجة النزف بين مجموعات األرحاء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
المؤقتة التي ٌقمعت بعد يوم واحد ومجموعات األرحاء المؤقتة التي ٌقمعت بعد شير 

 ونصف
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المدروسة لمفترة الزمنية في عينة الدراسة النسيجية وفقًا  النزفمتوسط الرتب لدرجة 
 وطريقة التحضير والترميم المتبعة

 بعد شير ونصف بعد يوم واحد



 : الدراسة النسيجية: النتائج 
 :اإللتيابدرجة 

توجد فروق ثنائية ذات داللة إحصائية في درجة االلتياب بعد شير ونصف وفي عينة 
فييا أقل  اإللتيابالدراسة النسيجية عمومًا مع المجموعة الشاىدة السمبية التي كانت درجة 

 .  كل عمى حدة QTHومجموعة  LEDمن مجموعة 
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والترميم لطريقة التحضير في عينة الدراسة النسيجية وفقًا االلتياب  متوسط الرتب لدرجة
 المتبعة والفترة الزمنية المدروسة

 LED  QTH

 شاىدة سمبية شاىدة إيجابية



 :  الدراسة النسيجية: النتائج 
 :االلتيابدرجة 

في تكرارات درجة االلتياب بين مجموعات األرحاء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
المؤقتة التي ٌقمعت بعد يوم واحد ومجموعات األرحاء المؤقتة التي ٌقمعت بعد شير 

 .ونصف
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المدروسة لمفترة الزمنية في عينة الدراسة النسيجية وفقًا اللتياب متوسط الرتب لدرجة ا 
 .وطريقة التحضير والترميم المتبعة

 بعد يوم واحد

 بعد شير ونصف



 :  الدراسة النسيجية: النتائج 
 :درجة التمّيف

  و LEDفي تكرارات درجة االلتياب بين مجموعة توجد فروق ذات داللة إحصائية 
المجموعة الشاىدة السمبية  و، وبين المجموعة الشاىدة اإليجابية QTHمجموعة و 

  .بغض النظر عن زمن القمع
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وفقًا لمفترة الزمنية  التمّيفوالترميم المتبعة في درجة طريقة التحضير تأثير  
 :المدروسة

 LED  QTH

 شاىدة سمبية شاىدة إيجابية



 :  الدراسة النسيجية: النتائج 
 :درجة التمّيف

في تكرارات درجة التمّيف بين مجموعات األرحاء المؤقتة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
 .التي ٌقمعت بعد يوم واحد ومجموعات األرحاء المؤقتة التي ٌقمعت بعد شير ونصف
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وفقًا لطريقة التحضير والترميم التمّيف المدروسة في درجة الفترة الزمنية تأثير 
 :المتبعة

 بعد يوم واحد
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 ونصف



 :  الدراسة النسيجية: النتائج 
 :حالة الخاليا المصّورة لمعاج

بين درجة حالة الخاليا المصّورة إحصائيًا  فروق دالةبالنسبة لمقمع بعد يوم واحد وجدت 
المجموعة الشاىدة اإليجابية التي كانت أعمى منيا في كل من  LEDمجموعة  فيلمعاج 

 .عمى حدة والمجموعة الشاىدة السمبية 
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لمفترة والترميم المتبعة في درجة حالة الخاليا المصّورة لمعاج وفقًا طريقة التحضير تأثير 
 :المدروسةالزمنية 

 LED  QTH

 شاىدة سمبية شاىدة إيجابية



 :  الدراسة النسيجية: النتائج 
 :حالة الخاليا المصّورة لمعاج

  LEDمجموعة  فيإحصائيًا  فروق دالةوجدت بالنسبة لدرجة حالة الخاليا المصّورة لمعاج 
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الزمنية المدروسة في درجة حالة الخاليا المصّورة لمعاج وفقًا تأثير الفترة دراسة 
 والترميم المتبعةلطريقة التحضير 

