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 جامعة حماة مجلة

 :المجلةأهداف 
 إلى:حماة تهدف تصدر عن جامعة  متخصصةسنوية محكمة دورية علمية جامعة حماة هي مجلة مجلة 

التي تتسم بمزايا المعرفة اإلنسانية الحضارية والعلوم التطبيقية اإلنكليزية  وأالعربية  تينباللغ نشر البحوث العلمية األصيلة -1
والهندسية،  ية،الطبالمتطورة، وتسهم في تطويرها، وترقى إلى أعلى درجات الجودة واالبتكار والتمييز، في مختلف الميادين 

عرضها على مقومين علميين  واآلداب والعلوم اإلنسانية، وذلك بعد ، واالقتصاد،علومالو  ،والطب البيطري والتقانية، 
 مختصين. 

 نشر البحوث الميدانية والتطبيقية المتميزة في مجاالت تخصص المجلة. -2
  .في مجاالت تخصص المجلة والمقاالت الصغيرة ،وتقارير الحاالت المرضية ،المالحظات البحثيةنشر  -3

 المجلة:رسالة 
 بحوثهم المبتكرة.العرب على إنجاز و والباحثين السوريين  تشجيع األكاديميين 
 مة إلى المجلة على المختصين والخبراء. ،وتمييز األصيل من المزي ف ،العلمي   ضبط آلية البحث  بعرض البحوث المقد 
  األصيل.  جودة البحث العلمي والتزام معايير العلمية،تسهم المجلة في إغناء البحث العلمي والمناهج 
 لمجتمع.تطوير المجاالت الخدمية في ا، وتسهم في تخصص المجلةت تسعى إلى نشر المعرفة وتعميمها في مجاال 
  .تحف ز الباحثين على تقديم البحوث التي ُتعنى بتطوير مناهج البحث العلمي وتجديدها 
 م البحث العلمي وفي تطوير المجل ة. تستقبل اقتراحات  الباحثين والعلماء حول كل ما يسهم في تقد 
  الشابكة بوضع أعدادها بين أيدي القراء والباحثين على موقع المجلة في  ،تعميم الفائدة المرجو ة من نشر محتوياتها العلمية

 وتطوير الموقع وتحديثه. )اإلنترنت(
 

 :حماةقواعد النشر في مجلة جامعة 
 ودقة التوثيق. اللغة،ذات قيمة علمية ومعرفية إضافية، وتتمتع بسالمة  أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة، -أ

 ءملب الباحث بمضمون ذلك عهدويتأال تكون منشورًة أو مقبولًة للنشر في مجالت أخرى، أو مرفوضة من مجلة أخرى،  -ب
  .بالمجلة خاصة إيداعاستمارة 

ًا لها، وال يحق للباحث سحب األوليات في حال رفض يتم تقييم البحث من ذوي االختصاص قبل قبوله للنشر ويصبح ملك -ت
 نشر البحث.

       العربية أو اإلنجليزية، على أن تزود إدارة المجلة بملخص للمادة المقدمة للنشر في نصف صفحة هيلغة النشر  -ث
 .Key words يتبع كل ملخص بالكلمات المفتاحية  وأن كلمة( بغير اللغة التي كتب بها البحث،  250)

 :إيداع البحوث العلمية للنشر 
الباحثين ث أو انسخ ورقية )تتضمن نسخة واحدة اسم الباح أربع علىإلى رئيس هيئة تحرير المجلة تقدم مادة النشر  -أواًل 

نسخة إلكترونية مطبوعة تقدم إشارة إلى هويتهم(، و  ةوتغفل في النسخ األخرى أسماء الباحثين أو أي وأرقام هواتفهم، وعناوينهم،



        

.  (A4) مم 210×297على وجه واحد من الورق بقياس  12، ومقاس Simplified Arabicعلى الحاسوب بخط نوع 
 صفحة خمس عشرةعن كلها صفحات البحث األربعة، على أال يزيد عدد سم من الجوانب  2.5مساحة بيضاء بمقدار  وتترك

في األقل، وبمسافات  (Microsoft Word 2007) تكون متوافقة مع أنظمةوأن  )ترقيم الصفحات وسط أسفل الصفحة(،
لكتروني إلعلى البريد ا، أو ترسل إلكترونيًا CD قرص مدمج على حفوظةوم ،مفردة بما في ذلك الجداول واألشكال والمصادر

 الخاص بالمجلة. 
، أو مرفوضة من البحث لم ينشر، أو لم يقدم للنشر في مجلة أخرى  بأنتقدم مادة النشر مرفقة بتعهد خطي يؤكد  -ثانيًا 

   مجلة أخرى.
بما  ،أو إضافة ،تغييرات، من حذف ةيحق لهيئة تحرير المجلة إعادة الموضوع لتحسين الصياغة، أو إحداث أي - ثالثاً 

 .المجلةيتناسب مع األسس العلمية وشروط النشر في 
قدم البحث بوصول بحثه في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ استالمه، كما تلتزم المجلة بإشعار تلتزم المجلة بإشعار م - رابعاً 

 .التقويمالبحث للنشر من عدمه فور إتمام إجراءات  الباحث بقبول
متخصصين بمادته العلمية، ويتم إخطار ذوي العالقة ثالثة محكمين يرسل البحث المودع للنشر بسري ة تامة إلى  -خامسًا 

للسوية العلمية  وتحقيقاً  ،لشروط النشر في المجلة ليؤخذ بها من قبل المودعين؛ تلبيةً  ،لحوظات المحكمين ومقترحاتهمبم
 .المطلوبة
 بعد إجراءيعد البحث مقبواًل للنشر في المجلة في حال قبول المحكمين الثالثة )أو اثنين منهم على األقل( للبحث  – سادساً 

 التعديالت المطلوبة وقبولها من قبل المحكمين. 
إذا رفض المحكم الثالث البحث بمبررات علمية منطقية تجدها هيئة التحرير أساسية وجوهرية، فال يقبل البحث للنشر حتى   -

 ولو وافق عليه المحكمان اآلخران.
 :التطبيقيةقواعد إعداد مخطوطة البحث للنشر في أبحاث الكليات 

 

هدف  ، المقدمة،باللغتين العربية واإلنكليزية الملخص العنوان، اآلتي:يشترط في البحث المقدم أن يكون حسب الترتيب  -أواًل 
  العلمية. المراجع مواد البحث وطرائقه، النتائج والمناقشة، االستنتاجات والتوصيات، وأخيراً  البحث،

  العنوان: -
(، يوضع تحته 14. خط العنوان بلغة النشر غامق، وبحجم )عن مضمون البحث ومعبراً واضحًا مختصرًا و ن يكون جب أي

، والمؤسسة العلمية التي يعمل فيها ،وصفته العلمية( غامق، وعنوانه، 12بفاصل سطر واحد اسم الباحث / الباحثين بحجم )
 أن يتكرر عنوان البحث ثانيةً  . ويجب( عادي12وعنوان البريد اإللكتروني للباحث األول، ورقم الهاتف المحمول بحجم )

 ،( 12خط العناوين الثانوية يجب أن يكون غامقًا بحجم ) Abstract الملخص.في الصفحة التي تتضمن وباللغة اإلنكليزية 
 (.12فيجب أن يكون عاديًا بحجم ) ؛أما خط متن النص

  الملخص أو الموجز: -
، ويكتب العربيةبالعنوان، ويوضع في صفحة منفصلة باللغة  ، وأن يكون مسبوقاً كلمة 250 الملخص يجب أال يتجاوز

، ونبذة مختصرة عن طريقة العملالدراسة،  أهدافويجب أن يتضمن باللغة اإلنكليزية. في صفحة ثانية منفصلة الملخص 
 الباحث. عنها، وأهميتها في رأي الباحث، واالستنتاج الذي توصل إليه تالنتائج التي تمخضو 

  المقدمة: -
 تشمل مختصرًا عن الدراسة المرجعية لموضوع البحث، وتدرج فيه المعلومات الحديثة، والهدف الذي من أجله أجري البحث.



        

 : المواد وطرائق البحث -
تذكر معلومات وافية عن مواد وطريقة العمل، وتدعم بمصادر كافية حديثة، وتستعمل وحدات القياس المتري والعالمي في 

مج اإلحصائي والطريقة اإلحصائية المستعملة في تحليل البيانات، وتعرف الرموز والمختصرات والعالمات البحث. ويذكر البرنا
 اإلحصائية المعتمدة للمقارنة.

  والمناقشة:النتائج  -
، وأن تقدم األشكال والجداول والرسومات البيانية معلومات وافية أن تكون جميع النتائج مدعمة باألرقاميجب و تعرض بدقة، 

مع عدم إعادة المعلومات في متن البحث، وترقم بحسب ورودها في متن البحث، ويشار إلى األهمية العلمية للنتائج، ومناقشتها 
مع دعمها بمصادر حديثة. وتشتمل المناقشة على تفسير حصول النتائج من خالل الحقائق والمبادئ األولية ذات العالقة، 

 الدراسات السابقة مع التفسير الشخصي للباحث، ورأيه في حصول هذه النتيجة.ويجب إظهار مدى االتفاق أو عدمه مع 
 االستنتاجات: -

 يذكر الباحث االستنتاجات التي توصل إليها مختصرًة في نهاية المناقشة، مع ذكر التوصيات والمقترحات عند الضرورة.
 والتقدير:الشكر  -

المساعدات المالية والعلمية، واألشخاص الذين أسهموا في البحث ولم ذكر الجهات المساندة التي قدمت يمكن للباحث أن ي
 يتم إدراجهم بوصفهم باحثين.

  الجداول: -ثانياً 
متسلسلة، ويوضع لكل منها عنوان خاص به،  في مكانه الخاص، وتأخذ الجداول أرقاماً  يوضع كل جدول مهما كان صغيراً 

أو  0.05إلشارة إلى معنوية التحليل اإلحصائي، عند المستويات * و** و*** ل وظف الرموزيكتب أعلى الجدول، وت
 .على الترتيب، وال تستعمل هذه الرموز لإلشارة إلى أية حاشية أو ملحوظة في أي من هوامش البحث 0.001أو 0.01

 .في الجداول وفي متن النص أينما وردت......( 3..2، 1)األرقام العربية  لاعموتوصي المجلة باست
  والمصورات:األشكال والرسوم  -ثالثًا 

يجب تحاشي تكرار وضع األشكال التي تستمد مادتها من المعطيات الواردة في الجداول المعتمدة، واالكتفاء إم ا بإيراد 
بصورتها  سوماألشكال والمنحنيات البيانية والر  ، مع التأكيد على إعدادما بتوقيعها بيانياً إالمعطيات الرقمية في جداول، و 

بكسل/أنش. ويجب أن تكون األشكال أو الصور المظهرة باألبيض  300بدقة  وتكون ممسوحة النهائية، وبالمقياس المناسب،
 عنوان خاصالصور الملونة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، ويعطى  واألسود بقدر كاف من التباين اللوني، ويمكن للمجلة نشر

ر في األسل  .متسلسلة وتأخذ أرقاماً فل كل شكل أو صورة أو مصو 
  المراجع: –رابعًا 

 من اليمين إلى اليسار أياً  داخل النص ابتداءً  وسنة النشر -صاحب البحث أو مؤلفه  -اسم المؤلف  ذكر المجلة طريقةتبع ت
.... ارت العديد من الدراسات(، وأش1998) Samerو Basem ، وأورد(1990) كريموعبد الناجح  المرجع، مثال: وجد كان

(Sing ،2008 ؛Hunter وJohn، 2000 ؛Sabaa  ،2003وزمالؤه ) وال ضرورة إلعطاء المراجع أرقاما متسلسلة. أما
ة الباحث )اسم العائلة(، ثم االسم األول بالكامل، وفي حال كون نسبالمراجع العربية، فيجب كتابة عند كتابة في ثبت المراجع 

فيكتب  غير عربيوفي حال كون المرجع  .بالطريقة السابقة الذكر ينالباحث جميع اءسمأالمرجع ألكثر من باحث يجب كتابة 
العنوان الكامل ثم ، بين قوسين ثم يذكر الحرف األول أو الحروف األولى من اسمه، يلي ذلك سنة النشر ،اسم العائلة أوالً 

، وأرقام الصفحات Number ورقم العدد ،Volume ، ورقم المجلد(وعنوان المجلة )الدورية أو المؤلف، ودار النشر ،للمرجع
 اآلتية:إلى(، مع مراعاة أحكام التنقيط وفق األمثلة  -)من 



        

 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، . . التنوع الحيوي في جبل البشري (1999) أحمد، والكزبري العوف، عبد الرحمن 
15(:3) 33-45. 

Smith, J., Merilan, M.R., and Fakher, N.S., (1996). Factors affecting milk production in 
Awassi sheep. J. Animal Production, 12(3):35-46.  

يوضع اسم العائلة للمؤلف ثم الحروف األولى من اسمه، السنة بين قوسين، عنوان الكتاب، الطبعة،  كتابًا:إذا كان المرجع 
 اآلتي:ال مكان النشر، دار النشر ورقم الصفحات وفق المث

Ingrkam, J.L., and Ingrahan, C.A., (2000). Introduction in: Text of Microbiology. 2nd 
ed. Anstratia, Brooks Co. Thompson Learning, PP: 55. 

، والندوات (Proceedingsالعلمية  وقائع( المداوالتوكذا الحال بخصوص ) أما إذا كان بحثًا أو فصاًل من كتاب متخصص
(، يذكر اسم الباحث أو المؤلف )الباحثين أو المؤلفين( والسنة بين قوسين، عنوان الفصل، عنوان الكتاب، والمؤتمرات العلمية

 اآلتي:اسم أو أسماء المحررين، مكان أو جهة النشر ورقم الصفحات وفق المثال 
Anderson, R.M., (1998). Epidemiology of parasitic Infections. In: Topley and Wilsons 
Infections. Collier, L., Balows, A., and Jassman, M., (Eds.), Vol. 5, 9th ed. Arnold a 
Member of the Hodder Group, London, PP: 39-55. 

 اآلتي:إذا كان المرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه، تكتب وفق المثال 
Kashifalkitaa, H.F., (2008). Effect of bromocriptine and dexamethasone administration 
on semen characteristics and certain hormones in local male goats. PhD Thesis, 
College of veterinary Medecine, University of Baghdad, PP: 87-105. 
 

 اآلتية:لحظ النقاط ت  
  A, B, C) .) )أ، ب، جـ( أو حسب تسلسل األحرف الهجائيةبترتب المراجع العربية واألجنبية )كل على حدة(  -
؛ األحدث فاألقدم، وفي حال تكرار االسم أكثر من مرة في ذا وجد أكثر من مرجع ألحد األسماء يلجأ إلى ترتيبها زمنياً إ -

 إلخ....  )1998( b أو )a )1998النحو  على  ,ca, bالسنة نفسها، فيشار إليها بعد السنة باألحرف 
 ص. سجل أي مرجع لم يرد ذكره في متن النال ييجب إثبات المراجع كاملة لكل ما أشير إليه في النص، و  -
  (Personal المراجع محدودة االنتشار، أو االتصاالت الشخصية المباشرة على -وفي أضيق الحدود – عتماداال  -

(Communication  ،أو األعمال غير المنشورة في النص بين أقواس  .)     ( 
 .والمحافظة على حقوق اآلخرين الفكرية ،أن يلتزم الباحث بأخالقيات النشر العلمي -

 :واآلدابقواعد إعداد مخطوطة البحث للنشر في أبحاث العلوم اإلنسانية 
 يرة وبسالمة اللغة ودقة التوثيق.أن يتسم البحث باألصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكب 
  أية وسيلة نشر. مقبواًل للنشر في منشورًا أو أال يكون 
  .أن يقدم الباحث إقرارًا خطيًا بأال يكون البحث منشورًا أو معروضًا للنشر 
  المعتمدة في المجلة. بإحدى اللغاتأن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية أو 
  كلمةً  250بحدود واآلخر باإلنكليزية أو الفرنسية،  ،أحدهما بالعربيةأن يرفق بالبحث ملخصان. 



        

  ( ترسل أربع نسخ من البحث مطبوعة على وجه واحد من الورق بقياسA4( مع نسخة إلكترونية )CD وفق الشروط )
 اآلتية:الفنية 

 اآلتيين:لى أحد الترتيبين مستقلة مرتبة وفقًا لألصول المعتمدة ع على صفحاتتوضع قائمة )المصادر والمراجع(  
 كنية المؤلف، اسمه: اسم الكتاب، اسم المحقق )إن وجد(، دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة، تاريخ الطبع.  -أ 
 دار النشر، مكان النشر، رقم الطبعة، تاريخ الطبع. (،اسم الكتاب: اسم المؤلف، اسم المحقق )إن وجد  -ب 
  اآلتيين:توضع الحواشي مرقمة في أسفل كل صفحة وفق أحد التوثيقين 
 اسم الكتاب، الجزء، الصفحة. اسمه: المؤلف، نسبة -أ 
 اسم الكتاب، رقم الجزء، الصفحة. -ب 
  .ُيَتَجنَّب االختزال ما لم ُيَشْر إلى ذلك 
 ة.يقدم كل شكل أو صورة أو خريطة في البحث على ورقة صقيلة مستقلة واضح 
   المستعملة في البحثأن يتضمن البحث الُمعاِدالت األجنبية للمصطلحات العربية. 
 السابقة:يشترط لطالب الدراسات العليا )ماجستير / دكتوراه( إلى جانب الشروط  
 جزء منها. أوتوقيع إقرار بأن البحث يتصل برسالته  -أ 

 المعتمد في المجلة.موافقة األستاذ المشرف على البحث، وفق النموذج  -ب
 ملخص حول رسالة الطالب باللغة العربية ال يتجاوز صفحة واحدة.  -ج
  لتدقيق تنشر المجلة البحوث المترجمة إلى العربية، على أن يرفق النص األجنبي بنص الترجمة، ويخضع البحث المترجم

البحث محكمًا فتسرى عليه شروط النشر  يكنالترجمة فقط وبالتالي ال يخضع لشروط النشر الواردة سابقًا. أما إذا لم 
 .المعمول بها

  ال ن تنشر المجلة تقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية، ومراجعات الكتب والدوريات العربية واألجنبية المهمة، على أ
 يزيد عدد الصفحات على عشر.

 البحث:عدد صفحات مخطوطة 
أن يترتب على الباحث أية  ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة حماة من دون  تنشر البحوث المحكمة والمقبولة للنشر مجاناً 

صفحة من األبعاد المشار  15ال تتجاوز ن نفقات أو أجور إذا تقيد بشروط النشر المتعلقة بعدد صفحات البحث التي يجب أ
 جاني في المجلة حتى تاريخه.علمًا أن النشر م، والمصادر. ، بما فيها األشكال، والجداول، والمراجعإليها آنفاً 

  وتعديلها:مراجعة البحوث 
 رجعيعطى الباحث مدة شهر إلعادة النظر فيما أشار إليه المحكمون، أو ما تطلبه رئاسة التحرير من تعديالت، فإذا لم ت

شر، مع مخطوطة البحث ضمن هذه المهلة، أو لم يستجب الباحث لما طلب إليه، فإنه يصرف النظر عن قبول البحث للن
 بوصفه بحثًا جديدًا. للمجلة إمكانية تقديمه مجدداً 

 
  :مهمةمالحظات 

 .عن وجهة نظر هيئة تحرير المجلة ال تعبر بالضرورةو عن وجهة نظر صاحبها  تعبر المجلةالمنشورة في البحوث  -
 .علمية وفنية خاصة بالمجلة ألسسيخضع ترتيب البحوث في المجلة وأعدادها المتتالية  -



        

 .البحوث التي ال تقبل للنشر في المجلة إلى أصحابها ال تعاد -
 ل.س.  2000، وقدرهاتدفع المجلة مكافآت رمزية للمحكمين  -
 .تمنح مكافآت النشر والتحكيم عند صدور المقاالت العلمية في المجلة -
ويكتفى بمنح الباحث الموافقة من مشاريع التخرج، ورسائل الماجستير والدكتوراه أية مكافأة مالية،  المستلةال تمنح البحوث   -

 .على النشر
في حال ثبوت وجود بحث منشور في مجلة أخرى، يحق لمجلة جامعة حماة اتخاذ اإلجراءات القانونية الخاصة بالحماية  -

 الفكرية، ومعاقبة المخالف بحسب القوانين الناظمة.