 بعد يوم واحد

 بعد شير ونصف



 المناقشة



 التصميب  مسافة تبين بنتيجة الدراسة وجود عالقة تناسب عكسي بين
وبين الشدة الضوئية، وتعتبر ىذه النتيجة منطقية بسبب تبعثر وتشتت 

ي اليواء حتى تصل فالحزمة الضوئية الصادرة من رأس جياز التصميب 
 .  إلى سطح الترميم

اتفقت دراستنا مع كل من دراسة Okamura   دراسة 2014عام ،
Price   دراسة، 2010عامBeolchi  2015عام ،Nagas  2010عام 

دراسة تغير الشدة الضوئية مع ازدياد مناقشة 
 :المسافة 



 تبين أن الشدة الضوئية لكال الجيازين المستخدمين في
ميمي  300لم تنخفض ألقل من الدراسة وعند كل المسافات 

، والتي ىي الحد األدنى لمشدة الضوئية المطموبة 2سم/واط
لتحقيق تصميب كاٍف لمراتنج المركب حسب توصيات المنظمة 

 (.(ISOالدولية لممعايير 

دراسة تغير الشدة الضوئية مع ازدياد مناقشة 
 :المسافة 



 وق جياز فتعند مساواة الزمنLED  عمى جيازQTH   السطحية  بالقساوةسواء
،  2014عام  Agrawalاتفقت نتائج الدراسة مع دراسة  : أو بفعالية التصميب

، ودراسة 2014عام   Esmaeili، ودراسة  2014عام   Ghareebودراسة 
Catelan  2013عام. 

  لم تتفق دراستنا  مع دراسة بينماRastelli  ودراسة 2014عام ،Choudhary 
التي بينت  Aguiar2007ودراسة   ، 2013عام Ozturk، ودراسة  2013عام 

تصميب أكبر من جياز  فعاليةو أن جياز التصميب اليالوجيني حقق قساوة سطحية 
وقد فسرت تمك الدراسات نتائجيا بأن الطاقة الكمية لجياز . التصميب ثنائي األقطاب

 .التصميب اليالوجيني المستخدم كانت أكبر من جياز التصميب ثنائي األقطاب 

 مناقشة دراسة فعالية التصميب



  عند دراسة الزمن تبين أن جياز التصميبLED  ثانية حقق قساوة  20لمدة
ثوان، وتمك نتيجة منطقية ألن الطاقة الكمية  10عالية تصميب أكبر من فو سطحية 

 .ة الطاقة الكميةفمضاعة الزمن تعني فمضاعمرتبطة بالزمن ، وبالتالي 
 اتفقت دراستنا مع كل من دراسةCatelan  ودراسة 2013عام ،Ceballos  عام

، حيث تبين 2009عام  النحالوي، ودراسة 2007عام  Aguiarودراسة , 2009
فييا أن زيادة الزمن أدت، بشكل دال إحصائيًا، إلى زيادة قيم القساوة وفعالية 

 .التصميب، وذلك ألن زيادة الزمن تسبب زيادة الطاقة الكمية

 مناقشة دراسة فعالية التصميب



 أظيرت الدراسة انخفاض قساوة الراتنج المركب بازدياد عمق الترميم بغض النظر
 .عن نظام التصميب المستخدم

يمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى عاممين  : 

ىو أن الطبقات األعمق من الترميم تبتعد عن رأس جياز : العامل األول-1
التصميب بمسافة تعتبر بحد ذاتيا عاماًل مؤديًا النخفاض الشدة الضوئية، حيث أن 

قساوة الراتنج  انخفاض الشدة الضوئية يعتبر من أىم العوامل المؤدية إلىانخفاض 
دراسة تغير الشدة الضوئية مع ازدياد )المركب، تتوافق ىذه النتيجة مع نتيجة 

المنجزة أيضًا ضمن ىذا البحث، حيث وجد أن الشدة الضوئية تتناقص ( المسافة
 2015et al.  Netto-Moura, Beolchi. بشكل دال إحصائيًا مع ازدياد المسافة