  :المجلةاالشتراك في 
 لهيئات العامة والخاصة.لألفراد والمؤسسات وايمكن االشتراك في المجلة 

 :المجلةعنوان 
 -حماة -العنوان التالي : سورية  علىتحرير المجلة  إلى إدارة يمكن تسليم النسخ المطلوبة من المادة العلمية مباشرةً  -

 إدارة تحرير المجلة. –كلية الطب البيطري بناء  -شارع العلمين 
 hama.journal@gmail.com  اآلتي :   كترونيلالبريد اإل -

                         univ.edu.sy-magazine@hama 
  univ.edu.sy/newssites/magazine-www.hama/عنوان الموقع االلكتروني: -
 00963 33 2245135  الهاتف:رقم  -
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تحسين قوة ارتباطه  في ضمن نظام اإللصاق MDP-10تأثير وجود وحيدات التماثر اللصاقة من نوع 
 )دراسة مخبرية( مع المعدن

 *لجين اآلذن                                         **أ.د. عمر العادل

 (2018كانون األول  12، القبول: 2018أيلول  26)اإليداع: 
 :الملخص

تم تطوير أنظمة اإللصاق  لذلك ية،المعدنأظهرت الممارسة السريرية الحاجة لزيادة االرتباط بين أنظمة اإللصاق والخالئط 
المستخدمة وذلك بإضافة وحيدات التماثر اللصاقة التي ُعرف عنها أنها تشكل روابط كيميائية مع المواد التعويضية 

في اإلسمنت الراتنجي على متانة ارتباطه  MDP-10يهدف البحث إلى دراسة تأثير وجود وحيد التماثر اللصاق  المختلفة،
 كروم(.-مع الخليطة المعدنية )نيكل

ملم مصبوبة من خليطة نيكل  2,5ملم( وبسماكة 10×ملم 10)بأبعاد صفيحة معدنية مفردة  40تألفت عينة البحث من 
وزيع العينات إلى وتم ت بعضهما،تم إلصاق كل صفيحتين مع  ميكرون، 50كروم ومرملة بحبيبات أكسيد األلمنيوم 

 مجموعتين:
اللصاق صفائح مزدوجة ملصقة مع بعضها بإسمنت راتنجي حاٍو على وحيد التماثر  10 (B) تضمنت المجموعة األولى

10-MDPوهوPanavia SA Cement plus (kuraray). 
 Variolink N(Ivoclarصفائح مزدوجة ملصقة مع بعضها باإلسمنت الراتنجي  10 (A)بينما تضمنت المجموعة الثانية 

vivadent)  10غير حاٍو وحيد التماثر-MDP. 
ثم ُأخضعت لدورات حرارية تتراوح فيها  ساعة، 24درجة مئوية لمدة  37تم حفظ العينات في الماء المقطر بدرجة حرارة 

وسجلت البيانات )بالميغاباسكال( ثم حللت  لفصلها،، ثم ُطبق اختبار القص على الصفائح 5(50-10درجة الحرارة بين )
 (.α=0.05ستيودنت للعينات المستقلة عند مستوى داللة ) Tاستخدام اختبار 

بلغ متوسط لمقاومة قوى القص حيث  ،(A)( وBأظهرت نتائج الدراسة اإلحصائية وجود فرق جوهري بين المجموعتين )
 ( ميغاباسكالB( :)15.68للمجموعة ) ومتوسط المقاومة ميغاباسكال،( A( :)4.7للمجموعة )

كروم( -)نيكل المعدنية مع الخليطة  MDP-10ترتبط اإلسمنتات الراتنجية التي تحوي في تركيبها وحيد التماثر اللصاق 
بشكل أكبر مقارنة باإلسمنتات األخرى وذلك بسبب الروابط الكيميائية التي يشكلها وحيد التماثر اللصاق سابق الذكر مع 

 عدنية الموجودة على سطح الخليطة.األكاسيد الم
 الخالئط المعدنية االرتباط، الراتنجي،اإلسمنت  اللصاقة،: وحيدات التماثر الكلمات المفتاحية

 
 
 
 
 

__________________ 
 .جامعة دمشق -كلية طب األسنان -قسم تعويضات األسنان الثابتة -طالبة ماجستير *

 جامعة دمشق. –كلية طب األسنان  –قسم التعويضات األسنان الثابتة  –أستاذ  **



   10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة   

2 

 

 

Effect of presence of 10-MDP adhesive monomer within the adhesives on 
improving the bond strength to the metal (In-vitro study) 

*Lujain Alothon                           **Prof. Dr. Omar Aladel 
(Received: 26 Septemper 2018, Accepted: 12 December 2018) 

Abstract: 
Clinical practice has demonstrated the need for increased adhesion between adhesive and 
metal alloys, Therefore, adhesion systems have been developed by adding adhesive 
monomers, which are known to form chemical bonds with various materials. This research 
aimed to study the effect of presence of 10-MDP adhesive monomer within the adhesion 
system on improving  the bond strength to the Nickel-chromium alloy.  
40 metal plates made of nickel-chromium alloy has been designed with dimensions of 10 
mm x 10 mm and a thickness of 2.5 mm,Each plate has been sandblasted  50-micron 
aluminum oxide pellets and  Each two plates were bonded together. 
Specimens were divided into two equal groups according to the adhesion system: 
Group (B): 10 pairs of metal plates bonded to gether with 10-MDP containing resin 
cement Panavia SA Cement plus (kuraray). 
Group (A): 10 pairs of metal plates bonded to gether with resin cement Variolink N 
(Ivoclar vivadent) Which does not contain 10-MDP monomer.   
Samples were kept in distilled water at 37 ° C for 24 hours, And then subjected to cycles 
of heat in which the temperature between (5-55)°C. 
shear bond strength tests was applied upon the bonded plates until they were separated. 
Data (MPa) was analyzed using T-s tests at (α=0.05) significance level. 
There is statistically significant difference between groups (B) and (A), Where Mean shear 
bond strength for the group (B) is (15.68) Mpa and group (A) is (4.7) Mpa. 
Using 10-MDP containing resin cement.increased the strength of the bond.  
Resin cements with a 10-MDP adhesive monomer are bonded with the nickel-chromium 
alloy more closely than other cements Because of the chemical bonds formed by 10-MDP 
monomer with the mineral oxides on the surface of alloy. 

Keywords: adhesive monomers, resin cement, bonding, metal alloy. 
 

______________________ 
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** Professor at fixed prosthodontics department - Faculty of dentistry – Damascus University. 



   10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة   

3 

 

 

 : Introductionالمقدمة  -1
أحدثت التطورات الحاصلة في مجال المواد الراتنجية وأنظمة اإللصاق تغيرات هامة وفتحت آفاقًا جديدًة في مجاالت طب 

ومع ظهور اإلسمنتات الراتنجية ذات القدرة العالية على اإللصاق ارتفعت نسبة النجاح للعديد من التعويضات الثابتة  األسنان،
الوجوه الخزفية.  األطواق،جسور  الحشوات،جسور  اللصاقة،ات الجزئية وتشمل الجسور وخاصة تلك التي تعتمد على التحضير 

ومع زيادة الحاجة إلسمنت يحقق االرتباط مع المعادن بشكل أكبر تم تطوير مواد تزيد من ارتباط اإلسمنت الراتنجي مع 
ة المعدنية قليلة الثبات وإلصاق الحاصرات الخالئط المعدنية، وهذا يفيد سريريًا في إلصاق التعويضات المعدنية والخزفي

حيث اعُتبر أن اإلسمنت الراتنجي هو مادة  resin bonded bridgesالتقويمية واألهم من ذلك إلصاق الجسور اللصاقة 
 .(Browning et al., 2002)اإللصاق المفضلة في هذا النوع من التعويضات 

تم اعتبار الجسور اللصاقة في العديد من الدراسات تعويضات محافظة متوسطة الديمومة وهذا ما حدَّ من استخدامها 
كتعويضات ثابتة نهائية، ويعود السبب الرئيسي في فشلها إلى فك االرتباط عن الدعامات بشكل متكرر، وإن أضعف نقطة 

 .(Dündar et al., 2010)قة االرتباط هي االرتباط بين اإلسمنت الراتنجي وسطح الخليطة المعدنية في حل
فتنوعت الدراسات حول طرق معاملة سطح المعدن واختالف أنواع الخالئط  المعدن،لزيادة ارتباط الراتنج مع ظهرت الحاجة 

التحسينات بالنسبة لالرتباط تم تطوير إسمنتات راتنجية تؤمن  وفي أحدث الراتنجي،المعدنية األكثر ارتباطًا إلى اإلسمنت 
 ارتباطًا كيميائيًا مع الخليطة المعدنية.

ظهرت في بداية هذا المجال أنظمة اإللصاق المرفقة بمهيئات معدنية كمحاولة لزيادة ارتباط الراتنج إلى الخالئط المعدنية 
وُذكر بأن استخدامها قد زاد من متانة ارتباط الخالئط الثمينة وغير الثمينة إلى اإلسمنت الراتنجي على الرغم من وجود 

 .(Abreu et al., 2007)دنية أي دور في زيادة المتانة دراسات لم تجد لهذه المهيئات المع
ت تحوي واحد أو أكثر من وحيدات التماثر اللصاقة    adhesive monomersإن هذه المهيئات المعدنية عبارة عن ُمحال 

 . (Taira and Kamada, 2008)التي تشكل رابطة كيميائية مع األكاسيد المعدنية المتشكلة على سطح الخليطة المعدنية 
10-methacryloxydecyl dihydrogen phosphate (10-MDP) وحيد التماثر  ريعتب   

، وهو وحيد التماثر األكثر (Carvalho et al., 2004b)من أكثر وحيدات التماثر نجاحًا في تحقيق االرتباط الكيميائي 
 . (Wang et al., 1991)استخدامًا لهذا الغرض 

ظهرت حاليأ أجيال جديدة من اإلسمنت الراتنجي تم فيها االستغناء عن المهيئات المعدنية سابقة الذكر وتم إضافة وحيدات 
 اللصاقة إلى اإلسمنت نفسه.monomersالتماثر 

أ بين نظام اإللصاق والخليطة المعدنية القاعدية وذلك الكيميائية التي تنش قوة الرابطةمن هنا جاءت فكرة البحث باختبار 
في التركيب الكيميائي لإلسمنت الراتنجي على متانة ارتباطه مع  (MDP-10)بدراسة تأثير وجود وحيد التماثر اللصاق 

 كروم(.-الخليطة المعدنية )نيكل
 :Materials and Methodsمواد وطرائق البحث  -2

ملم مصبوبة من خليطة النيكل كروم  2,5ملم( وبسماكة 10×ملم 10معدنية مفردة بأبعاد ) صفيحة 40تألفت عينة البحث من 
 ميكرون. 50ومرملة بحبيبات أكسيد األلمنيوم 

 

 تم توزيع العينات إلى المجموعتين التاليتين:
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صفائح معدنية مثبتة على قواعد اكريلية(  10صفائح معدنية حرة و 10صفيحة معدنية )20عن عبارة (: A)المجموعة األولى 
ضمن  MDP-10 التماثرصفائح مزدوجة وذلك بواسطة إسمنت راتنجي يحتوي على وحيد  10ُملصقة مع بعضها لتشكل 

 Panavia SA Cement plus (kuraray)نظام اإللصاق المستخدم  تركيبته،
 اكريلية(صفائح معدنية مثبتة على قواعد  10صفائح معدنية حرة و 10صفيحة معدنية ) 20(: عبارة عن Bالمجموعة الثانية )

الذي  Variolink N (Ivoclar vivadent)  صفائح مزدوجة وذلك بواسطة اإلسمنت الراتنجي 10ملصقة مع بعضها لتشكل 
 .MDP-10اليحتوي على وحيد التماثر 

 طريقة العمل:
صفيحة  40ملم ونسخها بمادة السيليكون التكثيفي إلى  2,5ملم( وبسماكة 10×ملم 10تيكية بأبعاد )تم قص صفيحة بالس

 ثم ُصب ت القطع المنسوخة بخليطة النيكل كروم. شمعية،
كما  العمل،صفيحة من الصفائح المعدنية ضمن قواعد إكريلية وتركت الصفائح المتبقية بدون قواعد وذلك لتسهيل  20تم وضع 

 شكل:في ال

 
 إحدى العينات المدروسة :(1)رقم الشكل 

 

 
 عينات المجموعات كاملة :(2) رقم الشكل

 6سم وبضغط 20ميكرون على ُبعد  50ُرم لت سطوح الصفائح المعدنية كلها بواسطة تيار من ذرات أكسيد األلمنيوم بحجم 
 بار، ثم ُغسلت العينات بتيار من الماء وُتركت لتجف.
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اإلكريلية بواسطة فازلين لمنع التصاق زوائد اإلسمنت عليها في حال تجاوز اإلسمنت عن الصفيحة المعدنية  تم عزل القواعد
 فتتأثر قوة االلتصاق بذلك.

 ثم تم إلصاق الصفائح المعدنية على النحو التالي: 
 Panavia SA Cement plus (kuraray)(: تم إلصاق عينات هذه المجموعة باإلسمنت الراتنجيBالمجموعة األولى )

حيث تم وضع كمية مناسبة من اإلسمنت مباشرة على سطح الصفيحة المعدنية وُألصقت مع الصفيحة المقابلة  التصلب،ثنائي 
 المحمولة على القاعدة اإلكريلية.

 
 إلصاق الصفائح المعدنية مع بعضها :(3)رقم  الشكل

طبيق الضغط الموضح في الشكل والذي يقوم بتطبيق ضغط بقوة تم تثبيت الصفيحتان الملصقتان مع بعضهما بواسطة جهاز ت
 كغ وُصلبت ضوئيًا حتى تمام التصلب.7
 

  
 جهاز تطبيق الضغط وتصليب اإلسمنت الراتنجي ضوئياً  :(4) رقم الشكل

 
 

 تم تكرار هذه الخطوات على بقية عينات هذه المجموعة.



   10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة   

6 

 

 

ثنائي  Variolink N (Ivoclar vivadent): تم إلصاق عينات هذه المجموعة باإلسمنت الراتنجي (Aالمجموعة الثانية )
، وتم مزجهما على لوح المزج الورقي catalystوالمسرع  baseحيث ُوضع طولين متساويين من كل من األساس  التصلب،

 مزيج متجانس. ثواني حتى الحصول على 10وذلك لمدة  معدنية،الخاص بالمنتج بواسطة ملوقة 

 
 Variolink N (Ivoclar vivadent)مزج اإلسمنت الراتنجي  :(5) رقم الشكل

ُفرش اإلسمنت على إحدى الصفائح المعدنية وُألصقت مع الصفيحة المقابلة بواسطة جهاز تطبيق الضغط وُصلبت ضوئيًا حتى 
 المجموعة.ات على بقية عينات هذه ثم تم تكرار هذه الخطو  التصلب،تمام 

 ساعة كما في الشكل24ضمن حاضنة مائية لمدة  5 37تم حفظ عينات المجموعتين ضمن الماء المقطر وذلك بدرجة حرارة 

 
 الحاضنة المائية :(6) رقم الشكل

 درجة مئوية.5(50-10ثم تم تطبيق دورات حرارية في الحاضنة نفسها تتراوح بين )
 الدقيقة،ملم في 1( وكانت سرعة القص Test 114)تم إخضاع العينات إلختبار مقاومة قوى القص بواسطة جهاز القص 

حيث ُوضعت العينات المختبرة ضمن الجزء المخصص لها في الجهاز وُطبقت القوى من خالل سكين معدنية بحيث يكون 
 االرتباط بين اإلسمنت والمعدن. محور تطبيق القوة عمودي تمامًا على العينة وذلك على سطح
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 جهاز القص المستخدم :(7) رقم الشكل

وعند حدوث االنفصال  االرتباط،تم رسم المخططات البيانية بواسطة الحاسب الخاص بالجهاز واستمر تطبيق القوة حتى انفصال 
 نيوتنالذي يتجلى بانهيار الخط البياني المرسوم تم تسجيل القيم الرقمية لقوى القص بال

 تم حساب القيم الرقمية إلجهاد قوى القص بالميغاباسكال وفق العالقة التالية:
SBS=F/SA  

 : القوة المطبقة بالنيوتن. Fحيث: 
SA:   2ملم100= 2سم1=1*1مساحة سطح الصفيحة المربعة = ، أي2بالملممساحة سطح االرتباط. 

SBS.إجهاد القص بالميغاباسكال : 
 13.0 اإلصدار SPSSتم إجراء التحاليل اإلحصائية لبيانات البحث باستخدام برنامج 

 :Resultالنتائج  -3
 :إحصاءات وصفية 

)بالميغاباسكال( في  قوة االرتباطبلغت المتوسطات واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعلى لقيم 
 المتبعة كما هو موضح في الجدول التالي:اإللصاق عينة البحث وفقًا لطريقة 
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 (1جدول رقم )ال

 المركزية،نالحظ من الجدول ان هناك فرق كبير بين الحد االعلى والحد االدنى وذلك ألنها قيم متطرفة التعبر عن النزعة 
ونالحظ ان االنحراف المعياري ضمن الحدود الطبيعية للتوزيع الطبيعي حيث انه يقيس التشتت وال يضخم القيم المتطرفة 

من المدى الذي يعطي اهمية كبرى للقيم  أفضلفاالنحراف المعياري ال يأخذ اهمية للقيم المتطرفة بل يقيس التشتت بشكل 
 المتطرفة 

. 

 يمثل المتوسط الحسابي إلجهاد القّص )بالميغاباسكال( في عينة البحث وفقًا لطريقة اإللصاق المتبعة :(1مخطط رقم )ال
ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم إجهاد القص بين مجموعة االلصاق  Tتم إجراء اختبار 

        ( أن2ويبين الجدول رقم ) .Variolink N االلصاق باإلسمنت ومجموعة Panavia SA Cement plusباإلسمنت 
(P <0.05 وذلك عند مستوى الثقة )توجد فروق ذات داللة إحصائية في قيم إجهاد القص  )بالميغاباسكال( ، أي أنه  %95

 (.Variolink N، الملصقة باإلسمنت Panavia SA Cement plusبين المجموعتين المدروستين )الملصقة باإلسمنت 

 
 
 

0
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20

 Panavia SAإلصاق باإلسمنت 

Cement plus

دون  Variolink Nإلصاق باإلسمنت 

أي مهيء معدني 

15.68

4.70

ي
اب

س
ح

 ال
ط

س
تو

لم
ا

طريقة اإللصاق المتبعة

قاً لطريقة في عينة البحث وف( بالميغاباسكال)المتوسط الحسابي لمقدار قوى القّص 

اإللصاق المتبعة

 القّص )بالميغاباسكال( إجهاد المتغير المدروس = مقدار

عدد  طريقة اإللصاق المتبعة
 الصفائح

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 الحد األعلى الحد األدنى المعياري 

 Panavia SA Cementإلصاق باإلسمنت 
plus 

10 15.68 5.80 1.83 1.55 22.57 

دون أي مهيء  Variolink Nإلصاق باإلسمنت 
 معدني 

10 4.70 1.92 0.61 2.45 8.905 
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 يبين انه يوجد فروق ذات داللة احصائية :(2جدول رقم )ال
 
 

 
 
 
 
 :Discusionالمناقشة  -4

تطورت أنظمة اإللصاق بشكل هام وزادت قوة ارتباطها مع النسج السنية والتعويضات الخزفية بشكل كبير، لكن بقيت قدرتها 
 .(Dündar et al., 2010)على االلتصاق مع الخالئط المعدنية محدودة 

ومع زيادة الحاجة إلسمنت يحقق االرتباط مع  الوسائل،لذلك توجهت العديد من الدراسات لزيادة قوة هذا االرتباط بمختلف 
المعدن بشكل أكبر ظهرت أنظمة اإللصاق التي تحقق ارتباطًا كيميائيًا إلى الخالئط المعدنية باحتوائها على وحيدات تماثر 

monomers .لصاقة تسهم في تحقيق هذا االرتباط الكيميائي 
 .(Carvalho et al., 2004a)جاحًا في تحقيق االرتباط الكيميائي من أكثر وحيدات التماثر ن  MDP-10يعد وحيد التماثر

ا كروم( وذلك عندم-مع الخليطة المعدنية )نيكل MDP-10ُصممت هذه الدراسة الختبار قوة الرابطة التي يشكلها وحيد التماثر 
 يدخل بتركيب اإلسمنت الراتنجي.

لقد اعُتمد حجم العينة و شكل العينة كما في الكثير من األبحاث المخبرية التي درست مقاومة قوى القص للعديد من أنظمة 
 .(Higashi et al., 2016) (Hattar et al., 2014b)اإللصاق 

تم انتقاء خليطة النيكل كروم باعتبارها الخليطة القاعدية األكثر استخدامًا في التعويضات الثابتة كبديل عن الخالئط الثمينة 
(Pretti et al., 2004). 

 تم تشذيب القاعدة اإلكريلية للعينات بطريقة تسمح بتوضعها ضمن مكانها المخصص في جهاز اختبار إجهاد القص.
 50نها الطريقة األسهل واألقل كلفة وذلك بحبيبات أكسيد األلمنيوم بحجم تم تخشين سطح العينات عن طريق الترميل كو 

 .(Sarafianou et al., 2008)ميكرون ألنها أعطت نتائج أفضل من بقية الحجوم حسب  
 كغ وهي تماثل القوة المطبقة بالفم وسطيًا.7تم إلصاق الصفائح مع بعضها بتطبيق قوة مقدراها 

هي 5(55-5وإخضاعها لدورات حرارية تتراوح بين درجات الحرارة ) 375إن طريقة تخزين العينات في الماء المقطر بدرجة حرارة 
 ,.Klosa et al) (Lehmann and Kern, 2009) (Quaas et al., 2007)طريقة متبعة في الكثير من الدراسات 

2009) (Zhang et al., 2010). 
 ,ISO)مواد لمعرفة مدى قوة ارتباط ال ISOاعتمدت الدراسة على اختبار قوة القص وهو من االختبارات الموصى بها من قبل 

، كما وتعتبر إجهادات القص من أكثر اإلجهادات التي تتعرض لها التعويضات الثابتة وخاصة الجزئية منها في الحفرة (2003
 الفموية.

تم تسجيل النتائج واختبارها بالتحاليل اإلحصائية المناسبة، وهنا ال بد من مقارنة نتائج الدراسة مع الدراسات األخرى المماثلة 
التوافق أو االختالف في حال اختالف النتائج مع شرح نقاط االختالف، ومناقشتها وبيان العوامل المؤدية إلى  لمعرفة مدى

 ذلك من خالل إسنادها إلى الحقائق والمفاهيم العلمية.

الفرق بين  المتغير المدروس
 المتوسطين 

 tقيمة 
 المحسوبة

قيمة مستوى 
 الداللة

داللة 
 الفروق 

 0.000 5.68 10.98 إجهاد القص )بالميغاباسكال(
توجد فروق 

 دالة
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أي تفوق االسمنت الراتنجي (، Aوالمجموعة ) (Bتبين إحصائيًا وجود فرق جوهري بين متوسط إجهاد القص للمجموعة )
Panavia SA Cement plus  10على وحيد التماثر الحاوي-MDP كروم( على -عند ارتباطه مع الخليطة المعدنية )نيكل

 Variolink Nاالسمنت الراتنجي 
فال يوجد دراسات سابقة تناولت قوة ارتباطه مع الخالئط   Panavia SA Cement plusبالنسبة لإلسمنت الراتنجي 

 المعدنية.
م وجد فيها 2018وزمالئه عام  Tanışث درست قوة ارتباطه مع خزف الزيركونيا، ففي دراسة أجراها الباحث ولكن يوجد أبحا
على االرتباط مع خزف الزيركونيا بشكل كبير مقارنة بغيره من اإلسمنتات  Panavia SA Cement plusقدرة اإلسمنت 

 .MDP (Tanış et al., 2018)-10الراتنجية التي التحتوي في تركيبها على وحيد التماثر
م قارن فيها عدة أنظمة إلصاق من حيث قوة ارتباطها مع خزف الزيركونيا، 2017عام  Szalayوفي دراسة قام بها الباحث 

، وكذلك استخدم Monobond Plusمع المهيء المعدني  Multilink Automix (Ivoclar)حيث استخدم اإلسمنت الراتنجي 
 .Glass inomer ، وقارن ذلك مع اإلسمنت التقليدي Panavia SA Cement plusاإلسمنت الراتنجي 

سواًء في المهيء  MDP-10ووجد أن قوة اإللصاق تزداد عند استخدام نظام إلصاق يحوي في تركيبه وحيد التماثر  
 in the cement formulation itself (Szalay etنت نفسه أو في تركيب االسم  in Bonding agentالمستخدم 

al., 2017). 
ففي دراسة أجرتها  مختلفة،يوجد العديد من الدراسات التي استخدمت إسمنتات راتنجية أخرى تحوي وحيدات تماثر لصاقة 

-selfم لدراسة مقاومة قوى القص لثالث أنواع من اإلسمنتات الراتنجية ذاتية اإللصاق 2014وزمالئها عام  Hattarالباحثة 
adhesive :وهي 

SmartCem2 (DENTSPLY) ;  RelyX Unicem (3M ESPE) ; SeT (SDI)  
 RelyX ARC (3M ESPE)ومقارنتها مع إسمنت راتنجي تقليدي 

 الذي يحوي وحيد التماثر اللصاقSmartCem2 (Caulk Dentsply) بينت فيها تفوق اإلسمنت الراتنجي 
 4-Meta كوبالت( -على غيره من اإلسمنتات الراتنجية األخرى في ارتباطها مع الخليطة المعدنية )كروم(Hattar et al., 

2014b). 
في اإلسمنت الراتنجي  ، كماMDP-10% في الكتلة من وحيد التماثر 10فقد بين أن استخدامTsuchimoto أما الباحث 

Panavia F  ساعة في 24المستخدم في دراسته، كافي لتحقيق قوة ارتباط كبيرة مع خليطة التيتانيوم بعد تخزين العينات
 . (Tsuchimoto et al., 2006)الماء المقطر

 
 
 

 :Conclusionاالستنتاجات  -5
 مايلي:ضمن حدود هذه الدراسة المخبرية تم استنتاج 

كروم( بشكل أكبر -مع الخليطة المعدنية )نيكل  MDP-10ترتبط اإلسمنتات الراتنجية التي تحوي في تركيبها وحيد التماثر
عدنية سيد الموذلك بسبب الروابط الكيميائية التي يشكلها وحيد التماثر اللصاق مع األكا Variolink Nمقارنة مع االسمنت 

 الموجودة على سطح الخليطة.
 :Recommendationsالتوصيات  -6
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كروم( -مع الخليطة القاعدية )نيكل MDP-10يفضل استخدام أنظمة اإللصاق التي تحوي في تركيبها على وحيد التماثر 
 معدنية. وذلك عندما يكون وحيد التماثر موجود ضمن تركيبة اإلسمنت الراتنجي نفسه وليس على شكل مهيئات

من خالل نتائج هذه الدراسة يمكن اقتراح إجراء دراسة مشابهة لمقارنة قوة ارتباط أنظمة اإللصاق التي تحوي أنواع أخرى من 
 وحيدات التماثر اللصاقة.
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على تركيز كل من الغلوكوز والكولسترول والكالسيوم في الدم  AD3Eدراسة تأثير مجموعة الفيتامينات 
 عند خيول السباق

  .د. عواد العواد**أ                                           د. نبيل الحالق*

 (2018كانون األول  17، القبول: 2018أيلول  2)اإليداع: 
 الملخص:

( رأس استخدمت كمجموعة شاهد، 20( رأس خيل سباق منها )40أجريت هذه الدراسة في منطقة ريف دمشق على )
 AD3E)التجربة(. بهدف دراسة تأثير إعطاء مجموعة الفيتامينات  AD3E( رأس خيل أعطيت مجموعة الفيتامينات 20و)

م. جمعت عينات الدم من 1600ذت جميع الخيول سباق على تركيز الغلوكوز والكولسترول والكالسيوم في الدم، بعد أن نف
وبمعدل عينة يوميًا وذلك في الفترة الممتدة من قبل يومين من إجراء  ،الوريد الوداجي لجميع الخيول في كال المجموعتين

بتركيز  (p<0,05) السباق ولغاية يوم بعد انتهاء السباق. أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لعينات مصل الدم ارتفاعاً معنوياً 
وذلك بعد انتهاء  ،في تركيز الكالسيوم في مجموعة الشاهد (p<0,05)كل من الغلوكوز والكولسترول وانخفاضًا معنويًا 
إلى المحافظة على ثبات التراكيز السابقة ضمن الحدود الطبيعية  AD3Eالسباق مباشرة، في حين أدى إعطاء الفيتامينات 

مية معايرة تركيز كل من الغلوكوز والكوليسترول والكالسيوم في دم خيول السباق قبل وبعد إجراء الجيدة. يستنتج من ذلك أه
للخيول قبل إجراء هذه المنافسات لما لها من دور حيوي  AD3Eالمنافسات الرياضية، وضرورة تقديم مجموعة الفيتامينات 

يدة، وبالتالي تمكين مربي خيول السباق من تخفيف أعباء وهام في الحفاظ على التراكيز السابقة ضمن الحدود الطبيعية الج
  اإلجهاد الرياضي على خيولهم والمحافظة على نشاط وفعالية هذه الخيول خالل المنافسات الرياضية.

 .AD3Eمفاتيح الكلمات: خيول السباق، الغلوكوز، الكوليسترول، الكالسيوم، الفيتامينات 
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Study about the effects of vitamins AD3E on the blood concentration of 
glucose, cholesterol and calcium on racehorses 

Dr. Nabil Halaq                                  Prof.Dr. Awad Al Awad 

(Received: 2 Septemper 2018, Accepted: 17 December 2018) 
Abstract: 

The study was carried out in Damascus Countryside on (40) head horses race, including 
(20) head was used as a control group, and (20) head of horses given the group of vitamins 
AD3E (experiment). To study the effect of giving the group of vitamins AD3E on the blood 
concentration of glucose, cholesterol and calcium, after all horses were performed 1600 m 
race. Blood samples were collected from the jugular vein for all horses in both groups and 
at a sample rate per day during the two days before the race until the day after the race 
ended. The results of laboratory tests for serum samples showed a significant increase (p 
<0.05) in the concentration of glucose and cholesterol and a significant decrease (p <0.05) 
in the concentration of calcium in the control group immediately after the race ended, while 
in the group that given the vitamins AD3E led to maintain the stability of previous 
concentrations within good natural limits. In conclusion, it is important to measuring the 
concentration of glucose, cholesterol and calcium in the blood of race horses before and 
after sports competitions, and it is necessary to provide the group of vitamins AD3E for 
horses before these competitions because of its vital role in maintaining the previous 
concentrations within the normal natural limits. This can give the owners of Race horses to 
reduce the burdens of sports stress on their horses and maintain the activity and 
effectiveness of these horses during sports competitions.  

Keywords: Racing Horses, Glucose, Cholesterol, Calcium, Vitamins AD3E.  
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 :Introductionالمقدمة -1
 & Millsالثدي ات ذوات الحافر، حيث تستخدم في الركوب والجر والمعارك والمسابقات وغيرها ) تعتبر الخيول أحد أنواع

Donnell, 2005). الحيوية تؤدي التمارين الرياضية بشكل عام إلى تغيرات حقيقية في مكونات الدم الكيميائية (Chanoit 

et al., 2002; Falaschini & Trombetta 2001 .) لقد( بين الباحثانHinchcliff & Geor, 2004 أن الممارسة )
والتشريحية في الحصان، وهذه االستجابات التكيفية تعمل على  ةالمتكررة للتمارين تحث على العديد من التكيفات الفيزيولوجي

(. باإلضافة Whiting, 2009تقليل تأثير اإلجهاد الناجم عن الضغوطات الفيزيولوجية والكيميائية المرتبطة بممارسة الرياضة )
 ,.Balogh et al)ة الحيوية الكيميائيإلى التعديالت الجسدية مثل إعادة تشكيل العضالت، هناك تغييرات في مكونات الدم 

والعمليات الوظيفية التي ينطوي عليها االنضباط الرياضي الخاص  االستقالبية(، وهذه التغيرات تعكس المسارات 2001
(Kedzierski et al., 2002( لقد بين العالم .)Miranda et al. 2009 انه على مر السنين، تم استخدام تغيرات )الصيغة 

أو وظيفة مجموعة من أنظمة الجسم المختلفة  ،في المصل والبالزما لتقييم الحالة الصحية الحيوية كيميائيةت الوالمقوماالدموية 
الكيميائية أيضًا على أنه من المهم أن نفهم التغيرات  البحث المذكور أعاله ونوع استخدام الطاقة في الحصان الرياضي. وأكد

مارين، ألنها تعكس التغيرات في وظائف النظم المختلفة ونوع الطاقة المستخدمة في الت التي تنتجها أنواع مختلفة منالحيوية 
( أن نجاح برامج التدريب التي تخضع لها الخيول الرياضية، Miranda et al. 2009الخيول الرياضية. وأوضح الباحث )

يق التوازن بين أعباء اإلجهاد الرياضي وفترات والفيزيولوجية لتحقالكيميائية الحيوية ال تتحقق إال من خالل مراقبة المعامالت 
 الراحة.

 المؤشرات( أجريت على مجموعة من خيول السباق، وجد تغيرات كبيرة في Hany et al., 2015وفي دراسة حديثة للباحث )
دل( /غم 177.7)م. حيث سجل ارتفاعًا معنويًا في تركيز الكوليسترول 1600بعد انجاز سباق لمسافة الكيميائية الحيوية 

دل(، وانخفاضًا في تركيز الكالسيوم وذلك بعد انتهاء السباق بخمسة دقائق، واتفقت نتائجه مع النتائج /غم 162والغلوكوز )
( انخفاض تركيز الكالسيوم عند Hany et al., 2015(. وعزى الباحث )Desgorces et al., 2008المسجلة من قبل )

تركيز  خفضم، إلى استمرار فعالية هرمون الكالسيتونين والذي يؤدي إلى 1600ة الخيول بعد أن قطعت سباق لمساف
الكالسيوم. باإلضافة إلى ذلك فإن نسبة كبيرة من الكالسيوم تطرح مع العرق مع عدم قدرة اآلليات الداخلية لتعزيز ارتشاف 

كافي لتنبيه هذه الهرمونات لتقوم بعملها من خالل هرمونات جارات الدرق، بسبب عدم وجود الوقت ال من العظام كالسيومال
(Trigo et al., 2010( وفي السياق ذاته بين الباحث .)Nakata et al. 1999 أن اإلجهاد الرياضي أدى إلى ارتفاع )

يمكن أن تعزى إلى النشاط المفرط للنظام الودي كنتيجة لإلجهاد الرياضي  الغلوكوز في الدم، وذكر أن هذه الزيادة مستوى 
مما يؤدي إلى زيادة إفراز األدرينالين والذي يعمل على تنشيط تحلل الغليكوجين في الكبد. وسجلت معلومات مشابهة من قبل 

(Trilk et al., 2002 من جهة أخر .)( ى وجد الباحثChoosri et al., 2007( في دراسة أجريت على )راس خيل 12 )
( مغ/دل، والحظ 105.8±10.5د إنجاز تمارين رياضية محددة ليسجل )أن تركيز الغلوكوز ارتفع في دم خيول السباق بع
 دل./مغ (9.7 ± 83.6أيضًا وجود ارتفاع في تركيز الكولسترول ليسجل )

والذي قد  ،ينتج عنه التعرق الشديد وبالتاليباإلضافة إلى ذلك فإن اإلجهاد الرياضي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحصان، 
 10)  حوالي قد تفقد  الخيولأن  (Robert et al., 2010)الباحث  وبين. (Stewart et al., 2011)جفاف تيقود إلى ال

ن هذه السوائل ال تحوي على الماء أومن المعلوم  للحرارة،ل( من السوائل عن طريق التعرق خالل التمارين أو أثناء التعرض 
(. مما يؤدي Inoue et al., 2002) (والفوسفور والكالسيومم الصوديو  مثل )كلوريد والشوارد نما أيضًا على األمالحإفقط و 

وعند  .(Piccione et al., 2002)وتوافق ذلك مع ما ذكره  ،إلى تغيرات في تركيزها في الدم وتوازنها في األنسجة الخلوية
)كورتيزول،  الرافعة لسكر الدميقل افراز االنسولين ويرتفع معدل الهرمونات  فإنه إجراء التمارين الرياضة في الخيول السليمة
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 من الكبد( اثناء الرياضة غلوكوزالدم )زيادة انتاج ال غلوكوز مستوى ون، هرمون النمو( للمحافظة على غاغلو غادرينالين، 
(Nemec et al., 2012). ( كما أوردKrumrych, 2006 أن ) أثناء الجهد نسولين األ إفراز ضبط معدلتقوم بالبنكرياس ال

في  ضطرابات الغلوكوزمما يؤدي ال غلوكوز،فراز الهرمونات األخرى الرافعة للإخلل في  ذلك يحدث إلى اإلضافةب يالرياض
ي عند الرياضجهاد اإلثناء أ غلوكوزالعوامل على مستوى المن جهة أخرى تؤثر مجموعة من  .الرياضي الدم مع المجهود

تحت تأثير زيادة  غلوكوزالتمارين الرياضية لوقت قصير قد ترفع ال الرياضي، حيث أن نوع النشاطو  ،وشدة ،مدة الخيول منها
بعد ساعات من  غلوكوزدقيقة وقد يتبعه انخفاض في ال 60-30ون، وهذا االرتفاع مؤقت غلوكاغالو االدرينالين  اتهرمون

كر التراكمي يسبب ضعف الدم قبل الرياضة والس غلوكوزارتفاع أن  إلىويجب االنتباه  .(Neuberg et al., 2007) التمرين
العليقة من نوع وتوقيت كما أن  .(Christiansen et al., 2004) القدرة على األداء الرياضي باإلضافة إلى التعب السريع

وذلك قبل إجراء  ،والدهون  ،والبروتين ،من الكربوهيدراتللخيول  تقديم عليقة متوازنةالعوامل الهامة المؤثرة أيضًا، لذلك ينبغي 
أن الرياضة ترفع حساسية الجسم لألنسولين وفي هذا السياق ف .(Russel et al., 2007) ( ساعات4-3رين الرياضية بـ )التما

تعويض الكربوهيدرات بعد الرياضة لمنع حدوث  ، وعليه من الواجبباإلضافة إلى استهالك مخزون الكبد من السكريات
-62تبلغ النسبة الطبيعية لتركيز الغلوكوز في الدم عند الخيول ) .(Heather et al., 2008) الدم غلوكوزانخفاضات في 

دل حسب /غ( م142-71(. في حين يبلغ متوسط تركيز الكولسترول الطبيعي عند الخيول )NRC, 2007دل )/غ( م134
(NRC, 2007 .) ولقد( أكد الباحثLisa et al., 2010 على )وارتفاعه في د عالقة واضحة بين كل من الكوليسترول و وج

نشاط الدرق يؤدي إلى حدوث الكثير  قصورمن الدراسات على أن الغدة الدرقية، حيث أثبتت العديد  قصور نشاطوبين  ،الدم
 Bansal et al., 2015; Zobba) في الدم (LDL) والتي منها ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار ،من المشاكل في الجسم

et al., 2011).   تعرض تلك الغدة لمشكلة عند و  زيادة استقالب الشحومالتي تفرزها الغدة الدرقية على الهرمونات تعمل
 في الدم (LDL) إلى زيادة نسبة الكوليسترول الضارذلك من الممكن أن يؤدي ف (والتي من بينها خمول الغدة الدرقية)
(Tomenenendalova et al., 2014.) 