 مناقشة عمق التصمب



 أظيرت الدراسة انخفاض قساوة الراتنج المركب بازدياد عمق الترميم بغض النظر
 .عن نظام التصميب المستخدم

يمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى عاممين  : 

ىو امتصاص الطبقات العميا لمراتنج المركب لألشعة : العامل الثاني - 2
مما يحول دون وصول كمية كافية إلحداث تصميب إضافي لمطبقات . الضوئية
 (2006et al.  Zimmerli, Hasler).األعمق

 مناقشة عمق التصمب



وعند دراسة تأثير جياز التصميب تبين أن جياز التصميب ثنائي األقطاب أمن 
قساوة أكبر من جياز التصميب اليالوجيني عمى كل مستويات عمق الترميم بفرق 

 .دال إحصائياً 
 لجياز ( وبالتالي الطاقة الكمية)يمكن تفسير ىذه النتيجة بأن الشدة الضوئية

حيث أن الشدة . التصمب ثنائي األقطاب كانت أعمى من جياز التصميب اليالوجيني
والطاقة الكمية ( 2سم/ميمي واط942)الضوئية لجياز التصميب ثنائي األقطاب ىي 

بينما الشدة الضوئية لجياز . 2سم/جول ( 18,84= 1000÷ 20×  942)ىي 
  20×  659)والطاقة الكمية ىي ( 2سم/ميمي واط 659) التصميب اليالوجيني ىي

 .2سم/جول ( 13,18=1000÷
 

 مناقشة عمق التصمب



وعند دراسة تأثير جياز التصميب تبين أن جياز التصميب ثنائي األقطاب أمن 
قساوة أكبر من جياز التصميب اليالوجيني عمى كل مستويات عمق الترميم بفرق 

 .دال إحصائياً 
 كما أن نظام التصميب اليالوجيني يعمل عمى إنتاج ضوء ذو طيف إصدار واسع

مما يعني ىدر قسم كبير من الطاقة اإلشعاعية سدى، بينما نظام التصميب ثنائي 
األقطاب يعتمد عمى إصدار الضوء كمو ضمن طيف إصدار المون األزرق الذي يحفز 

، مما يسمح (تماثر الراتنج المركب المستخدم في الدراسة مبدئ)الكامفركينون 
باستثمار كامل الطاقة اإلشعاعية التي ينتجيا الجياز مما يؤمن تصميبًا ضوئيًا أكثر 

 .  فعالية

 

 مناقشة عمق التصمب



 اتفقت دراستنا مع كل من دراسة ودراسةRode   ومع 2007عام ،
عام   Mousavinasabودراسة  ،2011عام   Yamanدراسة 
، حيث أن جياز الصميب 2013عام   Catelan، ودراسة  2011

ثنائي األقطاب أمن عمق تصمب أفضل من جياز التصميب اليالوجيني 
 .عمى جميع مستويات العمق

 مناقشة عمق التصمب



 لم تتفق دراستنا مع كل من دراسةMills  ودراسة 1999عام ،
Price  ودراسة 2003عام ،Cefaly  ودراسة 2005عام ،Correr  
في تمك الدراسات أن إذ تبين . 2006عام  Hasler، ودراسة 2006

أجيزة التصميب اليالوجيني أمنت عمق قساوة أكبر من أجيزة التصميب 
استخدمت ثنائية األقطاب المستخدمة، إال أن جميع الدراسات المذكورة 

وبالتالي طاقة )  فعةبشدة ضوئية مرت تمتاز ىالوجينيةأجيزة تصميب 
 .  مقارنة مع أجيزة التصميب ثنائية األقطاب( كمية مرتفعة

 

 مناقشة عمق التصمب



  العاج  ثخاناتأثبتت الدراسة وجود فروق جوىرية بين
األربعة، وعند إجراء المقارنات البينية تبين وجود فرق جوىري 

عند مقارنة كل ثخانة مع الثخانات األخرى باستثناء مقارنة 
مم حيث لم يوجد فرق  2مم مع ثخانة العاج  1,5ثخانة العاج 

 .  جوىري

 

 

دراسة مقدار ارتفاع الحرارة أثناء مناقشة نتائج 
 :التصميب الضوئي



  مع دراسة  دراستنا قتفاتGuiraldo  2013عام  ،
عام  Dogan، ودراسة 2012عام  Barkataynودراسة 
عام  da Silva، ودراسة 2007عام  Yaziciودراسة  ،2009
حيث أثبتت ىذه الدراسات وجود عالقة تناسب عكسي . 2010

ارتفاع الحرارة حيث أن الحرارة األعمى كانت  وبين ثخانة العاج 
 .  مع الثخانة األقل لمعاج

 

دراسة مقدار ارتفاع الحرارة أثناء مناقشة نتائج 
 :التصميب الضوئي



 دراسة لم تتفق نتائج دراستنا معMillen  و 2007عام 
سيرًا فت، ولكنيما لم يعطيا 2008عام  Guiraldoدراسة 

ي كمتا فعينات لكل ثخانة  10)سوى صغر حجم العينة 
 و 0,5)المدروستين  الثخانتين، وقمة التباين بين (الدراستين

 (.مم1

دراسة مقدار ارتفاع الحرارة أثناء مناقشة نتائج 
 :التصميب الضوئي



 أظيرت نتائج ىذه الدراسة أن جياز التصميب الثنائي األقطاب المستخدم في
ىذه الدراسة سبب ارتفاعًا حراريًا أكبر بشكل دال إحصائيًا من جياز التصميب 

وبالتالي أظيرت نتائج ىذه الدراسة  . اليالوجيني بغض النظر عن ثخانة العاج
عدم صحة إدعاءات الشركات المنتجة ألجيزة التصميب الضوئي ثنائي األقطاب 

والتي روجت بأن إحدى أىم ميزات أجيزة التصميب ثنائية األقطاب إحداثيا الرتفاع 
 .حرارٍي أقل من أجيزة التصميب اليالوجينية

 الشدة الضوئية لجياز التصميب ثنائي يمكن تفسير نتيجة ىذه الدراسة بأن
مما ىي عميو في جياز التصميب اليالوجيني، عمى اعتبار أن األقطاب كانت أكبر 

 . زيادة الشدة الضوئية عامل مباشر وأساسي في زيادة الحرارة داخل المب

دراسة مقدار ارتفاع الحرارة أثناء مناقشة نتائج 
 :التصميب الضوئي



  تبين عدم وجود تأثير دال إحصائيًا لنظام التصميب الضوئي
المستخدم عمى درجة التسّرب الحفافي سواء عمى الجدار المثوي 

 .المحوري أوالجدار
  يمكن تفسير ىذه النتيجة بأن الراتنج المركب تصمب بشكل

وىذا ما تدعمو نتائج )جيد عند استخدام كال نظامي التصميب، 
مما أدى ( دراسة فعالية التصمب المجراة سابقًا في ىذا البحث

 .إلى تقارب درجة التسرب الحفافي عمى كال الجدارين
 

 :مناقشة التسرب الحفافي



تبين أن درجة : عند دراسة تأثير الجدار عمى درجة التسّرب الحفافي
التسرب الحفافي في الجانب المحوري كانت أقل منيا في الجانب المثوي، 

 .وذلك ميما كان نظام التصميب المستخدم 
  ويعود ىذا الفرق إلى أن ارتباط الراتنج المركب مع الميناء يعد

أفضل من العاج، وبما أن كمية الميناء أكبر في جانب الجدار المحوري 
عمى  المينائيةفإن ىذا يؤدي بالضرورة لقوة ارتباط أفضل مع النسج 

 .الجانب المحوري مما قمل من التسرب الحفافي
 

 :مناقشة التسرب الحفافي



 