وتعويض الهيكل العظمي له تتم من خالل تأثير  ،ى تنظيم استقالب الكالسيومويشار هنا إلى أن السيطرة الفيزيولوجية عل
 3سي دثنائي هيدروك 25,1 والمشتق ،(PTHوهرمونات جارات الدرق ) ،وخصوصًا الكالسيتونين، هرموني شامل

(1.25(OH)2D3( كما أكد الباحثون .)Giuseppe et al., 2005 ُأن كالسيوم البالزما ي ) َهد المتساوي ر عليه بالجسيط
ُشط عند ن(، وجميعها تَ 2D3(OH) 1.25) 3ثنائي هيدروكسي د 1,25وهرمونات جارات الدرق والمشتق  لالسيترو كلهرمون ال

( Szarska et al., 2003الكالسيوم في البالزما. وأشار الباحث ) رفعوتعمل بانسجام على  انخفاض مستوى كالسيوم الدم،
إلى أن أي نقص في مستوى كالسيوم الدم تحفز غدد جارات الدرق على إفراز هرمون جار الدرق، والذي يعمل على زيادة 

( أن هرمون جار الدرق يحفز انتاج األنزيم Giuseppe et al., 2005. وأورد العلماء )الكلوية بيباتناالمتصاص من الإعادة 
 الذي(، و 2D3(OH) 1.25) 3ثنائي هيدروكسي د 25,1وتحويله إلى المشتق  D3المسؤول عن استقالب الفيتامين  الكلوي 

، Osteoclasticsالعظم  ناقضاتعمل بانسجام تآزري مع هرمون جار الدرق لرفع الكالسيوم في الدم عن طريق تحفيز ي
ثنائي  25,1المشتق  ( أنSzarska et al., 2003األنبوبي من الكالسيوم. وقد أثبت العالم ) الكلوي وزيادة االمتصاص 

هو أكثر أهمية لقدرته على تحفيز نشاط نقل كالسيوم وفوسفور العليقة عبر الظهارة المعوية، من خالل تحفيز  3هيدروكسي د
 ,.Giuseppe et alارتباط الكالسيوم بالبروتين أو البروتينات الحاملة للكالسيوم عبر الخاليا الظهارية لألمعاء، وأيد ذلك )

2005 .) 
 فيتامينالإمدادات ( أن Goundasheva et al., 2005)عتبر ا وتلعب الفيتامينات دورًا حيويًا وهامًا عند الخيول، فقد ا هذ
A وحدة دولية في  84000 – 66000ما بين وأن الخيول التي تتلقى  للنظم الغذائية النموذجية للسباق والمنافسة. ةضروري



   10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة   

17 

 

 

في حين ذكر العالم  لبية االحتياجات اليومية بشكل كاف للخيول قيد التدريب.مية كافية لتهي ك Aالفيتامين  اليوم من
(BASF, 2000)  أنه ينبغي إعطاء خيول السباق جرعات كافية من الفيتامينA ( 130000تقدر بـ IU .يوميًا لكل رأس خيل )

، لها من تأثير واضح على أداء الخيوللما  Aن لقد كان هناك دائما اهتمام كبير بالمكمالت الغذائية المحتوية على فيتامي
، كوأنزيم أ لعب دورا هاما في تحويل البيروفات إلى أسيتيليمسارات توليد الطاقة، ال سيما وأنه في  A فيتامينحيث يشارك ال

لى إ كوأنزيم أ   انخفاض أو عدم اكتمال تحويل البيروفات إلى أسيتيل ويؤديالهوائي.  اإلستقالبوهي مرحلة أساسية في 
 H( )Lindner+) لالكتك )حمض اللبن( في العضالت، والذي يتفكك بعد ذلك لتشكيل أيونات الالكتات والهيدروجيناتراكم 

et al., 2009ن هذا االرتفاع في(، وإ ( أيونات الهيدروجين+H و )هو يؤدي لإلصابة بالحماض اللبني و  األحماض المصاحبة
 .(Goundasheva et al., 2005ند الحيوانات )واإلجهاد ع في عملية اإلرهاق أساسيعامل 

 5000بجرعة ) Eأن التجريع الفموي للفيتامين  (Pagan et al., 2005)أظهرت إحدى الدراسات للباحث من جهة أخرى 
IU الكولسترول والغلسيريدات الثالثية والغلوكوز( ( يومياً ولمدة ثالثة أسابيع كان له دور كبير في الحفاظ على منسوب كل من(

على تحسين  Eيعمل الفيتامين . كما (Hoffman et al. 1999وأيد ذلك ) ناء تعرض الخيول لإلجهاد،في بالزما الدم أث
لحيوي نشاط األنسولين داخل الجسم، وذلك من خالل دوره في تنشيط البنكرياس إلفراز هرمون األنسولين باإلضافة إلى دوره ا

كسدة، وبالتالي فإنه يساهم بشكل كبير في التخلص من الجذور الحرة الضارة مما يزيد من استجابة الخاليا كمضاد لأل
. وعالوة على ذلك، فإن الطبيعة من القدرة على تحمل الغلوكوز Eوقد حسن زيادة الفيتامين  واألنسجة المختلفة لألنسولين،

يعتبر (. Goundasheva et al., 2005قلل من خطر مضاعفات ارتفاع الغلوكوز )تقد  Eلفيتامين لالمضادة لألكسدة 
وبالتالي يمنع أكسدة األحماض الدسمة غير المشبعة داخل الخاليا، مما  ،القوية الحيويةمن مضادات األكسدة  Eالفيتامين 

 D3ن جهة أخرى فإن الفيتامين م(. Srilatha et al.,2010يوضح قدرته على حماية غشاء الخلية من األكسدة والضرر )
وبشكل خاص العضالت، وبالتالي فإن  وقدرة األنسجة المختلفة لالستجابة لألنسولين يساعد على تعزيز حساسية األنسولين

مما يساهم في تنظيم  األنسولين يجعل هذه األنسجة الحساسة له تمتص الغلوكوز، وعندها سينخفض مستوى الغلوكوز بالدم،
 20000هي ) D3( أن احتياجات الخيول من الفيتامين BASF., 2000بين )حيث (، BASF, 2000وأيد ذلك )لوكوز الدم غ

IU كغ وزن حي وتختلف هذه االحتياجات تبعًا لعمر وجنس ونوع الخيول.100( يوميًا لكل 
تي تتحول إلى مشتقات وال ،تعتبر بمثابة أشكال غير فعالة D2-D3( أن الفيتامين Maenpaa et al., 1988وذكر العالم )

جزء ويتحول باستمرار . ات الشحميةفي الخاليا الكبدية مع البروتين D3يرتبط الفيتامين  ، حيثفعالة بكل من الكبد والكليتين
 3الكفاءة التخزينية للفيتامين دإن وبعد ذلك يعزل عبر الصفراء.  ،لبضعة أيام ويستمر من هذا الفيتامين إلى الشكل النشط

إلى المشتق  D3الفيتامين يتحول . ووفقًا للحاجة 3ى في حال تناول كميات كبيرة من الغذاء الحاوي على الفيتامين دقليلة حت
 وفق التفاعل التالي: D3هيدروكسي فيتامين -25

 .D3  ++NADP  +H2o ي، هيدروكس25        هيدروكسيالز25أنزيم         D3  ++NADPHH  +O2الفيتامين 

هيدروكسي -25م باستمرار. ومن ثم ينتقل المشتق ّّّّنظهذه تحدث في الشبكة البطانية الداخلية للخاليا الكبدية وتُ  عملية التنشيط
ثنائي -25)الفا(،1ن المشتق ِّكوويُ  ،في الميتاكوندريا (1( بالموقع )OHُيضاف إليه )إلى الكليتين، حيث  D3فيتامين 

م نشاط األنزيم األخير في الكليتين َّنظهيدروكسيالز. يُ -)الفا(D3-1مين هيدروكسي فيتا-25األنزيم  بتوسط D3هيدروكسي 
 ويعتبر تشكل هذا المشتق بمثابة العامل المحدد والهام لتركيز أيونات الكالسيوم والفوسفور واستقرارها.  جارات الدرق تحت تأثير 
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  مواد وطرائق البحث: -2
 ،رأس خيل، تم اختيارها من الخيول المتواجدة في محافظة ريف دمشق (40بلغ عدد الخيول التي أجريت عليها الدراسة )

 وكانت موزعة على مجموعات: ،م1600وخضعت هذه الخيول لسباق جري لمسافة 
رأس خيـــل ســــــــــــــبـــاق. وتم جمع هـــذه العينـــات في الفترة الممتـــدة من  20المجموعـــة األولى )الشــــــــــــــــاهـــد(: بلغ عـــدد الخيول 

لك قبل الســــباق بيوم ويومين ويوم الســــباق )مباشــــرة بعد انتهاء الســــباق( وبعد الســــباق وذ 15/4/2016ولغاية  10/4/2016
 بيوم.

وبجرعة تشــــــاركية بمعدل  AD3E( رأس خيل ســــــباق قدم لهذه المجموعة الفيتامينات 20المجموعة الثانية )التجربة(: تضــــــم )
(IU130000  من الفيتامينA  + IU100000  من الفيتامينD3  + IU5000 لفيتامين من اE قدمت هذه الجرعات مع )

، وذلك بناءًا على احتياجات الخيول الموصـــى العلف يوميًا وذلك قبل الســـباق بأربع أســـابيع ولغاية يومين بعد انتهاء الســـباق
. وذلك قبل الســــــــــباق 13/5/2016ولغاية  8/5/2016وتم جمع هذه العينات في الفترة الممتدة من  .بها في المراجع العلمية

 م ويومين ويوم السباق )مباشرة بعد انتهاء السباق( وبعد السباق بيوم.بيو 
 على جميع الخيول خالل فصلي السنة وتضمنت مايلي: السريريةأجريت كامل الفحوص  :السريريةالفحوص -

فحص القوائم والحوافر. -فحص األغشـــــــــية المخاطية المرئية-فحص حالة التنفس-فحص النبض-فحص درجة حرارة الجســـــــــم
وبعد إجراء هذه الفحوص لم تالحظ أي أعراض مرضــــــــية على أي حيوان وكانت جميعها ســــــــليمة صــــــــحيًا وبحالة جيدة جدًا 

 خالل كامل مراحل التجربة.
( عينة، حيث جمعت عينة دم من كل رأس خيل بمعدل 160بلغ عدد العينات المجموعة خالل هذه الدراسة ) عينات الدم:-

ل الســـباق بيوم ويوم الســـباق بعد انتهاء الســـباق مباشـــرة وبعد يوم من انتهاء الســـباق في الشـــاهد عينة قبل الســـباق بيومين وقب
والتجربــة. حيــث تم جمع العينــات من الوريــد الوداجي لجميع الخيول وذلــك بــأنــابيــب مفرغــة من الهواء ال تحوي على مــانع 

خالل فترة قصــيرة من الزمن إلى مخبر الكيمياء  تخثر. حفظت جميع هذه العينات بحافظات تحوي على الثلج ونقلت مباشــرة
الحيويــة في كليــة الطــب البيطري في جــامعــة حمــاه، حيــث ثفلــت هــذه العينــات بــاســــــــــــــتخــدام جهــاز الطرد المركزي من نوع 

(Nahita 2690 اسباني الصنع وبسرعة دوران )دقائق بغية الحصول على مصل الدم وتم  /10لفة بالدقيقة ولمدة / 3000
 (ْ م لحين إجراء التحاليل المخبرية.20-الدم بفياالت معقمة ونظيفة وتم حفظ هذه الفياالت في الدرجة )وضع مصل 

 :الكيميائية الحيويةمكونات الدم لالتحاليل المخبرية -
( بمجموعــة تحليــل جــاهزة Enzymatic methodالغلوكوز: تم الكشــــــــــــــف عن الغلوكوز بــالطريقــة األنزيميــة ) معــايرة -1

 (.Weissman & Klin., 1978( اإلسبانية )BioSystemsلشركة )
( بمجموعة تحليل جاهزة Colorimetric Methodالكولســــــــــــــترول: تم إجراء هذا االختبار بالطريقة اللونية ) معايرة -2

(Wiener lab( األلمانية )Young et al., 1975.) 

( بمجموعة تحليل جاهزة لشــركة Colorimetric Methodالكالســيوم: تم إجراء هذا االختبار بالطريقة اللونية ) معايرة -3
(Wiener lab( األلمانية )Kessler & Wolfman., 1984.) 

 (.Spectrophotometerأجريت جميع هذه التحاليل باستخدام جهاز المطياف الضوئي )
 :Statistical Analysisالدراسة اإلحصائية -

( حيث تم تحليل IBM SPSS Statistics 20على الحاســــوب )أجريت الدراســــة اإلحصــــائية باســــتخدام البرنامج اإلحصــــائي 
تم إدخال البيانات إلى البرنامج بعد أن تم تبويب النتائج في ، و (One Way ANOVA)البيانات إحصـــائيًا باســـتخدام اختبار 

واالنحراف المعياري، تم الحصــــول على قيمة المتوســــط لكافة النتائج ، و قاعدة بيانات، وأجرينا المقارنات بين التحاليل الناتجة
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( بين نتائج حيوانات التجربة وذلك قبل P≤0.05عندما تكون) Duncanوقد تم تحديد الفروق المعنوية باســــــــــــــتخدام اختبار 
 السباق بيومين ويوم ومباشرة بعد انتهاء السباق وبعد يوم من انتهاء السباق مقارنة مع الشاهد.

  :Resultsالنتائج  -3
بعد أن خضعت لسباق لمسافة في المجموعة الشاهدة نتائج خيول السباق  (1-2-3والمخططات )( 1يبين الجدول رقم )

 .بعد أن خضعت لنفس مسافة السباق (AD3Eالفيتامينات ، ونتائج مجموعة التجربة )م 1600
ركيز الغلوكوز م إلى ارتفاع ت1600أدى اإلجهاد الرياضي عند خيول السباق المتمثل بقطع سباق لمسافة  تركيز الغلوكوز:
قبل السباق مقارنة مع القيمة المسجلة  مغ/دل( 9.6±105.7)بعد انتهاء السباق مباشرة ليسجل  (p<0,05)في الدم معنويًا 

حافظت  AD3E، وأثبتت النتائج أن تقديم المعالجة بمجموعة الفيتامينات مغ/دل( 15±74)انتهاء السباق بيوم بيومين وبعد 
بعد يوم من انتهاء السباق  وخاصة بعد انتهاء السباق ليسجلقبل وبعد انتهاء السباق على ثبات تركيز الغلوكوز في الدم 

مقارنًة مع القيمة المسجلة في مجموعة الشاهد كما هو موضح في  (p<0,05)منخفضًا بذلك معنويًا  مغ/دل( 89.7±5.8)
 عة الشاهد بعد يوم السباق.، مع ارتفاع طفيف في مجمو (1المخطط )
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في مجموعة الشاهد  سباقعند خيول السباق المجموعة خالل فترة اليوضح تركيز الغلوكوز مغ/دل  (.1) رقممخطط ال
  AD3Eوبعد إعطاء الفيتامينات 

بعد انتهاء الســـــباق مباشـــــرة ليســـــجل  (p<0,05)معنويًا في مجموعة الشـــــاهد ارتفع تركيز الكولســـــترول  الكولســـترول:تركيز 
، وأدى تطبيق المعالجة بمجموعة مغ/دل( 68.4±7.3)مقارنة مع القيمة المســــجلة قبل الســــباق بيوم  مغ/دل( 83.6±7.7)

على الرغم  مغ/دل( 73.4±5.4)هذا التركيز بعد انتهاء الســــــباق مباشــــــرة ليســــــجل  الحد من ارتفاعإلى  AD3Eالفيتامينات 
 (.2من أنه لم يكن هناك فرق معنوي مقارنًة مع القيمة المسجلة في مجموعة الشاهد المخطط )
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في مجموعة الشاهد  سباقعند خيول السباق المجموعة خالل فترة اليوضح تركيز الكولسترول مغ/دل  :(2) رقم مخططال
 .AD3Eوبعد إعطاء الفيتامينات 

 67.0±5.11)تركيز الكالســـيوم عند خيول الســـباق في مجموعة الشـــاهد قبل الســـباق بيومين بلغ متوســـط  تركيز الكالســيوم:
ومن ثم انخفض تركيز الكالســــــــــــيوم بعد انتهاء  مغ/دل( 0.71±11.3)وحافظ على هذا التركيز قبل الســــــــــــباق بيوم  مغ/دل(
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 0.53±8.8)واســــــتمر هذا االنخفاض إلى ما بعد يوم من انتهاء الســــــباق  مغ/دل( 0.44±9.1)الســــــباق مباشــــــرة ليســــــجل 
عند مقارنة نتائج تركيز الكالســـــــــــــيوم قبل الســـــــــــــباق بيوم ويومين مع النتائج بعد  (p<0,05)، وكانت الفروق معنوية مغ/دل(

(. في 3( والمخطط )1) انتهاء الســباق مباشــرة وبعد يوم من انتهاء الســباق في مجموعة الشــاهد كما هو موضــح في الجدول
إلى رفع تركيز الكالســــــــــــــيوم معنويًا بعد انتهاء الســــــــــــــباق مباشــــــــــــــرة  AD3Eحين أدى تطبيق المعالجة بمجموعة الفيتامينات 

عمومًا لدى الشاهد  مقارنة مع مجموعة الشاهد. مغ/دل( 10.73±0.8)وبعد انتهاء السباق بيوم  مغ/دل( 10.82±0.74)
لوحظ انخفاض متناســـق في تركيز الكالســـيوم بعد انتهاء الســـباق وبعد الســـباق  AD3Eفيتامين والحيوانات التي اســـتخدمت ال

 )مجموعة التجربة( أدى إلى الحد من انخفاض الكالسيوم.  AD3Eبيوم، لكن في المجموعة التي تناولت الفيتامين 
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إعطاء الفيتامينات

 AD3E

في مجموعة الشاهد وبعد إعطاء  سباقخالل فترة ال عند خيول السباقيوضح تركيز الكالسيوم مغ/دل  (:3رقم )مخطط ال
 .AD3Eالفيتامينات 

متوسط نتائج تركيز الغلوكوز والكولسترول والكالسيوم عند خيول السباق المجموعة خالل فترة السباق  (:1)رقم  جدولال
تشـــــــــير متوســـــــــط حيث ±SDفي كال المجموعتينAD3E (N=20  )في مجموعة الشـــــــــاهد وبعد إعطاء الفيتامينات 

 (.  a>b>c( لنفس المتغير حيث )p<0,05االختالفات في األحرف اإلنكليزية إلى وجود اختالفات معنوية )

 :  Discussionالمناقشة -4
 التالية: AD3Eتم في الدراسة الحالية تطبيق الجرعة التشاركية من الفيتامينات 

( IU130000  من الفيتامينA+ IU100000  من الفيتامينD3+ IU5000  من الفيتامينE وذلك على شـــــــــــكل بودرة مع )
م وذلك قبل الســباق بأربع أســابيع ولغاية يومين 1600العلف لكل رأس خيل من خيول الســباق التي خضــعت لســباق بمســافة 
 (.BASF, 2000; Pagan et al., 2005بعد انتهاء السباق في التجربة والشاهد. وجاء ذلك متوفقًا مع ما ذكره )

مكونات 
 الدم

قبل السباق  المرحلة
 بيومين

بعد السباق  بعد انتهاء السباق  قبل السباق بيوم
 بيوم

 الغلوكوز
 مغ/دل

 91abc  10.3±102.7ab  9.6±105.7a  15±74c±5.7 الشاهد
بــــــــــعــــــــــد إعــــــــــطــــــــــاء 

  AD3E الفيتامينات
6.3±89bc  7.4±88.4bc  5.8±89.7bc  6.9±82c  

 الكولسترول
 مغ/دل

 71.2ab  7.3±68.4 b 7.7±83.6a  6.1±70.2ab±6.5 الشاهد
بــــــــــعــــــــــد إعــــــــــطــــــــــاء 

  AD3E الفيتامينات
7.2±75.5ab  6.8±71.6ab  5.4±73.4ab  5.7±69.8b  

 الكالسيوم
 مغ/دل

 11.5a  0.71±11.3a  0.44±9.1 b 0.53±8.8 b±0.67 الشاهد
بــــــــــعــــــــــد إعــــــــــطــــــــــاء 

  AD3E الفيتامينات
0.54±12.1a  0.64±11.8a  0.74±10.82a  0.8±10.73a  
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بعد انتهاء الســباق  (p<0,05)الدراســة ارتفاع تركيز الغلوكوز في دم خيول الســياق في مجموعة الشــاهد معنويًا  أظهرت هذه
وكذلك مقارنة  ،مغ/دل( 74±15)مقارنة مع القيمة المسـجلة بعد انتهاء السـباق بيوم  مغ/دل( 105.7±9.6)مباشـرة ليسـجل 

(. Choosri et al., 2007وتوافقت هذه النتائج مع النتائج المســــجلة من قبل ) مع القيم المســــجلة قبل الســــباق بيوم ويومين
تحلل  مســار ون والتي تنشــطغلوكاغوقد يكون هذا االرتفاع في تركيز الغلوكوز عائدًا إلى زيادة إفراز هرمونات األدرينالين وال

(. Trilk et al., 2002; Nakata et al. 1999; Neuberg et al., 2007ليكوجين في الكبد، متفقًا بذلك مع ما ذكره )غال
 الرافعة لســـــكر الدمفي الخيول الســـــليمة وعند إجراء التمارين الرياضـــــة يقل افراز االنســـــولين ويرتفع معدل الهرمونات كما أنه 

من الكبد(  غلوكوزفي الدم )زيادة انتاج ال غلوكوزالمســــتوى ون، هرمون النمو( للمحافظة على غلوكاغدرينالين، أ)كورتيزول، 
أن الرياضـــة ترفع  (Heather et al., 2008وفي هذا الســـياق بين ) .(Nemec et al., 2012، وأيد ذلك )ثناء الرياضـــةأ

حساسية الجسم لألنسولين باإلضافة إلى استهالك مخزون الكبد من السكريات لذلك يلزم تعويض الكربوهيدرات بعد الرياضة 
نرى أن زيادة حســـاســـية الجســـم لألنســـولين والمترافق مع ارتفاع منســـوب الغلوكاغون من وجهة نظرنا  الدم. نقص ســـكرلمنع 

واألدرينالين تحت تأثير الجهد الســـريع والمفاجد قد قاد إلى زيادة في تحلل الجليكوجين المدخر والمترافق مع زيادة في نشـــاط 
ان، وخاصـــة ما يرتبط منها بكل من مســـار مســـار اســـتحداث الســـكر. يعتبر القيام بأبحاث في هذا المجال من الضـــرورة بمك

 استحداث السكر وتحلل الجليكوجين والذي قد يترافق بتكوين األجسام الكيتونية )استخدام لألستيل كوأنزيم أ(.
غلوكوز الدم وخاصـــــة بعد  مســـــتوى حافظت على  AD3Eوأثبتت نتائج هذه الدراســـــة أن تقديم المعالجة بمجموعة الفيتامينات 

مقارنًة مع القيمة المســـــــجلة في مجموعة  (p<0,05)منخفضـــــــًا بذلك معنويًا  مغ/دل( 5.8±89.7)ليســـــــجل  انتهاء الســـــــباق
الشــاهد. وقد يفســر ذلك من خالل دور هذه الفيتامينات في تنشــيط الهرمونات المســؤولة عن توازن اســتقالب الغلوكوز. حيث 