أظيرت نتائج النزف : عند دراسة تأثير طريقة التحضير والترميم
لمب السني وجود فرق دال إحصائيًا بين المجموعة الشاىدة السمبية 
ومجموعة جياز التصميب اليالوجيني وثنائي األقطاب سواء بعد يوم 

 . أو بعد شير ونصف
  يمكن تفسير ىذه النتيجة بأن عممية التصميب الضوئي تترافق

مع ارتفاع حرارة المب مما يؤدي إلى رد فعل لبي يعتبر النزف أحد 
 .أشكالو

 

 مناقشة الدراسة النسيجية
 فالنز  -1



 

أظيرت النتائج عدم : عند دراسة تأثير الزمن عمى النزف
وجود فروق إحصائية في درجة النزف وذلك عند استخدام 

أجيزة التصميب المختمفة بين فترتي المراقبة بعد يوم وبعد شير 
ونصف أي أن النزف لم يزداد مع مرور الوقت مما يعطي فكرة 

لم يكن شديدًا تجاه الترميمات  النزفي المبي االرتكاسأن 
 .  بأجيزة التصميب المختمفة المصمبة

 

 مناقشة الدراسة النسيجية
 فالنز  -1



 

 عند دراسة تأثير طريقة التحضير والترميم في عينة الدراسة
كاممة وجد أن درجة االلتياب كانت أقل بشكل دال إحصائيًا في 

مقارنة مع باقي المجموعات كل الشاىدة السمبية المجموعة 
 .عمى حدة
  وذلك يفسر أيضًا بأن إجراءات التحضير والترميم المختمفة

 .المبيلمنسيج  إلتيابيتسبب رد فعل 

 مناقشة الدراسة النسيجية
 اإللتيابدرجة  -2



 

 أظيرت النتائج عدم وجود : اإللتيابعند دراسة تأثير الزمن عمى درجة
بين فترتي المراقبة بعد يوم وبعد شير  اإللتيابفروق إحصائية في درجة 

ونصف في جميع المجموعات أي أن االلتياب لم يزداد مع مرور الوقت 
لم يكن شديدًا تجاه الترميمات  اإللتيابي المبي االرتكاسمما يعطي فكرة أن 

 بكالبأجيزة التصميب المختمفة، وبأن تصميب الراتنج المركب  المصمبة
الجيازين كان جيدًا بحيث لم تتحرر أحاديات تماثر بنسبة تسبب سمية 

 .  إلتيابيلمب مما ينتج عنو رد فعل 

 

 مناقشة الدراسة النسيجية
 اإللتيابدرجة  -2



 
 وجدت : عند دراسة تأثير طريقة التحضير والترميم عمى التميف

فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة الشاىدة اإليجابية مع مجموعة 
كما وجدت  .التصميب بالجياز ثنائي األقطاب والجياز اليالوجيني

فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة الشاىدة السمبية مع مجموعة 
 .التصميب بالجياز ثنائي األقطاب والجياز اليالوجيني

 يمكن تفسير ىذه النتيجة بأن التصميب الضوئي يسبب ارتفاعًا
 .في حرارة المب مما يسبب رد فعل لبي بشكل تميف

 مناقشة الدراسة النسيجية
 التميف -3



 

 أظيرت النتائج : اإللتيابعند دراسة تأثير الزمن عمى درجة
بين فترتي  اإللتيابعدم وجود فروق إحصائية في درجة 

المراقبة بعد يوم وبعد شير ونصف في جميع المجموعات أي 
أن التميف لم يزداد مع مرور الوقت مما يعطي فكرة أن 

لم يكن شديدًا تجاه الترميمات  اإللتيابي المبي االرتكاس
 .بأجيزة التصميب المختمفة المصمبة

 

 مناقشة الدراسة النسيجية
 التميف -3



 
 تبين أن درجة حالة الخاليا : عند دراسة تأثير طريقة التحضير والترميم

المصورة لمعاج كانت أكبر بشكل دال إحصائيًا في مجموعة التصميب بالجياز 
ثنائي األقطاب مقارنة مع المجموعة الشاىدة اإليجابية والشاىدة السمبية كل 