، وهي كوأنزيم أ لعب دورا هاما في تحويل البيروفات إلى أسيتيليمسارات توليد الطاقة، ال سيما وأنه في  A فيتامينيشارك ال
(. كما أن الطبيعة المضادة لألكسدة Lindner et al., 2009، منسجمًا مع ما أورده )الهوائي االستقالبمرحلة أساسية في 

ن جهة أخرى (. مGoundasheva et al., 2005قد يقلل من خطر مضـــــــــــاعفات الغلوكوز، وتوافق ذلك مع ) Eلفيتامين 
يســاعد على تعزيز حســاســية األنســولين من خالل زيادة قدرة األنســجة المختلفة وبشــكل خاص العضــالت  D3فإن الفيتامين 
وعندها ســينخفض مســتوى  ،، وبالتالي فإن األنســولين يجعل هذه األنســجة الحســاســة له تمتص الغلوكوزنســولينلالســتجابة لأل

 AD3E(. باعتقادنا نرى أن الفيتامينات BASF, 2000الجلوكوز في الدم، وأيد ذلك ) مما يســــــــاهم في تنظيمالغلوكوز بالدم، 
قد لعبت دورًا مهما في اســـــتتباب منســـــوب الغلوكوز عند حدود ثابتة تقريبًا، بالمقارنة مع الشـــــاهد، حيث لعبت دورًا مهمًا في 

نية قاد إلى رفع معتدل في منســــــــــوب ومن جهة ثا ،اســــــــــتحداث الســــــــــكر من جهة مســــــــــارمقاومة اإلجهاد والحد من نشــــــــــاط 
ات أخرى كبناء األجســــام البروتين والشــــحوم في آلي تقويضالغلوكاغون، مما أدى إلى اســــتخدم األســــتيل كوأنزيم أ الناتج عن 

 دراسات قادمة في هذا المجال. القيام بمن األهمية بمكان و . الكيتونية
 7.7±83.6)بعد انتهاء السباق مباشرة ليسجل  (p<0,05)ترول معنويًا وُسجل في الدراسة الحالية ارتفاعًا في تركيز الكولس

في مجموعة الشـــاهد، إذ توافقت هذه النتائج إلى  مغ/دل( 7.3±68.4)مقارنة مع القيمة المســـجلة قبل الســـباق بيوم  مغ/دل(
 ,.Hany et alمن قبل ) (، وكانت أقل من القيم المســجلةChoosri et al., 2007حد كبير مع النتائج المســجلة من قبل )

(. وقد ُيعزى ذلك إلى اضطراب هرمونات الغدة الدرقية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تركيز الكولسترول، وأيد 2015
بين كل من الكوليســـــترول  (، حيث أكدوا على وجود عالقة واضـــــحةBansal et al., 2015; Zobba et al., 2011هذا )

يؤدي إلى حدوث الكثير من المشــاكل في الجســم والتي منها ارتفاع  الغدة الدرقية، الذي صــور نشــاطقوارتفاعه في الدم وبين 
LDL مؤيدًا ذلك )الدهون  اســتقالبفالهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية تعمل على . في الدم ،Tomenenendalova et 

al., 2014 .)ســــترول بعد انتهاء الســــباق بالمقارنة مع القيم المســــجلة المفارقة الجميلة في هذا المنحى ارتفاع منســــوب الكولي
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قبل وبعد نهاية الســـــباق. من هنا نســـــتطيع تأكيد الفرضـــــية المذكورة أعاله عن دور األســـــتيل كوأنزيم أ في بناء الكوليســـــترول 
 واألجسام الكيتونية في حاالت اإلجهاد.

دراســـــة إلى المحافظة على تركيز الكوليســـــترول بعد انتهاء في هذه ال AD3Eكما أدى تطبيق المعالجة بمجموعة الفيتامينات 
مقارنًة مع القيمة  (p<0,05)على الرغم من أنه لم يكن هناك فرق معنوي  مغ/دل( 5.4±73.4)الســـــــباق مباشـــــــرة ليســـــــجل 

إلى يشــــار في هذا المجال . (Pagan et al., 2005; Hoffman et al. 1999المســــجلة في مجموعة الشــــاهد، وأيد ذلك )
والذي يعتبر من مضـــادات األكســـدة القوية وبالتالي يمنع أكســـدة األحماض الدســـمة غير المشـــبعة  Eالدور الحيوي للفيتامين 

في  Aالدور الهام الذي يلعبه الفيتامين (. ونؤكد مرة ثانية على Srilatha et al.,2010داخل الخاليا، متوافقًا مع ما ذكره )
وبالتالي األثر الكبير الذي يحققه في توازن واســــــــــتقرار الكولســــــــــترول في الدم عند ، زيم أكوأن تحويل البيروفات إلى أســــــــــيتيل

في هذا الســـــــــياق يعتبر الفيتامين   .(Goundasheva et al., 2005; Lindner et al., 2009الخيول، مؤيدًا من قبل )
D3 ( مرتبط بنشـــــــــاط هرمونات الغدة الدرقية وأيد ذلكMaenpaa et al., 1988 ولكن فعاليته في هذا المجال كانت أقل )

إلى دور الفيتامينات الفعال في  AD3Eيمكن تفسير االرتفاع الطفيف في منسوب الكوليسترول بعد تناول الفيتامينات أهمية. 
يس، بدال مقاومة اإلجهاد وإخضاع األستيل كوأنزيم أ الناتج عن تحلل الدهون والبروتينات إلى األكسدة الهوائية في حلقة كرب

 عن دوره في تكوين األجسام الكيتونية بالحالة الطبيعية. أبحاث جديدة في هذا المنحى من الضرورة بمكان.
في دم خيول الســــباق بعد انتهاء الســــباق مباشــــرة في مجموعة  (p<0,05)فقد انخفض معنويًا  أما بالنســــبة لتركيز الكالســــيوم

. وقد مغ/دل( 8.8±0.53)خفاض إلى ما بعد يوم من انتهاء الســــــباق واســــــتمر االن مغ/دل( 9.1±0.44) الشــــــاهد ليســــــجل
يكون هذا االنخفاض عائدًا إلى انخفاض نشــــــاط هرمون جارات الدرق وزيادة نشــــــاط هرمون الكالســــــيتونين والذي يعمل على 

 (.Inoue et al., 2002تثبيط االرتشاف العظمي للكالسيوم والفوسفور وبالتالي انخفاض تركيزها في مصل الدم، وأيد ذلك )
باإلضـــافة إلى ذلك فإن نســـبة كبيرة من الكالســـيوم تطرح مع العرق مع عدم قدرة اآلليات الداخلية لتعزيز ارتشـــاف الكالســـيوم 
من خالل هرمونات جارات الدرق، بســـبب عدم وجود الوقت الكافي لتنبيه هذه الهرمونات لتقوم بعملها، منســـجمًا بذلك مع ما 

تجدر اإلشــــــــارة هنا إلى أن نقص الكالســــــــيوم قد يحفز غدد جارات الدرق على إفراز هرمون  (.Trigo et al., 2010ذكره )
العظم  ناقضـــات، وتحفيز الكلوية النبيباتللكالســـيوم والفوســـفور من  الكلوي جار الدرق، والذي يعمل على زيادة االمتصـــاص 

Osteoblastic( متوافقًا بذلك مع ما ذكره ،Giuseppe et al., 2005.) 
إلى رفع تركيز الكالســـــــــيوم معنويًا بعد انتهاء الســـــــــباق مباشـــــــــرة  AD3Eفي حين أدى تطبيق المعالجة بمجموعة الفيتامينات 

مقارنة مع مجموعة الشـــــــــاهد. وقد يفســـــــــر ذلك  مغ/دل( 10.73±0.8)وبعد انتهاء الســـــــــباق بيوم  مغ/دل( 10.82±0.74)
وخاصـــة المشـــتق  D3أقل باقي الفيتامينات. حيث أن مشـــتقات الفيتامين بشـــكل رئيســـي، وبدرجة  D3بســـبب وجود الفيتامين 

هو أكثر أهمية لقدرته على تحفيز نشــــاط نقل كالســــيوم وفوســــفور العليقة عبر الظهارة المعوية،  3ثنائي هيدروكســــي د 25,1
لظهارية لألمعاء، وأيد ذلك من خالل تحفيز ارتباط الكالســــــــــــــيوم بالبروتين أو البروتينات الحاملة للكالســــــــــــــيوم عبر الخاليا ا

(Szarska et al., 2003 من جهة ثانية فإن الســـــــــيطرة الفيزيولوجية على تنظيم اســـــــــتقالب الكالســـــــــيوم وتعويض الهيكل .)
 25,1( والمشــــتق PTHالعظمي له تتم من خالل تأثير هرموني شــــامل وخصــــوصــــًا الكالســــيتونين وهرمونات جارات الدرق )

 (.Giuseppe et al., 2005(، وأيد ذلك )2D3(OH)1.25) 3ثنائي هيدروكسي د
 االستنتاجات: -5

نستنتج مما سبق أهمية معايرة تركيز كل من الغلوكوز والكوليسترول والكالسيوم في دم خيول السباق قبل وبعد إجراء المنافسات 
لها من دور حيوي وهام في لما  AD3Eالرياضية، وعلى ضرورة تقديم المكمالت الغذائية الحاوية على مجموعة الفيتامينات 
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الحفاظ على التراكيز السابقة ضمن الحدود الطبيعية الجيدة، وبالتالي تمكين مربي خيول السباق من تخفيف أعباء اإلجهاد 
  الرياضي على خيولهم والمحافظة على نشاط وفعالية هذه الخيول خالل المنافسات الرياضية.
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 كروم بحمضين مختلفين في ارتباطها مع اإلسمنت الراتنجي -تأثير ترميل وتخريش خليطة النيكل
 (مخبري  )دراسة

 نصار*صبحية النعماني                                                ** أ.م.د. جهاد أبو 

 (2018كانون األول  17، القبول:  2018آيلول  26اإليداع: )
 ملخص:

إن تحقيق ارتباط قوي بين اإلسمنت الراتنجي والمعدن من خالل تطبيق تقنية فعالة وبسيطة مازال يمثل األولوية، حيث تم 
ارتباط اإلسمنت الراتنجي مع خليطة تطوير طرائق عديدة بغية تحسين هذا االرتباط، لذا هدَف هذا البحث إلى دراسة شدة 

( أو مزيج حمض كلور 3HCl3HNO+)حمض الماء الملكي النيكل كروم بعد معاملة سطح المعدن بالتخريش باستخدام
 ( مع أو بدون الترميل.H2SO4+HClالماء وحمض الكبريت )

 ئرية الشكل واألخرى مربعة الشكل(،زوجًا من الصفائح المعدنية المصنوعة من خليطة النيكل كروم )إحداهما دا 32ُصمم 
)الماء الملكي، ( وفقًا لطريقة التخريش المتبعة 2،1إلى مجموعتين رئيستين متساويتين ) العيناتُقسمت 

H2SO4+HCl))( ، أ( 2أ و1ُقسمت المجموعتان الرئيستان إلى قسمين متساويين )أ،ب(، ُصقلت الصفائح باألقسام )و
ب( باستخدام حبيبات أكسيد األلمينوم بحجم 2ب و1بينما ُرملت العينات باألقسام ) عيم،باستخدام رؤوس مطاط وأقراص تن

دقيقة بناًء على دراسات  90ميكرونًا، خرشت المجموعة األولى بحمض الماء الملكي بدرجة حرارة الغرفة لمدة  250
 10درجة مئوية لمدة  70بدرجة حرارة  45Wt%H2SO4+15Wt%HCl)سابقة، وُخرشت المجموعة الثانية بالحمض )

دقائق بناًء على دراسات سابقة على معدن التيتانيوم. ُألصقت الصفائح باستخدام اسمنت راتنجي كيميائي التصلب ثم ُطبق 
ستيودنت للعينات المستقلة عند  Tاختبار القص على الصفائح لفصلها، وُحللت البيانات )بالميغاباسكال( باستخدام اختبار 

 (.α=0.05مستوى داللة )
ب: 1ميغاباسكال، 0.76±1.95أ: 1بلغ متوسط إجهاد القص واالنحراف المعياري على الترتيب للمجموعات واألقسام: 

ميغاباسكال، وكان ارتباط العينات  2.55±6.88ب: 2ميغاباسكال،  0.73±0.72أ: 2ميغاباسكال، 3.51±1.11
( مهما كان نوع P 0.05<المرملة والمخرشة مع اإلسمنت الراتنجي أعلى من العينات الصقيلة والمخرشة بفرق حقيقي )

 المحلول الحمضي المستخدم.
مع اإلسمنت ( يزيد شدة االرتباط (H2SO4 + HClإن معالجة سطح المعدن بالترميل متبعاً بالتخريش الحمضي باستخدام 

 الراتنجي، كما أن تأثير الحمض على السطح الصقيل أقل بكثير من تأثيره على السطح المرمل.
 نجياإلسمنت الرات الترميل، الحمضي،التخريش  الكلمات المفتاحية:

 

 

_____________________ 

 جامعة دمشق –كلية طب األسنان –* قسم تعويضات األسنان الثابتة
جامعة دمشق –كلية طب األسنان –**أستاذ مساعد في قسم تعويضات األسنان الثابتة
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Effect of sandblasting and acid etching of nickel chrome alloy by using 
two different acids on bonding with resin cement (In-vitro study) 

*Subhieh Alnumani                                   **Jihad Abou Nassar 

(Received: 26 Septemper 2018, Accepted: 17 December 2018) 
Abstract: 

A strong bonding between a resin cement and metal achieved through application of a 
simple effective technique is still a priority. Several methods have been developed in order 
to improve this bonding. This research aimed to study the resin cement bonding strength 
to Nickel-Chrome alloy after surface treatment with acid etching by Aqua-regia or 
(H2SO4+HCl) with or without sandblasting 32 pairs of metal plates made of nickel-chromium 
alloy has been designed (one circular and one square). Specimens were divided into two 
equal main groups according to the etching method (Aqua-regia, or (H2SO4+HCl)). The 
two main groups were divided into Two equal subgroups (A,B). The plates (1A and 2A) 
were polished with Rubber point and polishing disc, while (1B and 2B) were sandblasting 
with 250-μm aluminum oxide. The first group was etched with Aqua-regia at room 
temperature for 90 min, and the second group was etched with (45wt% H2SO4 and 15wt% 
HCl) at 70°C for 10 min. All plates has been bonded by using chemical resin cement, shear 
bond strength tests was applied upon the bonded plates until they were separated. Data 
(MPa) was analyzed using T-s tests at (α=0.05) significance level. Mean shear bond 
strength and standard deviation for groups and subgroups respectively was: 1A: 1.95 ± 
0.76 MPa, 1B: 3.51 ± 1.11 MPa, 2A: 0.72 ± 0.73 MPa, 2B: 6.88 ± 2.55 Mpa. The mean 
bond strengths in sandblasted samples with acide etching were significantly higher than in 
polished ones with acide etching  (P <0.05) whatever of the type of acid solution used. 
The treatment of the metal surface with Sandblasting followed by acid etching using 
(H2SO4+HCl) increases bond strength with resin cement, and effect of acid on polished 
surface is much lower than its effect on the sandblasted one. 

Keywords: acid etching, sandblasting, resin cement 
 
 
 
_____________________ 
*Department of Fixed Prosthodontics-Faculty of Dentistry- Damascus University.
**Prof Assistant-Department of Fixed Prosthodontics- Faculty of Dentistry- Damascus University
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 :Introductionالمقدمة -1
يوجد استخدامات متعددة للخالئط المعدنية سواء الثمينة منها أو غير الثمينة في المعالجات السنية مثل التيجان والجسور 

 .Dixon, Breeding et al)تاد، الحشوات الضمنية والمغطية، والجسور محدودة التحضير الخزفية المعدنية، القلوب واألو 
1994). 

استخدمت الجسور محدودة التحضير ألكثر من ثالثين سنة، وأبدت المحاوالت األولية فشاًل نتيجة فك االرتباط المبكر 
 Lally)المتكرر، لكن التطورات الحاصلة في خالئط المعدن ومعاملة سطحه وتقنيات اإللصاق أدت إلى تحسين ديمومتها 

مل متعددة تتضمن كاًل من الطبيب والمريض ونوع المادة واإلسمنت ، حيث تعتمد ديمومة هذه التعويضات على عوا(2012
. كما أن االرتباط الميكانيكي (Hickel and Manhart 2001)المستخدم باإلضافة لإلجراءات المتبعة أثناء عملية اإللصاق 

ب األكثر شيوعًا لفشلها سريريًا المجهري بين اإلسمنت الراتنجي والجسور المحافظة يعد عاماًل هامًا جدًا في ديمومتها، فالسب
 هو حدوث فشل باالرتباط على مستوى سطح التداخل بين المعدن واإلسمنت. 

إن الفشل باالرتباط بين اإلسمنت الراتنجي والمعدن هو ظاهرة متعددة العوامل، والعامل األكثر أهميًة هو عدم كفاية تهيئة 
توجهت الدراسات األخرى إلى دراسة شدة ارتباط اإلسمنت الراتنجي . بينما (Petrie, Eick et al. 2001)سطح المعدن 

 .Dündar, Özcan et al)مع سطح السن وأعطت قيمًا عاليًة وكانت نسبة الفشل متعلقة بارتباطه مع سطح المعدن 
2010). 

تقنية فعالة وبسيطة يحتل بالرغم من هذه التطورات مازال تحقيق ارتباط قوي بين اإلسمنت الراتنجي والمعدن من خالل تطبيق 
 Wiltshire, Ferreira)األولوية، حيث تم تطوير طرائق متنوعة من قبل باحثين عدة بغية تحسين هذا االرتباط كالترميل 

et al. 1987)  والتخريش بالليزر(sadat Madani, Astaneh et al. 2013)  والتخريش الكهرليتي  والتخريش الحمضي
(Livadifiis 1986)  (Doukoudakis, Cohen et al. 1987). 

وتم تطوير العديد من طرق معالجة السطح الكيميائية والتي تحتوي على مواد  بسيطة مخرشة تقدم نتائج مقبولة سريريًا 
(Kohli, Levine et al. 1990):حيث استخدمت محاليل حمضية عدة لتخريش سطح المعدن ومنها ، 

Met-Etch لماء الملكي وهو عبارة عن محلول معلق ل(Doukoudakis, Cohen et al. 1987)،  Assure-Etch 
 وهو مادة تجارية يتم استخدامه وفقًا لتعليمات المصنع حيث يدخل في تركيبه حمض كلور الماء الممدد بالكحول الميتيلي

(Livadifiis 1986, Sedberry, Burgess et al. 1992) الماء الملكي ،(Sudheer and Shetty 2013)، Nano 
Met Etch   ،وهو جل حمضي ظهر حديثاً للتجربة(Ezoji, Tabari et al. 2016) ،حمض اآلزوت مع حمض األسيتيك ،
 .HCL ،Etch-CG  +HCL (Conceição, de Goes et al. 1994)ميتانول مع 

ومن هنا جاءت فكرة البحث بدراسة تأثير تخريش سطح معدن النيكل كروم المرمل والصقيل باستخدام حمضين مختلفين على 
شدة ارتباطه مع اإلسمنت الراتنجي، إحداهما يتم تطبيقه ألول مرة على معدن النيكل كروم وهو حمض الكبريت مع حمض 

 االستفادة من ذلك الحقًا في تحسين ثبات وديمومة الجسور محدودة التحضير. كلور الماء، واآلخر هو الماء الملكي، وبالتالي 
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 :Materials and Methodsمواد وطرائق البحث  -2
كروم، حيث تألف كل زوج من  –زوجًا من الصفائح المعدنية المصنوعة من خليطة النيكل  32تألفت عينة البحث من 

مم( موضوعة ضمن قاعدة أكريلية لسهولة العمل ومن صفيحة دائرية  2.5×10×10صفيحة معدنية مربعة الشكل بأبعاد )
حيث ُصممت الصفائح  المعدنية بهذه األبعاد وذلك للحد من نسبة الخطأ  (.1ملم )الشكل4 ملم وارتفاع 8 الشكل بقطر 

تصميم الصفيحتين أن تكون إحداهما دائرية الشكل محتواة ضمن الصفيحة المربعة ذات العرض التجريبي، كما اعتمدنا ب
األكبر وذلك لضمان سهولة إلصاق الصفيحتين المعدنيتين معًا وسهولة إزالة الزوائد وتجنب التصاق اإلسمنت الراتنجي مع 

 اطئة الحقًا.األكريل المستخدم بصناعة القواعد وبالتالي تجنب إعطاء قيم ارتباط خ

 

 : الصفائح المعدنية)1) رقم الشكل
ة )الماء الملكي، حمض الكبريت مع حمض وفقًا لطريقة التخريش المتبع (2-1)ُقسمت هذه العينة إلى مجموعتين رئيستين 

بالحموض )صفائح ( وُقسمت المجموعتين الرئيستين إلى مجموعتين فرعيتين وفقًا لطريقة تهيئة السطح قبل تخريشه كلور الماء
 معدنية صقيلة، صفائح معدنية مرملة(.

 وبالتالي تألفت عينة البحث وفقًا لطريقة التخريش المتبعة وطريقة تهيئة السطح قبل التخريش ممايلي:
 المجموعة األولى:

 زوجًا من الصفائح المعدنية، ُقسمت لقسمين: 16تألفت من  
 أزواج من الصفائح المعدنية ُصقل سطحها أواًل باستخدام أقراص مطاط ورؤوس تنعيم ومن ثم ُخرش بالماء الملكي. 8 أ:1
ميكرون، ومن ثم ُخرش  250أزواج من الصفائح المعدنية ُرمل سطحها أواًل باستخدام حبيبات أكسيد األلمينوم بحجم  8 ب:1

 بالماء الملكي.  
 المجموعة الثانية:

 زوجًا من الصفائح المعدنية، ُقسمت لقسمين: 16من  تألفت 
 .(H2SO4+HClأزواج من الصفائح المعدنية صقل سطحها أواًل ومن ثم ُخرش بحمض ) 8 أ:2
 .H2SO4+HCl))  أزواج من الصفائح المعدنية ُرمل سطحها أواًل، ومن ثم ُخرش بحمض 8 ب:2
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 العينات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ( باستخدام رؤوس مطاط وأقراص تنعيم.2أ و1ُصقلت العينات )
ميكرونًا والذي ُطبق من خالل مرملة  250ب( بواسطة تيار من حبيبات أكسيد األلمينوم بحجم 2ب و1(بينما ُرملت العينات 

  بار. 6ثانية وبضغط  15سم مدة  1على بعد 
خرشت المجموعة األولى باستخدام محلول الماء الملكي وهو عبارة عن مزيج من حمض اآلزوت المركز وحمض كلور الماء 

، يكون الماء الملكي عديم اللون لحظة تحضيره على التوالي،  تم مزج المحلول يدويًا بحذر شديد 3:1المركز بنسبة حجمية 
دقيقة بدرجة حرارة الغرفة بناًء على دراسات  90استغرق التخريش مدة زمنية قدرها  .لكنه يتحول إلى اللون البرتقالي خالل ثوانٍ 

 (.  2)الشكل (Xu 1992)سابقة 

زوجاً من الصفائح  32
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 العينات داخل وعاء زجاجي حاوي على محلول الماء الملكي(: 2)رقم  الشكل
( حيث تم تجهيزه عن طريق مزج 45wt% H2SO4 + 15wt% HClُخرشت المجموعة الثانية باستخدام الحمض )

دقائق  10درجة مئوية وذلك باستخدام الحمام المائي لمدة  70المحلولين، وكانت درجة الحرارة المثلى أثناء التخريش 
 (.3)الشكل

 

درجة مئوية أثناء  70مع الحفاظ على درجة حرارة  (H2SO4+HCl)(: العينات داخل المحلول الحمضي 3)رقم  الشكل
 التخريش.

ُغسلت العينات بعد ذلك تحت تيار من الماء الجاري وُجففت بواسطة بخاخ الهواء وُحفظت بأكياس بالستيكية إلى حين 
 إلصاقها باإلسمنت الراتنجي.

 ٌألصقت الصفائح المعدنية ضمن كل مجموعة على شكل ثنائيات باستخدام إسمنت إلصاق راتنجي كيميائي التصلب اإللصاق:
Multilink N  لشركةIvoclar Vivadent)4( )الشكل) 

 

 Multilink N(: اإلسمنت الراتنجي 4)رقم  الشكل
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ة واحدة ثم جففت بتيار من الهواء الخالي من الزيت ُغسلت سطوح الصفائح المعدنية أواًل بتيار من الماء والهواء لمدة دقيق
 والماء.

( بواسطة فرشاة خاصة على كل من سطحي (Ivoclar Vivadentمن شركة Tetric-N Bond تم تطبيق المادة الرابطة 
 (.5الصفيحتين المعدنيتين )الشكل

 

 Tetric N Bond :(5)رقم  الشكل
ثواٍن لكل صفيحة باستخدام جهاز  10طبق تيار هوائي خفيف لفرش السائل بشكل متجانس وصلبت المادة الرابطة لمدة 

على لوح  Multilink Nُوضع طوالن متساويان من اإلسمنت الراتنجي  التصليب الضوئي حسب توصيات الشركة المصنعة.
ثانية حتى الحصول على مزيج متجانس وذلك حسب توصيات الشركة  30زجاجي ثم ُمزج بواسطة ملوقٍة معدنيٍة صغيرٍة مدة 

 (.6المصنعة. ثم ُفرش اإلسمنت على سطحي الصفيحتين المعدنيتين وألصقتا معًا )الشكل

 

 (: إلصاق الصفيحتين مع بعضهما6)رقم  الشكل

ور فندي الشعراني( حتى تمام تم تثبيت الصفيحتين الملصقتين في قاعدة جهاز توحيد الضغط )من تصميم األستاذ الدكت
 ( وتمت إزالة اإلسمنت الزائد بواسطة كرية قطنية قبل التصلب.7الشكل كغ ) 7دقائق( حيث ُطبق ضغط بقوة  5التصلب )
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 (: جهاز توحيد الضغط7)رقم  الشكل
 ساعة لحين إجراء االختبار. 24درجة مئوية مدة  37ُحفظت جميع العينات بعد إلصاقها في الماء المقطر بدرجة حرارة  

من شركة  Testometricُأجريت اختبارات القص على جميع العينات باستخدام جهاز االختبارات الميكانيكية العام 
(Testometric Co.Ltd)   حيث تم وضع القطع بشكل أفقي وطبقت 8الشكل(ملم في الدقيقة 0.5 حيث كانت السرعة .)

ت رأس حاد بشكل عمودي تمامًا على القطع وذلك على السطح الفاصل بين اإلسمنت القوة من خالل سكين معدنية ذا
(. حيث تم تسجيل القوة بالنيوتن ومن ثم تم تحويلها للميغاباسكال وذلك 9والمعدن حتى انفصالهما عن بعضهما )الشكل

 (. 2مم 50.24بتقسيمها على مساحة سطح االرتباط والتي كانت )
 .13.0اإلصدار  SPSSئية لبيانات البحث باستخدام برنامج أجريت التحاليل اإلحصا

(: جهاز االختبارات الميكانيكية العام8)رقم  الشكل
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 الشفرة على العينة المفحوصة(: يبين كيفية تطبيق 9)رقم  الشكل

 :Resultsالنتائج  -3
بلغت المتوســطات واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعلى لقيم شــدة االرتباط )بالميغاباســكال( في 

 (:1( )المخطط 1عينة البحث وفقًا لطريقة التخريش وطريقة تهيئة السطح المتبعة )الجدول 

: يبين المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والخطأ المعياري والحد األدنى والحد األعلى لقيم شدة (1) رقم الجدول
 وطريقة تهيئة السطح المتبعة. االرتباط )بالميغاباسكال( وفقًا لطريقة التخريش

االرتباط )بالميغاباسكال(شدة المتغير المدروس =   

 طريقة التخريش المتبعة
طريقة تهيئة 
 السطح المتبعة

عدد أزواج 
 الصفائح

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 الحد األدنى المعياري 

الحد 
 األعلى

 صفائح معدنية تم تخريشها بالماء الملكي

صفائح أ( 1)
 معدنية صقيلة

8 1.95 0.76 0.27 0.95 3.32 

صفائح ب( 1)
 معدنية مرملة

8 3.51 1.11 0.39 1.97 4.97 

 صفائح معدنية تم تخريشها بالمحلول الحمضي
(H2SO4+HCl)   

صفائح أ( 2)
 معدنية صقيلة

8 0.72 0.73 0.26 0.14 2.37 

صفائح ب( 2)
 معدنية مرملة

8 6.88 2.55 0.90 2.91 11.08 

أن هناك فرق كبير بين الحد األدنى والحد األعلى للصفائح المعدنية المرملة والمخرشة بالمحلول أعاله نالحظ من الجدول 
( ،وذلك ألنها قيم متطرفة ال تعبر عن النزعة المركزية ونالحظ أن االنحراف المعياري ضمن H2SO4+HClالحمضي )

 حيث أنه يقيس التشتت واليضخم القيم المتطرفة.الحدود الطبيعية للتوزع الطبيعي 
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 يمثل المتوسط الحسابي لقيم شدة االرتباط )بالميغاباسكال( في عينة البحث وفقًا لطريقة :(1) رقم المخطط
 التخريش المتبعة.

قيم شدة االرتباط بين مجموعة الصفائح المعدنية  ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة داللة الفروق في Tتم إجراء اختبار 
(. حيث يبين 2الجدول الصقيلة ومجموعة الصفائح المعدنية المرملة في عينة البحث وذلك وفقًا لطريقة التخريش المتبعة )

أي أن قيم شدة االرتباط %. 95( مهما كانت طريقة التخريش المتبعة، وذلك عند مستوى الثقة P <0.05)( أن 2)الجدول 
في مجموعة الصفائح الصقيلة كانت أقل من مجموعة الصفائح المرملة بفرق حقيقي مهما كان نوع المحلول الحمضي 

 المستخدم بالتخريش. 
ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم شدة االرتباط  Tاختبار (: يبين نتائج 2) رقم الجدول

)بالميغاباسكال( بين مجموعة الصفائح المعدنية الصقيلة ومجموعة الصفائح المعدنية المرملة في عينة البحث وذلك 
 وفقًا لطريقة التخريش المتبعة

الفرق بين  طريقة التخريش المتبعة المتغير المدروس
 داللة الفروق  ((p value المحسوبة tقيمة  المتوسطين

شدة االرتباط 
 )بالميغاباسكال(

صفائح معدنية تم تخريشها 
 بالماء الملكي

 فرق حقيقي 0.006 3.276- 1.56-

صفائح معدنية تم تخريشها 
 بالمحلول الحمضي
(H2SO4+HCl) 

 فرق حقيقي 0.000 6.566- 6.16-

ســــتيودنت للعينات المســــتقلة لدراســــة داللة الفروق في متوســــط قيم شــــدة  االرتباط بين مجموعة الصــــفائح  Tتم إجراء اختبار 
في عينة البحث، وذلك وفقًا  (H2SO4+HCl)المعدنية المخرشــــــــــة بالماء الملكي ومجموعة الصــــــــــفائح المخرشــــــــــة بحمض 

مهما كانت طريقة تهيئة  (P 0.05<)أن  (3)الجدول يبين حيث  (.2()المخطط 3لطريقة تهيئة الســـــــــــطح المتبعة )الجدول 
كانت أكبر من شـــــدة ارتباط  (H2SO4+HCl)الســـــطح المتبعة، وأن قيم شـــــدة ارتباط الصـــــفائح المرملة والمخرشـــــة بحمض 

الصــــــــــــفائح المرملة والمخرشــــــــــــة بالماء الملكي بفرق حقيقي، وأن شــــــــــــدة ارتباط الصــــــــــــفائح الصــــــــــــقيلة والمخرشــــــــــــة بحمض 
(H2SO4+HCl) .أقل من الصفائح الصقيلة والمخرشة بالماء الملكي بفرق حقيقي 
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المتوسط الحسابي لقيم شدة االرتباط )بالميغاباسكال( في عينة البحث وفقًا لطريقة تهيئة السطح  (: يمثل2مخطط رقم )ال
المتبعة.

االرتباط  ستيودنت للعينات المستقلة لدراسة داللة الفروق في متوسط قيم شدة T(: يبين نتائج اختبار 3)رقم  الجدول
في  (H2SO4+HCl)بين مجموعة الصفائح المعدنية المخرشة بالماء الملكي ومجموعة الصفائح المخرشة بحمض 

 عينة البحث، وذلك وفقًا لطريقة تهيئة السطح المتبعة

طريقة تهيئة السطح  المتغير المدروس
 المتبعة

الفرق بين 
 داللة الفروق  ((p value المحسوبة tقيمة  المتوسطين

 شدة االرتباط )بالميغاباسكال(
 فرق حقيقي 0.005 3.314 1.23   صفائح معدنية ملساء

 فرق حقيقي 0.004 3.431- 3.37- مرملةصفائح معدنية 

 :Discussionالمناقشة -4
موضوع شدة ارتباط اإلسمنت الراتنجي مع سطح معدن النيكل كروم وذلك بعد إجراء المعالجة السطحية  تناولت هذه الدراسة 

له بينما توجهت الدراسات األخرى إلى دراسة متانة ارتباط اإلسمنت الراتنجي مع سطح السن وأعطت قيمًا عاليًة وكانت نسبة 
لذلك ُصممت هذه الدراسة  ،(Dündar, Özcan et al. 2010)الراتنجي مع سطح المعدن  الفشل متعلقة بارتباط اإلسمنت

الختبار شدة ارتباط اإلسمنت الراتنجي مع سطح المعدن وذلك بإلصاق صفيحتين معدنيتين مع بعضهما أي باستثناء سطح 
 السن وبالتالي الحد من المتغيرات.

ن كبديل عن الخالئط المعدنية الثمينة ذات التكلفة تم انتقاء خليطة النيكل كروم وذلك الستخدامها الواسع في تعويض األسنا
، باإلضافة لتفوقها على غيرها من الخالئط المعدنية في شدة ارتباطها مع اإلسمنت الراتنجي (Grimaudo 2001)المرتفعة 

(Sen, Nayir et al. 2000). 
التصليب الضوئي وذلك ألن المعدن ال استخدم اسمنت إلصاق كيميائي التصلب، ألنه يتصلب ذاتيًا دون الحاجة الستخدام 

 يسمح بمرور الضوء عبره. 
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تم إجراء عملية التخريش الحمضي وذلك بتطبيق نفس المحلول الحمضي على سطح المعدن المرمل والصقيل وذلك الكتشاف 
 األثر الفعال األكبر للحمض هل يكمن على السطح الملمع الصقيل أم على السطح المرمل.  

ميل بحبيبات أكسيد األلمينوم سطحًا معدنيًا مخرشًا بشكل غير منتظم مما يزيد من مساحة سطح االرتباط كما حيث يؤمن التر 
أنه يؤمن خشونة مجهرية  تعزز من االرتباط الميكانيكي والكيميائي ما بين اإلسمنت الراتنجي و سطح المعدن من خالل 

 .(Schneider, Powers et al. 1992) (Özcan 2003)قة عليه تنظيف سطح المعدن من األكاسيد والمواد الدهنية العال
 Abood)ميكرون ألنها أعطت نتائج أفضل من استخدامها بحجوم أخرى  250استخدمت حبيبات أكسيد األلمينوم بحجم 

2016) (Diaz-Arnold, Keller et al. 1996). 
حيث استخدم في هذه الدراسة الماء الملكي على شكل محلول وليس جل واستخدم في درجة حرارة الغرفة دون تطبيق أي 

دقيقة وفقًا لدراسة  90وتم اختيار زمن التخريش بالماء الملكي  .(Sudheer and Shetty 2013)حرارة مثلما قام الباحث 
خريش خليطة النيكل كروم باستخدام هالم مخرش حيث وجد أن الهالم درس فيها أفضل وقت لت (Xu 1992)أقامها الباحث 

 دقيقة.  90عبارة عن الماء الملكي وأن الوقت األمثل لتطبيقه هو 
درجة مئوية لمدة زمنية قدرها  70( بدرجة حرارة (45wt% H2SO4+15wt% HClكما استخدم أيضًا المحلول الحمضي 

حيث لم  ،(Taira, Egoshi et al. 2014)يقه فيها على سطح معدن التيتانيوم دقائق بناء على تجارب سابقة تم تطب 10
 على سطح خليطة النيكل كروم. تجِر أية دراسات سابقة الستخدام هذا المحلول الحمضي

 250ألن الترميل بحبيبات أكسيد األلمينوم قد يكون للترميل دور في زيادة شدة االرتباط بالمقارنة مع السطوح الصقيلة، 
. (Goswami, Gupta et al. 2014) ميكرون يسبب خشونة واضحة في السطح تؤدي لزيادة في مساحة سطح االرتباط 

حيث أن التخريش والترميل معًا أعطى قوة أكبر من التخريش لوحده وهذا ما يفسر االرتباط الضعيف للطبقة المتآكلة المتشكلة 
 على سطح المعدن نتيجة التخريش الحمضي.

 Livaditis) (Jung, Kim et al. 2001)مشاركة بين الترميل والتخريش الحمضي زاد من شدة االرتباط  بشكل واضح وأن ال
and Thompson 1982) وأظهرت أيضا بأنه ال يوجد أي تأثير للحمض على السطح الصقيل مهما كان نوع المحلول .

كسيد األلمينوم غؤورات بحجم أكبر تسمح بتغلغل المحلول الحمضي المستخدم، ويفسر ذلك بأنه ينتج عن الترميل بحبيبات أ
 الحمضي ضمنها وتزيد من فعاليته.

كما تبين وجود فرق واضح بين الحد األدنى والحد األعلى بالصفائح المعدنية المرملة والمخرشة بالمحلول الحمضي 
(H2SO4+HClوهذا مايفسره وجود قيم متطرفة ولكن هذه القيم المتطرفة تدل ع ) لى أن القيم لن تقل عن حد معين ولن

تزيد عن حد معين وهي تدل على عدم االنتظام أي أن التفاعل الكيميائي له مدى واسع في التأثير رغم ضبط شروط التجربة 
 مما يعبر عن طبيعة التفاعل الكيميائي وتأثيراته في هذه الطبيعة المتغيرة.

الذي درَس قوة االرتباط بين نوعين من  (Denizoglu, Hanyaloglu et al. 2009)اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسِة 
كوبالت بعد إجراء معالجاٍت مختلفٍة لسطح المعدن  -كروم وخليطة كروم  -اإلسمنت الراتنجي مع كل من خليطتي نيكل 

مضي )الترميل، التخريش الكيميائي، الترميل والتخريش الكيميائي معًا(، التي تبين فيها أن المشاركة بين الترميل والتخريش الح
لم تزد من قوة االرتباط، بينما أعطى الترميل لوحده أعلى قوى شد بين المجموعات، وقد يعزى ذلك الختالف نوع المحلول 

المعدل، وإلى اختالف حجم حبيبات أكسيد األلمينوم  Murakamiالحمضي المستخدم لديه حيث استخدم بدراسته محلول 
 ميكرون. 50المستخدمة لديه حيث استخدم حبيبات بقطر 

بدراسة تأثير المعالجة السطحية بالترميل  (Taira, Egoshi et al. 2014)بينما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة قام بها 
م النقي، حيث أعطى باأللومينا والتخريش الحمضي على قوى االرتباط بين نوعين من اإلسمنت الراتنجي  مع معدن التيتانيو 
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بينما أعطى   (45wt% H2SO4 + 15wt% HCl)أعلى قوى ارتباط في العينات التي ُرملت وُخرشت بالمحلول الحمضي 
قيم أقل بكثير في العينات التي ُرملت فقط دون تخريش، مع اختالف شدة االرتباط حيث كانت لديه أعلى بكثير من نتائج 

 ل مختلفة أهمها اختالف نوعية المعدن المستخدم ونوع اإلسمنت المستخدم باإللصاق.الدراسة الحالية ويعزى ذلك لعوام
 Conclusions:االستنتاجات  -5

 ضمن حدود هذه الدراسة المخبرية يمكن استنتاج ما يلي:
يعطي أعلى شدة  (H2SO4+HCl)حمض إن معالجة سطح المعدن بالترميل متبعًا بالتخريش الحمضي باستخدام  .1

 ارتباط مع اإلسمنت الراتنجي.
 تأثير الحمض على السطح الصقيل أقل بكثير من تأثيره على السطح المرمل. .2
( على سطح المعدن المرمل أكبر من فعالية محلول الماء الملكي.H2SO4+HCLفعالية المحلول الحمضي ) .3
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في تحضير مشابهات  حرارياً  المعالجين Magicو Hyflexمقارنة بين نظامي التحضير دراسة مخبرية 
 قنية الجذرية ذات االنحناء المضاعفاأل

 **كندة ليوس                                                            ريهام القاري *
 (2018كانون األول  17، القبول:  2018تشرين الثاني  6: )اإليداع

 :الملخص
هم المراحل في سياق المعالجة اللبية، تتم عملية التحضير بهدف الحصول على أ من الجذرية قنية تعتبر مرحلة تحضير األ

وهذا يسمح بتطهير وتنظيف كامل لمنظومة القناة  الذروي،من فوهة القناة باتجاه التضيق  شكل قمعي مستدق تدريجياً 
 ولي للقناة.مكان على الشكل األالجذرية مع المحافظة قدر اإل

 اآلليجل تحقيق هذا الهدف فظهرت تقنيات التحضير أمن هنا بدأ تطور التقنيات المستخدمة في التحضير القنيوي من 
 مع اختالف تصاميمها وطريقة عملها.