 .عمى حدة
  يمكن تفسير ىذه النتيجة بأن التصميب بالجياز ثنائي األقطاب يؤدي إلى

حيث حصمنا عمى ىذه النتيجة )ارتفاع حرارة المب أكثر من الجياز اليالوجيني 
مما يسبب أذية أكبر لمخاليا المصورة لمعاج ( من دراسة سابقة في ىذا البحث

 .مقارنة مع باقي المجموعات التي ال تتضمن تصميبًا ضوئياً 

 مناقشة الدراسة النسيجية
 حالة الخاليا المصّورة لمعاج -4



 

 أظيرت النتائج وجود فرق دال إحصائيا في درجة : عند دراسة تأثير الزمن
حالة الخاليا المصورة لمعاج بين فترتي المراقبة بعد يوم وبعد شير ونصف في 

مجموعة التصميب بالجياز ثنائي األقطاب، حيث كانت درجة حالة الخاليا المصورة 
 .لمعاج بعد يوم أعمى من بعد شير ونصف بالنسبة لمجياز ثنائي األقطاب

 الخاليا المصورة لمعاج تجاه التصميب بالجياز  ارتكاسيمكن أن يفسر ذلك بأن
ثنائي األقطاب كان آنيًا ويمكن االستنتاج أنو كان بسبب الحرارة التي زال أثرىا 

 .الحقًا وبالتالي لم تزداد درجة حالة الخاليا المصورة لمعاج مع الزمن

 مناقشة الدراسة النسيجية
 حالة الخاليا المصّورة لمعاج -4



 

تنخفض الشدة الضوئية ألجيزة التصميب بشكل دال إحصائيًا عند ازدياد مسافة التصميب 1.
من قبل المنظمة الدولية  بومم تبقى ضمن الحد األدنى المنصوح  6إال أنيا حتى مسافة 

 (.    ISO)لممعايير

فعالية تصميب أفضل من جياز  وجياز التصميب ثنائي األقطاب حقق قيم قساوة سطحية 2.
 .التصميب اليالوجيني

 .ال ينصح باختصار زمن التصميب ثنائي األقطاب كما تنصح الشركات المنتجة3.

 .تنخفض قساوة الراتنج المركب مع زيادة مستوى عمق الترميم بشكل دال إحصائياً 4.

أمن جياز التصميب ثنائي األقطاب قساوة أعمى عند مستويات العمق المختمفة من  5.
 .الترميم من جياز التصميب اليالوجيني

 :  االستنتاجات



 

أدى التصميب الضوئي بالجياز ثنائي األقطاب إلى حدوث ارتفاع حراري أكبر من جياز 6.
 .التصميب اليالوجيني

(  درجة مئوية 5,5)لم يسبب كال جيازي التصميب ارتفاعًا حراريًا يتجاوز الحد الحرج 7.
 .لمب السني ردودةالذي يؤدي تجاوزه إلى حدوث أضرار غير 

 .ينخفض ارتفاع الحرارة بشكل دال إحصائيًا مع زيادة ثخانة العاج8.

أدى التصميب الضوئي ثنائي األقطاب أحيانًا إلى حدوث تميف بنسبة أكبر من التصميب 9.
 .  الضوئي اليالوجيني

 .ال يوجد فرق بين نظامي التصميب في إحداث التسرب الحفافي 01.

 .التسرب المثوي والمحوري 11.
 

 :  االستنتاجات



المقترحات والتوصيات 
Recommendations and 

Suggestions : 



 

نوصي بضرورة القياس الدوري لمشدة الضوئية ألجيزة التصميب الضوئي قبل استعماليا، وعدم 1.
 .الشركات المنتجة بيااالعتماد عمى الشدة الضوئية التي تصرح 

 .وضع رأس جياز التصميب أقرب ما يكون لمطبقة المرممة من الراتنج المركب2.