 المضاعف.قنية الجذرية ذات االنحناء لي في تحضير مشابهات األآمقارنة فعالية نظامين تحضير  إلىتهدف هذه الدراسة 
 وهي:

1- Hyflex 
2-Magic 

مجموعتين وكل مجموعة تضم  إلى( قالب راتنجي كل منها يحوي قناة ذات انحناء مضاعف وقسمت 30تم استخدام )
 قناة.( 15)

وبعد ذلك تم تسجيل البيانات  (،25مستوى وذلك قبل وبعد التحضير حتى القياس )12قنية على جراء المقارنة بين األإتم 
 %.95جراء التحاليل اإلحصائية عند مستوى ثقة إو 

عند دراسة تأثير الجهة المدروسة على قيم الراتنج المزال وفقا لنظام التحضير المستخدم كانت كمية الراتنج المزالة من 
 التحضير.الجهة اليمنى بجميع أنظمة  إلىنحراف القناة إ إلىاليسرى مما أدى  كثر من الجهةأالجهة اليمنى 

 Hyflex ـهو عليه بنظام ال مما Magicكبر بنظام ال أولكن كمية الراتنج المزالة من الجهة اليمنى كانت 
 .Magic ـكثر في نظام الأانحراف القناة باتجاه اليمين  إلىأدى  ما وهو 

 مما هو عليه بنظام  أكثر Magicأما بالنسبة لنقل الذروة كانت الحاالت التي تم فيها فيها نقل الذروة بنظام ال 
 Hyflexـ. ال

 حين كان انحراف القناة واضحاً  اليمين، فيما مع حدوث انحراف قليل نحو  نوعاً على مركزية القناة  Hyflex ـحافظ نظام ال
الذي سبب نقل الذروة  Magicـ ال نظام عكسكما حافظ على مكان الذروة على  ين.اليمنحو  Magicفي مجموعة ال 

 العينات.بكثير من 
 حراريًا.التحضير اآللي المعالجة  الجذرية، مباردنية امشابهات اال التحضير اآللي، الكلمات المفتاحية: 
 
 
 

___________________ 
 دمشق.جامعة  –كلية طب األسنان  –*قسم مداواة األسنان 

 جامعة دمشق. -كلية طب األسنان –*أستاذة في قسم مداواة األسنان *
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In vetro study comparison between Hyflex and Magic Preparations 
Thermally treated in the Preparation of Double-Curved Root Canals 

Kinda Layous**                                                      Reham Al-kari* 

(Received: 6 November 2018, Accepted: 17 December 2018) 
Abstract: 

The preparation of root canals is one of the most important phases in the course of the 
endodontic treatment. that is a process that aims to obtain a tapered form gradually from the 
orifice towards the anatomic apex. This allows sufficient irrigation and disinfection for the 
complex root canal system, with as much preservation as possible in the initial form of the 
channel. From here, the development of techniques used in the root canal preparation began 
to achieve this goal; many techniques began to emerge such as rotary systems, with different 
designs and way of work.The aim of this study is to compare the effectiveness of two 
motorized preparation systems in the preparation of double-curved root canal simulations: 
1-Hyflex 2-Magic 
Thirty resin blocks were used, containing a double-curved canal for each, divided into two 
groups;  each group consists of 15 canals (n=15). The comparison between the canals was 
done on 12 levels before and after the preparation until the file size of 25. Then the data 
was recorded and the statistical analysis was performed at 95% confidence level. In the 
study of the effect of the studied part on the values of resin removed according to the 
preparation system used, the amount of resin removed from the right side was more than 
that of the left side, which led to a deflection in the canal to the right side in all preparation 
systems. But the amount of resin removed from the right side was larger in the Magic system 
than the Hyflex system, which led to more deflection of the canals to the right side in the 
Magic system. As for apex zipping, The results of this study showed that the number of 
cases where there was no apex displacement was the largest in the Hyflex preparation 
systemThe Hyflex system maintained the centrality of the canal somewhat with a slight 
deflection to the right, while the canal deflection to the right was evident in the Magic 
group.The results of this study showed that the number of cases where there was no apex 
displacement was the largest in the Hyflex preparation system 

Keywords: automatic preparation, root canal analogues,  thermo-treated rotary files. 
____________________ 

*Endodontic Department, Faculty of Dentistry, Damascus University 
**Professor in the Dental Therapeutics, Faculty of Dentistry, Damascus University 
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 :Introduction:المقدمة -1
 والكثير والمهارة الخبرة من تستوجبه ولما كثيرة مداخالت من فيها لما األسنان طب فروع وأصعب أدق من اللبية المداواة  تعتبر

 .المختلفة الحالت وعالج تدبير في الصبر من
 لتهابيةاإل والمواد النسيجية البقايا كامل زالةإ يعني هذا الجذرية القناة محتويات إزالة هو ةياللب المعالجة من االساسي الهدف

 .(Hülsmann et al., 2005)المؤوف العاج زالةإ إلى باإلضافة والبكتيريا

 يسمح وهذا الذروي  ضيقالت باتجاه القناة فوهة من تدريجياً  مستدق قمعي شكل على الحصول بهدف التحضير عملية وتتم
 الحشو جراءغ ثم ومن (Coleman et al., 1996, Schilder, 1974) المعقدة الجذرية القناة منظومة كافة وتطهير بتنظيف

 كيميائي تحضير نجازإ خالل من الإ تحقيقه اليمكن وهذا  الجذرية القناة ختم من عظمياأل الحد مينألت االبعاد ثالثي
 ,Glosson et al., 1995, Schäfer and Lau) وحشوها الجذرية القناة منظومة من الجراثيم  إزالة بهدف كاف ميكانيكي

1999) 

 فقد ختالطاتاإل حدوث احتمالية من تزيد التي المختلفة التشريحية وللتعقيدات قنيةاأل تحضير لمرحلة الكبيرة لألهمية ونظراً 
 . التحضير عملية لتسهيل جديدة دواتأو  تقنيات يجادإل الباحثين توجه

 بها تتمتع التي الهامة للخواص نظراً  القنيوي  التحضير نظمةا من العديد تطوير إلى تيتانيوم النيكل خليطة ظهور مهد وقد
 ستانلس) الالصدئ الفوالذ أدوات مع مقارنتها عند يميزها الذي مراأل الشكلية والذاكرة العالية المرونة حيث من الخليطة هذه

 على وتحافظ ختالطاتاإل حدوث من تقلل أنظم لتقديم الشركات تنافس بدأ هنا من(Torabinejad et al., 2014)( ستيل
 . المنحنية وخاصة صلياأل القناة تشريح

 على وقدرته العالية المرونة ميزاته من والذي  Dentsply شركة هاقدمت التي نظمةاأل من  Hyflex التحضير نظام يعتبر
 تغيير في النظام هذا ثرأ تقييم إلى الدراسة هذه في توجهنا لذلك. المنحنية وخصوصاً  للقناة صلياأل الشكل على المحافظة

 لشركة  Magic الحديث النظام مع مقارنةs-shaped االنحناء مضاعفة قنيةاأل في الذروة نقل ختالطإ وحدوث القناة مركزية
.Global 

 :Materials and Methods البحث وطرائق مواد -2
 :العينة-1

 قنيةاأل هذه من كل واستدقاق قطر نإ ،الشفاف الراتنج من مصنوعة مضاعف انحناء ذات قناة( 30) الدراسة هذه في استخدم
 قناة كل . وتضممم 16 قناة لكل العامل والطول( 0.02 واستدقاق 0.15 الذروة قطر) 15 القياس ذو ISO قياس مع يتوافق

 .ذروي  واخر تاجي : انحناءانحناءين
 (.1-15) من ترقيمها وتم قناة 15 من مجموعة كل وتتألف H , M مجموعتين إلى العينة قسمت
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 (Materials and Devices used in the study: ) الدراسة في المستخدمة واالجهزة المواد-2
 : المستخدمة األدوات-
  قنيةاأل نفوذية من وللتأكد العامل الطول لتحديد( 15,10) القياس ذات  Many لشركة  الالصدئ الفوالذ من  K-file مبارد -

 

        
 kمبارد  :(1)رقم الشكل  

 Tg لشركة Glyde لألدوات مزلقة مادة -

 
 مادة مزلقة :(2)رقم  الشكل

نستخدم هيبوكلوريت الصوديوم لعدم وجود نسج عضوية لحلها وال مانع من  ( لمالعمل ثناءأ قنيةاأل لغسل مقطر ماء -
 .والغسل التحضير نتهاءإ بعد قنيةاأل لتجفيف( 25) قياس ورقية قماعأو  ،استخدامه(

 . NSK شركة من اآللي التحضير جهاز -

  
 جهاز التحضير اآللي :(3)رقم  الشكل 

 .Dentsply لشركة  Hyflex اآللي التحضير نظام -
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 Hyflex(: مبارد4)رقم  الشكل

 : ستدقاقات ومقاطع عرضية مختلفة وهي بالترتيبإ تضم هذه المجموعة  مبارد بقياسات و
 0,08استدقاق  25( مبرد قياس 1
 0,04استدقاق  15( مبرد قياس 2
  0,04استدقاق  20( مبرد قياس 3
 0,04استدقاق  25( مبرد قياس 4
 0,06استدقاق  20( مبرد قياس 5
   0,06استدقاق  25( مبرد قياس 6

 مثلثي. اً على تقريبفي القسم المتوسط شبه منحرف وفي األ مربع أمامقطعها العرضي في الذروة 
( لثلثي القناة فقط فيؤمن مدخل تاجي لألدوات ويخفف من االنحناء األول بحركة إدخال وإخراج 08./25يتم البدء بمبرد )

( لكامل الطول 06./25( ويتم االنهاء بمبرد )06./20) 04./25)( )04./20( ومن ثم )04./15برفق ثم ننتقل إلى المبرد )
 .2.5Ncmوعزم  500rpmالعامل وبسرعة 

 Global لشركة  Magic file اآللي التحضير نظام -

 
 Magicمبارد :(5)رقم  الشكل

 قياسات.يملك ثالثة  معالج حرارياً    Global Topشركة  من 2017 نظام حديث
- Small   0.06استدقاق  20قياس 
- Medium   0.06استدقاق  25قياس 
-  Large  0.06استدقاق  30قياس 

 ولكنه معالج حراريًا لذلك يسمى بالسلك السحري . Control memoryسلك هذه األدوات 
 .مقطع األداة مربع

 إلى كامل الطول العامل وذلك بعد تسليك القناة . Mediumثم مبرد  Smallسيتم استخدام مبرد 
 .      2.5Ncmوعزم   450rpm-250بسرعة   

 ISO الـ قياس مع قناة كل قياس يتوافق   S-shaped canal مضاعف انحناء منها قناة كل تحوي : شفافة راتنجية قوالب -
 Dentsply شركة من (. 0.02 استدقاق 0.15 ذروة( )15) الرقم ذو
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 قوالب راتنجية شفافة :(6)رقم  الشكل

 .قنيةاأل لغسل بالستيكية محاقن -
  

     
 محاقن بالستيكية :(7)رقم  الشكل

 .متجانسة ضاءةإ وتوزيع العينات لكافة موحدة بزاوية الكاميرا لتثبيت بالتصوير   SMILE LITE MDP ـال استخدام تم -

 
 جهاز تثبيت الكاميرا  :(8)رقم  الشكل

 :Methods الطرائق-3
 Study design: الدراسة تصميم -

 نحرافإ دراسة وتمت مضاعف نحناءإ ذات صنعية قنيةأ  تحضير في تحضير  نظامين فعالية لتقييم مخبرية دراسة اعتمدت
 . قنيةاأل هذه مثل تحضير عند الذروة ونقل القناة

 : العمل طريقة -
 (H, M) مجموعتين إلى العينة تقسيم تم ،الشفاف الراتنج من الصنع مسبقة مضاعف نحناءإ ذات قناة 30من العينة تتألف

 (.15-1) من مجموعة كل ورقمت
 :مرحلتين على الصور خذأ وتم .رقمية كاميرا باستخدام ضاءةاإل شروط نفس ضمن شمسية صور خذأ تم
 . للقناة حمرأ  صباغ ضافةإ تم حيث  صورة التحضير قبل-1
 . 25 القياس حتى الذروة تحضير بعد-2
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 : مايلي حسب القناة طول على تحديدها تم مستوى ( 12) على الدراسة جريتأ
 : التالية المستويات تحديد تم الصورة هذه وفوق  ، وليةاأل الصورة اختيار تم
 (. للقناة الذروية النهاية) العامل الطول نهاية عند  A النقطة -
 .مم( 1) وبفارق (  A) النقطة من متساوية مسافات على(  C,D,E,F,G,H,I,J,K,L) النقاط-

 
 مستويات الدراسة  :(9)رقم  الشكل

 : التحضير وتقنيات دواتاأل -
 : وهي الدراسة مجموعات ضمن ليآ تحضير نظامي الدراسة هذه استخدمت

- H اآللي التحضير نظام باستخدام تحضيرها تم  Hyflex . 

 
 Hالمجموعة  :(10) رقم الشكل

- M اآللي التحضير نظام باستخدام تحضيرها تم Magic. 

   
 Mالمجموعة  :(11) رقم الشكل
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 القيام وقبل. الدراسة مجموعات في Crown down  تقنية وفق الراتنجية القوالب لتحضير تيتانيوم النيكل دواتأ استخدمت
 (.16) العامل الطول كامل حتىK-file  (15 ) اليدوي  المبرد باستخدام قناة كل تسليك تم ، اآللي بالتحضير
 القياس حتى العامل الطول لكامل التحضير يتم ثم لألدوات مدخل مينألت مم (12) يشمل كان التاجية للمنطقة أوال التحضير

 .لبالستيكيةا البرادة إلزالة القناة غسل يتم داة أ كل استخدام (. وبعد25)
 لكل والعزم السرعة تحديد وتم قنيةاأل جميع لتحضير Dentsply شركة من  X_smart اآللي التحضير جهاز استخدام تم

 . المصنعة الشركة تعليمات حسب تحضير نظام
 .قنيةأ ثالثة لتحضير مجموعة كل استخدام وتم ،تحضير نظام لكل مجموعات( 5) استخدام تم
 : القياسات -
 .التحضير بعد الصورة مع حمراأل بالصباغ الملونة وليةاأل الصورة دمج عملية بعد قناة لكل نهائية صورة على الحصول تم

 
 (النهائية الصورة مع االولية الصورة ودمج التحضير بعد) :(12) رقم الشكل

 . القناة طول على( 12) الـ المستويات من مستوى  كل وعلى صورة كل على واليسرى  اليمنى التحضير منطقة قياس وتم
 : التالية الطريقة وفق القياسات أخذ تم
 :التالية الصور على نحصل التحضير عملية وبعد قبل الراتنجي القالب تصوير بعد -

  
 

 
 
 
 
 
 

 ( بعدالتحضير) :(14)رقمالشكل                    (التحضير قبل) :(13) رقم الشكل
 عزل يتم حيث ، التحضير قبل للصورة الموافق الملف على( Autodesk AutoCAD 2014)  برنامج باستخدام العمل تم

 . عليها المطلوبة الدراسة مقاطع خطوط ووضع للدراسة المخصصة المنطقة
 .  التحضير بعد للصورة الموافق الملف فتح ذلك بعد تم
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 المنطقة عزل تم حيث  Autocad 2014برنامج طريق عن DWG بصيغة ملف إلى  JPEGصيغة من الصورة تحويل تم
  عليها المطلوبة الدراسة مقاطع خطوط وضع و للدراسة المخصصة

 
 .معاً  التحضير بعد و التحضير قبل المقطع تجمع بصورة للدراسة المخصصة المنطقة يوضح (:15) رقم الشكل

 
 .SPLINE يوضح المقطع قبل التحضير بعد رسمه بأمر   :( 16) رقم الشكل

 
 .   SPLINE امر باستخدام أيضاً  التحضير بعد العنصر رسم ثم

 .رسمه بعد التحضير بعد العنصر يوضح (:17)رقم  الشكل
  الصورة في يلي كما   ALIGN أمر  بواسطة التحضير بعد مع التحضير قبل ما العنصر مطابقة تم ثم
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 .التحضير بعد مع التحضير قبل العنصر تطابق (: يوضح18) رقم الشكل

 (Dimension aligned) أداة  باستخدام مقطع كل عند يساراً  و يميناً  القناة قطر في الفرق  قياس ثم

 
 يوضح الفرق بين القناة يمينًا ويساراً  :(19)رقم  الشكل

 .االحصائية التحاليل تم اجراءو  العمليات هذه سجلت ثم ،بالمناطق المتعلقة الصور لكافة القياس يتم بنفس الطريقةو 
 Results: النتائج-4
 :الوصفي اإلحصاء -1

 :اإلحصائي التحليل إلنجاز التالية المتغيرات اعتماد تم
 اليمين جهة من المزالة الراتنج كمية -

 اليسار جهة من المزالة الراتنج كمية -

 جهة من المزاحة الراتنج كمية+  اليمين جهة من المزاحة الراتنج كمية=  معاً  الجهتين من المزالة الكلية الراتنج كمية -
 اليسار
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 :المجموعتين بين للمتغيرات اإلحصائي التوصيف التالي :(1) رقم الجدول يبين

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error Minimum Maximum 

 كمية

 الراتنج

 من المزالة

 اليسار جهة

Magic 180 1.05 .70742 .0527 .00 3.79 

Hyflex 180 .99 .71641 .05340 .00 3.96 

 كمية

 الراتنج

 من المزالة

 اليمين جهة

Magic 180 2.33 1.33659 .0996 .19 5.67 

Hyflex 180 2.23 1.18178 .0880 .16 5.20 

 
Descriptives 

 معاً  الجهتين من المزالة الراتنج كمية

 N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error Minimum Maximum 

Magic 180 3.38 1.35338 .10088 1.00 6.75 
Hyflex 180 3.23 1.22180 .09107 .85 6.74 

 اإلحصائي التحليل -2
 مجموعة في المزالة الراتنج كمية دراسة Magic 

 أعلى وحد 0.19 أدنى حد) 2.33 اليمين جهة من المزالة الراتنج كمية متوسط أن النتائج بينت: (2)رقم  لالجدو
 (.3.79 أعلى وحد 0 أدنى حد) 1.05 اليسار جهة ومن( 5.67

Descriptive Statistics مجموعة Magic 

 

N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error Statistic 

 من المزالة الراتنج كمية

 اليسار جهة
180 .00 3.79 1.05 .05273 .70742 

 من المزالة الراتنج كمية

 اليمين جهة
180 .19 5.67 2.33 .09962 1.33659 
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 في المزالة الراتنج كمية لمقارنة( Paired samples) المرتبطة للعينات T-Test اختبار إجراء م: ت(3)الجدول رقم 
" إحصائيا دال بشكل اليسار جهة في منها أكبر اليمين جهة من المزالة الراتنج كمية أن النتائج فبينت الجهتين

(P<0.05.) 
Paired Samples Test 

 
Mean Std. 

Deviation 

95% Confidence Interval of 
the Difference P Value 

Lower Upper 

Pair 1 

 الراتنج كمية

 جهة من المزالة

 كمية- اليسار

 المزالة الراتنج

 اليمين جهة من

-1.27061 1.65596 -1.51417 -1.02705 .0001 

 مجموعة في المزالة الراتنج كمية دراسة Hyflex 

 أعلى وحد 0.16 أدنى حد) 2.23 اليمين جهة من المزالة الراتنج كمية متوسط أن النتائج بينت: (4)الجدول رقم 
 (.3.96 أعلى وحد 0 أدنى حد) 0.99 اليسار جهة ومن( 5.20

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 
Error Statistic 

 من المزالة الراتنج كمية

 اليسار جهة
180 .00 3.96 .99 .05340 .71641 

 من المزالة الراتنج كمية

 1.18178 08808. 2.23 5.20 16. 180 اليمين جهة

 الجهتين في المزالة الراتنج كمية لمقارنة( Paired samples) المرتبطة للعينات T-Test اختبار إجراء تم: (5)الجدول 
 (.P<0.05" )إحصائيا دال بشكل اليسار جهة في منها أكبر اليمين جهة من المزالة الراتنج كمية أن النتائج فبينت

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

P value 
Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 
1 

 من المزالة الراتنج كمية

 الراتنج كمية - اليسار جهة

 اليمين جهة من المزالة

-1.23661 1.5254
1 .11370 -1.46097 -1.01225 .0001 
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 المجموعتين بين المزالة الراتنج كمية دراسة 

للعينات المستقلة وذلك لمقارنة كمية الراتنج المزالة في كل جهة على حدا بين  T-Testإجراء اختبار  م(: ت6)الجدول 
حيث  الجهتينفي كال  Magic fileات داللة إحصائية لصالح مجموعة ذالمجموعتين، فبينت النتائج وجود فروقات 

P<0.05. 
Group Statistics 

 
المجمو

 عة
N Mean Std. 