زيادة زمن التصميب في الطبقات العميقة من ترميمات الصنف الثاني سواء مع أجيزة التصميب 3.
مم، أو مع أجيزة  6ثنائية األقطاب التي انخفضت فييا الشدة الضوئية إلى حوالي الثمث عند مسافة 

 .التصميب اليالوجينية التي انخفضت فييا الشدة الضوئية إلى حوالي النصف عند نفس المسافة
الشركات المصنعة لمراتنج المركب وليس الزمن التي تنصح  بوبزمن التصميب التي توصي  اإللتزام4.
 .الشركات المصنعة ألجيزة التصميب الضوئي بو

 

 :التوصيات



 
نسيجية مشابية لمدراسة الحالية ولكن مقارنة بين األسنان المؤقتة  سريرية مخبريةإجراء دراسة 1.

 .والدائمة لمتأكد من وجود فروق جوىرية بينيما عمى مختمف أصعدة الدراسة
عن تأثير بقايا الراتنج المركب التي تمتصق عمى رأس جياز التصميب عمى  مخبريةإجراء دراسة 2.

 .تغير الشدة الضوئية
توحيد الطاقة الكمية لألجيزة الراتنج المركب بعد  وقساوةفعالية التصميب حول  مخبريةإجراء دراسة 3.

 .المدروسة لتحري تأثير نوع جياز التصميب بمعزل عن تأثير الشدة الضوئية أو زمن التصميب
عالية تصميب فحول تأثير برامج التصميب المختمفة ضمن نفس الجياز عمى  مخبريةإجراء دراسة 4.

 .الراتنج المركب وقساوة
حول تأثير زيادة الشدة الضوئية عمى تحسن القساوة، وذلك لتحديد الشدة  مخبريةإجراء دراسة  5.

 .الضوئية التي تحقق أفضل قساوة لمطبقات العميقة من ترميمات الراتنج المركب

 :المقترحات



 

 .حول تأثير زيادة زمن تصميب الطبقات العميقة لمترميم عمى قساوتيا مخبريةإجراء دراسة 6.

حول تأثير إجراءات التحضير المختمفة عمى ارتفاع حرارة المب في األسنان  مخبريةإجراء دراسة 7.
 .المؤقتة

ألكثر  في األسنان المؤقتةلتحديد الشدة الضوئية التي تسبب رفع حرارة المب  مخبريةإجراء دراسة 8.
 (.درجة مئوية 5,5)من الحد الحرج 

ولكن بظروف مشابية  حرارة المب الناتج عن التصميب الضوئي، فاعارتعن  مخبريةإجراء دراسة 9.
درجة مئوية داخل الحجرة المبية لمحاكاة الجريان  37لمواقع السريري وذلك بإمرار تيار مائي بحرارة 

 .المبيالدموي 
حول تأثير نظام التصميب الضوئي عمى ارتفاع حرارة عاج األسنان  مخبريةإجراء دراسة . 10

 .المؤقتة بشكل مستقل عن الشدة الضوئية، وذلك بتوحيد الطاقة الكمية لألجيزة المستخدمة

 :المقترحات



 

حول تأثير برامج التصميب ضمن نفس الجياز عمى ارتفاع حرارة  مخبريةإجراء دراسة . 11
 .المب

النسيجي لمب  االرتكاسضوئيًا عمى  المصمبةدراسة نسيجية مقارنة تأثير الترميمات . 12
السني بعد يوم وبعد شير ونصف عند نفس المريض لتوحيد الظروف التي تتعرض ليا الحفرة 

 .الفموية
 .النسيجي لمب السني االرتكاسدراسة نسيجية حول تأثير زيادة زمن التصميب عمى . 13
 .النسيجي لمب السني االرتكاسدراسة نسيجية حول تأثير زيادة الشدة الضوئية عمى . 14
 .النسيجي لمب السني االرتكاسدراسة نسيجية حول تأثير اتساع الترميم عمى . 15

 :المقترحات