Deviation Std. Error Mean 

 اليسار جهة من المزالة الراتنج كمية
Hyfle

x 180 .9994 .71641 .05340 

Magi
c 180 1.05 .707 .05273 

 اليمين جهة من المزالة الراتنج كمية

Hyfle
x 180 2.236

1 1.18178 .08808 

Magi
c 180 2.33 1.33 .09962 

 
Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 
T Df P 

Value 
Mean 

Differen
ce 

Std. Error 
Difference 

 من المزالة الراتنج كمية

 اليسار جهة

 .799 358 .425 -.33644 .05994 

 من المزالة الراتنج كمية

 اليمين جهة

 .706 358 .480 -1.46700 .09394 

df* :الحرية درجات 
للعينات المستقلة وذلك لمقارنة كمية الراتنج الكلية المزالة في الجهتين معًا  T-Testإجراء اختبار  م(: ت7الجدول رقم )

 .P<0.05حيث  Magicات داللة إحصائية لصالح مجموعة ذبين المجموعتين، فبينت النتائج وجود فروقات 
Group Statistics 

 .N Mean Std المجموعة 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 الجهتين من المزالة الراتنج كمية

 معاً 

Hyflex 180 3.2355 1.22180 .09107 

Magic 180 3.38 1.35 0.10088 
 

Independent Samples Test 

 

t-test for Equality of Means 
T Df P Value 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Difference 

 الراتنج كمية

 من المزالة

 معاً  الجهتين
 1.132 358 .258 -1.80344 .15389 

df* :الحرية درجات 
 
 
 
 



 10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

56 

 

 

 ذروةال انزياح وحدوث التحضير نظام بين العالقة دراسة 

 حدوث وبين التحضير نظام بين العالقة لدراسة اإلحصائي  Chi-Square مربع كاي اختبار إجراء تم: (8الجدول رقم )
 دال بشكل أكبر كانت Magic تحضير نظام عن الناجمة الذروة انزياح حاالت عدد أن النتائج فبينت للذروة، انزياح

 .P<0.05 حيث( Hyflex) التحضير نظام عن الناجمة الحاالت عدد من إحصائياً 
 Crosstabulation  االنزياح * المجموعة

 

 االنزياح

Total يوجد ال 

 انزياح

 يوجد

 انزياح

 المجموعة

Magic 

Count a9 b6 15 
% within 
 %100.0 %40.0 %60.0 المجموعة

Hyflex 

Count a14 a1 15 
% within 
 %100.0 %6.7 %93.3 المجموعة

Each subscript letter denotes a subset of االنزياح categories whose column proportions 
do not differ significantly from each other at the .05 level. 

 Discussion :المناقشة-5
 ضرورياً  مراأ تيتانيوم النيكل دواتأ استخدام صبحأو  ،كبير بشكل االخيرة السنوات في القنيوي  التحضير نظمةأ انتشار ازداد

 تميزه خصائص نظام لكل فكان بنظرها فضلاأل ماهو إلنتاج تتنافس الشركات فباتت .المعقدة التشريحية الحاالت في وخاصة
 في اختالطات قلواأل كفاءة كثراأل حيث من بعضها مع ومقارنتها الختبارها الدراسات من العديد جريتأ لذلك . غيره عن

 . شديدة انحناءات تبدي التي تلك متل المعقد التشريح ذات الجذرية قنيةاأل في وخصوصاً  . الجذرية قنيةاأل تحضير
 مشابهات استخدام ماإ وهي المختلفة ةاآللي القنيوي  التحضير نظمةأ لمقارنة طريقتين حدىإ المخبرية الدراسات اتبعت وقد
 ومعلومين ثابتين انحنائها وزاوية طول نأب البالستيكية القوالب وتتميز الطبيعية سناناأل استخدام أو البالستيكية الجذرية قنيةاأل

 الجذرية قنيةاأل شكل توحيد تؤمن نهاإ غير ، الطبيعية سناناأل في التي تلك تماثل ال انسحاله وخاصية الراتنج قساوة نأ الإ
 هذه استخدام عند عليها نحصل التي النتائج سقاطإ يمكن وغالباً . الجذرية لألقنية التشريحي الشكل في المتغيرات من للتخلص
 (Madureira et al., 2010). التحفظات بعض مع البشرية سناناأل على القوالب

 فقد المفرد نحناءاإل ذات قنيةاأل حالة في المدروسة تيتانيوم النيكل دواتأ معظم داءأ حول المعلومات وفرة من الرغم وعلى
 التشريحية الحاالت هذه عن المعلومات قلة بسبب المضاعف نحناءاإل ذات الراتنجية القوالب الدراسة هذه في استخدمت

 (Bonaccorso et al., 2009). البشرية سناناأل في المتكررة
 حلقة على يؤثر حيث  للغاية مهم أمر  الجذرية القناة االنحناء قطر ونصف زاوية فإن تيتانيوم النيكل أدوات استخدام عند

  (Martin et al., 2003)أقل يكون  الفشل نإف نحناءاإل قطر نصف نقص كلما حيث ةاآللي األدوات جهادإ
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 للمحافظة االنحناءات أصعب هذا يعتبر الذي،  مضاعف انحناء منها كل يحوي  راتنجي قالب( 30) من البحث عينة تألفت
 فقدان وحدوث التشريحي شكله في شذوذ لحدوث عرضةأكثر  الذروي  االنحناء ويكون  للطبيب حقيقي تحد دتع حيث عليها

 (Castellucci and West, 2006). العامل الطول في
 ترقيم وتم مضاعف انحناء ذات قناة يحوي  راتنجي قالب( 15) من مجموعة كل تتألف حيث مجموعتين إلى العينة قسمت

 :معين يآل تحضير بنظام مجموعة كل تحضير وتم( 15-1) من مجموعة كل
 . Hyflex اآللي التحضير نظام باستخدام تحضيرها تم H المجموعة_ 
 . Magic اآللي التحضير نظام باستخدام تحضيرها تم M المجموعة_ 
 شمسية صور خذأ تم ثم التحضير قبل الدراسة لتسهيل حمرأ بصباغ ملون  واحد راتنجي لقالب شمسية صورة خذأ وتم

 .التصوير وزاوية ضاءةاإل شروط نفس تحت( 25) القياس حتى التحضير بعد للمجموعات
ومطابقة الصور قبل وبعد التحضير لتحري انحراف القناة ونقل   Auto Cadتم دراسة هذه الصور بعد ادخالها على برنامج 

 الذروة .
 : مايلي وفق حددت القناة طول كامل على مقطع( 12) على الدراسة تمت

 (. للقناة الذروية النهاية) العامل الطول نهاية عند  A النقطة -
 .مم (1) وبفارق (  A) النقطة من متساوية مسافات على(  C,D,E,F,G,H,I,J,K,L) النقاط-
 (. C و A) النقطتين بين المسافة منتصف في( B)  النقطة-

 وعولجت خاصة جداول في النتائج ودونت مستوى  كل في واليسار اليمين من قناة كل في المزال الراتنج مقدار قياس وتم
 (.21) االصدار  SPSS برنامج وفق حصائياإ
 : القناة ومركزية انحراف دراسة 

 الجهة من المزالة الراتنج كمية كانت المستخدم التحضير لنظام وفقا المزال الراتنج قيم على المدروسة الجهة تأثير دراسة عند
 .التحضير نظمةأ بجميع اليمنى الجهة إلى القناة انحراف إلى دىأ مما اليسرى  الجهة من كثرأ اليمنى

 حيث متماثلة نتائج  Magic الـ و Hyflex الـ مجموعة بدتأ واليسرى   اليمنى الجهة من المزال الراتنج مقدار دراسة عند
 . المجموعتين بين فروق  اليوجد

 مع دراستنا  تتوافق لم اليمين نحو بسيط انحراف سبب ولكنه القناة انحناء على محافظة كثراأل النظام Hyflex الـ نظام كان
Bürklein وهي مختلفة نظمةأ ثالثة  باستخدام ةمنحني قناة 60 على دراسته جرى أ الذي  (Mtwo, Hyflex CM, and 

Revo‐S )الـ ان معه فتبين Hyflex  من كثرأ للفناة االصلي الشكل على حافظ Revo‐S االختالف هذا يعزى  نأ ويمكن 
 (Bürklein et al., 2014). °35 و °25 ـال بين انحنائها وزاوية واحد انحناء ذات بجذور سنانأ دراسته في استخدم انه إلى

 التشريح على حافظ  Hyflex الـ أن 2016 ـال في دراسة في  وجد حيثAmorim, Luana Silva  مع دراستنا توافقت
 مبارد عدة بين قارنت 2016 بال دراسة مع دراستنا توافقت S-shaped.(Amorim, 2016) المنحنية لألقنية الطبيعي
 حيث القناة انحناء على والمحافظة الذروة نقل على ثرهاأو S-shaped  الجذرية قنيةاأل مشابهات تحضير في حرارياً  معالجه

 في تسببت االدوات جميع نأ وجدوا حيث  WaveOne و  Twisted Filesو  Hyflex ال بين ومساعدوه  YU GY قارن 
 بنوع النقل تأثر نهأ كما المبارد بين علىاأل الذروة بنقل تسبب الذي Twisted Filesـال باستثناء للقناه التاجي االنحناء نقل

 (Gu et al., 2017). التاجي االنحناء على محافظة كثراأل  Hyflex ـال وكان. خصائصها من بدالً  المبارد معدن خليطة
 منآو  المنحنية قنيةاأل يحترم hyflex ـال أن 2015 ال في دراسة في وزمالؤه.Saber, S. E  من كل وجد كما
 (Saber et al., 2015).ستخداماإل
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 بينما الروتينية اللبية ةاألقني تحضير في تستخدم ةاآللي المبارد جميع أن 2016 عام في  زمالؤهو  .Simpsy من كل وجد -
 (Simpsy et al., 2016).المنحنية قنيةاأل في يستخدم wave one  و  hyflex الـ أن

 على المحافظة في المتغير من فضلأ الثابت االستدقاق نأب وجد الذي  Yang 2007 أجراها دراسة مع دراستنا اتفقت كما
 المنتظم وغير الزائد التحضير إلى سيؤول الذي االمر المبرد طول على ثابتاً  استدقاقاً  اليملك المبرد ألن وذلك ، القناة مركزية

 (Yang et al., 2007, Yang et al., 2006). للقناة
 : الذروة نقل دراسة-

 فشل أو نجاح عن ولىاأل بالدرجة المسؤولة وهي والحشو التحضير جراءإل حساسية المناطق همأ  من المنطقة هذه تعتبر
 المنطقة هذه في انحناء أي احترام يجب كما .الثانوية قنيةاال من كبير عدد على كبير بشكل احتوائها بسبب اللبية المعالجة

 . ستقامةاإل إلى تحويلها وعدم
 من المستقيم الجزء ضمن يمر سوف لألداة  مسبقاً  المنحني الجزء ألن كبيرة سعة ذات لحركات الممارس استخدام عدم يجب
 استخدام ومع. الذروة انتقال وبالتالي مستقيمة ستصبح وبالتالي لها عطيأ  الذي المسبق االنحناء داة األ ستفقد وبالتالي القناة

 دوري  بشكل القناة من داة األ سحب الضروري  من يجعل مما ستقامةاإل إلى الوقت مع األداة  ستميل صغيرة سعة ذات حركات
 .(Averbach and Kleier, 2006)القناة إلى خرى أ مرة دخالهاإ قبل ثانية اثنيه عادةإ و  وتنظيفها
 إحصائياً  دال بشكل أكبر كانت Magic تحضير نظام عن مةالناج الذروة انزياح حاالت عدد أن  الدراسة هذه نتائج أظهرت

 ( .Hyflex)  التحضير نظام عن الناجمة الحاالت عدد من
 الذروة منطقة في جيد بشكل الحشو جراءإ صعوبة في يكمن الذروة نقل خطر نأ Angl يرى  حيث

(Ingle et al., 2002) . 
 Conclusions: االستنتاجات-6

 : مايلي نستنتج نأ يمكن المخبرية الدراسة هذه حدود  في
 . للقناة اليمنى الجهة في زائداٌ  تحضيراً  الدراسة هذه في المستخدمة التحضير نظمةأ جميع أظهرت -1
 . القناة من اليمنى الجهة في  زائداٌ  تحضيراً  Magic  ـال نظام أظهر -2
 . Magic ـال نظام من كثرأ الذروة مكان على المحافظة   Hyflex ـال نظام استطاع -3
  Recommendationsالتوصيات: -7

 ضمن حدود هذه الدراسة يمكن أن نوصي بما يلي :
 ( على األقل قبل الدخول بأي قناة .10رقم ) K-fileتأمين مدخل زلق بأداة -1
( عند الطول العامل إذا لم يكن هناك توصية 25أن يقتصر تحضير األقنية ذات االنحناء المضاعف على القياس ) -2

 لزيادة قطر التحضير .
 الحرص على استخدام أدوات جديدة في هذه الحاالت التشريحية المعقدة . -3
 حناء التاجي أواًل ثم االنحناء الذروي بهدف المحافظة على شكل القناة األصلي .العمل على إزالة االن -4
 Suggestionsالمقترحات: -8

 األنظمة.إجراء دراسات معمقة حول انكسار األدوات باستخدام هذه  -1

 السنية.إجراء دراسات حول هذه األنظمة في المحافظة على النسج  -2
 المضاعف.األقنية ذات االنحناء  دراسة أنظمة تحضير جديدة لتحضير -3
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 تأثير المضامض الفلورية في الخواص الميكانيكية لنوعين من أسالك النيكل تيتانيوم /دراسة سريرية/

 برهان دد. أحمأ.م.**                          أسامة المشعل*د. 

 (2018كانون األول  24، القبول:  2018تشرين األول  11)اإليداع: 
 :الملخص

أسالك النيكل نوعين من ل المرونة()قوة الخضوع ومعامل ص الميكانيكية وامقارنة الخ دراسة هو الدراسة هذه من الهدف
 الفلورية. المضامضتيتانيوم قبل وبعد استعمال 

  Americanمن إنتاج شركة  (منشطة حرارياً  40 فائقة المرونة، 40)  من النيكل تيتانيوم تقويمياً  ثمانين سلكاً  الدراسة شملت

Orthodontics   45إنش ولها التركيب الكيميائي ذاته : % 0.017× 0.025بقياس  :Ti , %55  :Ni  . نقوم بقص
)ضاحك، ضاحك، بشكل حيادي على األسنان نقوم بإلصاقها بواسطة راتنج إلصاق تقويميثم  النهاية الوحشية من الطرفين

بحيث يحمل كل متطوع ثالثية في كل جهة من الفك السفلي وتترك في الفم لمدة شهر كامل. تم  .عاً متطو  20لدى  رحى (
واضح في  انخفاضأظهرت الدراسة وجود  . لميجهاز الشد الفاحص العافحص الخواص الميكانيكية لألسالك باستخدام 

حيث انخفضت قيمة معامل وأسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا  الخواص الميكانيكية ألسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة
 وذلك نتيجة تخرب الطبقة السطحية ألسالك النيكل تيتانيوم ..المرونة وقوة الخضوع بعد استخدام المضامض الفلورية

 .الميكانيكية ، المضامض الفلوريةأسالك النيكل تيتانيوم ، فائقة المرونة، المنشطة حراريًا، الخواص  الكلمات المفتاحية:
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Effect of Fluoride Rinses on Mechanical Properties of Nickel-Titanium 
Arch Wires/in vivo study/ 

     Dr.Osama Meshaal                                                     Asst.Prof.Dr Ahmad Bourhan 

(Received: 11 October 2018, Accepted: 24 December 2018)                                         
Abstract: 

This study aimed to compare between super elastic and heat-activated nickel-titanium 
orthodontic wires according to : (1) Yield strength  ,(2) Elastic modulus following exposure to 
fluoride rinses. 
40 distal cuts (20 mm) of NiTi Force I(Super elastic) and 40 distal cuts  (20 mm) of Therma-
TiLite (heat –activated) nickel-titanium orthodontic wires (0.017  in x0.025  in)( American 
Orthodontics Sheboygan, WI, USA) .  were divided into equal groups (1) was passively 
exposed to oral environment of 20 volunteers for 1 month (2) with fluoride rinses  .  wires 
were tested, using tensile testing in a universal testing machine.  
Results: Fluoride treatment produced a statistically significant reduction in E, YS, and TS of 
the Ni-Ti wire (P ,< .05) was found after exposure to fluoride, upon comparison with oral 
cavity control treatment. 
Conclusions: These results suggest that using a  fluoride rinses with nickel-titanium wire could 
decrease the mechanical properties and might damage the surface of the wire. . potentially 
contributing to prolonged orthodontic treatment.  

 Key words: NiTi wires,  Super elastic,  Heat-activated ,Yield strength,  Elastic modulus, 
Fluoride rinses  .    
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  : Introduction مقدمة -1
توزع عبر هذه الملحقات  قوى  تولد األسنان، وعناصرعلى سطوح  لها ملحقات تثبت عناصراً تشمل األجهزة التقويمية الثابتة 

خالئط النيكل  اً شيوعو  مرونةً  هاخالئط أكثر  تصنع األسالك من .((Singh,2007 أخرى باستخدام األسالك وعناصر مساعدة 
،  مليمتراتتيتانيوم . حيث تكون هذه األقواس السلكية قادرة على تطبيق قوة خفيفة دون إحداث تشوه حتى عندما تحنى عدة 

فهي تملك سيطرة أقل على التأثيرات  كاألسالمن خالئط الستانلس ستيل . ووفقا لمرونة هذه  ثمناً  غلىلكن هذه الخالئط أ 
لكي تكون المعالجة التقويمية ناجحة البد من المحافظة على و . (Eliades et al, 2005 )غير المرغوبة عند تطبيق القوى 
التطبيق اليومي للفلور للحفاظ على الصحة الفموية ب ينصحون مين معظم المقو ِ ،لذلك النخورالصحة الفموية والسيطرة على 

وتغير اللون وتعديل الخصائص الميكانيكية لألسالك  التآكلانخفاض مقاومة  إلىومع ذلك فان شوارد الفلور يمكن أن تؤدي 
 .( (Kao C et al ,2007المعدنية 

و  S.Sتعتبران فريدتان في مجال التقويم و هما الذاكرة الشكلية والمرونة الفائقة، ومثل ال انمميزت انصفت  NiTiلخالئط ال
أن يظهر في أكثر من بنية بلورية، فالبنية المارتنسيتية تظهر في درجات  NiTiالعديد من الخالئط المعدنية األخرى يمكن لل 

  (Chen et al ,2010) ة.ارة المرتفعنيتية في درجات الحر حرارة منخفضة بينما تظهر البنية األوست
عند تطبيق حمولة على سلك تقويمي  سواء كان مثبتًا من طرف واحد أو من طرفين فإنه سوف يعاني من انحراف  معين 

يعبر عنها عمليًا بنقطة   أنيكون في البداية ردود بدون تشوه وذلك قبل أن يصل نقطة حد المرونة )و هي نقطة نظرية يمكن 
شكله  إلى% أي أن السلك يستطيع العودة  0.1حيث يعاني السلك عندها من تشوه بسيط مقداره   Yield pointلمتانةفقدان ا

 Point of)الحمل السريري األعظميأما لو تجاوزنا نقطة ،(, (Liu,B et al ,2010% (. 0.1مع تشوه بسيط مقداره 
arbitrary clinical loading)   وتحدد المتانة التوترية القصوى القوى العظمى التي يمكن أن يتشوه السلك بشكل دائم

 ( أما نقطة الفشل فعندها ينكسر السلك.2يتحملها السلك وبالتالي فهي تحدد نوعية السلك وتقاس المتانة بوحدات الجهد) غ/سم
et al 2010)  ( Iijima M 

  عيَّاَ وموض جهازيًَّا، آليتين:يساهم الفلور في حمايِة األسنان من خالل 
فِإنَّ  للتأثير،هذه اآللية بالنسبة  يالفمويَّة. فيؤثِ ُر الفلور موضعيًَّا من خالِل تقوية األسنان المتواجدة ضمن الحفرة  موضعيًَّا:

ن مما يجَعل منه أكثر مقاومًة  ن للنخر. إنَّ الفلور يتحد مع سطح السِ  حمايًة موضعيًَّة لسطح  الفلور المطبَّق موضعيًا يؤمِ 
ن. تتضمن طرق تطبيق الفلوِر موضعيًَّا ، معاجين األسنان و المضامض الفلورية ، بينما تتضمَّن الطرق التي تطبَّق من  السِ 

 إلى للتآكل التقويمية الخالئط تعرُّض يسبِ ب أن يمكن.( (Kao C et al ,2007 .قبل الممارس ، الرغوة ، الهالم و الفرنيش
 .et al 2010)  ( Iijima M ا.ميكانيكي فشلها إلى مؤدياً  ,لها األعظمية ومن القوة ادالمو  هذه إجهاد عمر من الحد ِ 

وجد أن سطوحها  دالفموي، فقوقد ركزت العديد من الدراسات على التغيرات الحاصلة على أسالك النيكل تيتانيوم داخل الوسط 
 نالظروف. وتؤمتغطى بغالف بروتيني حيوي يختلف باختالف ظروف البيئة الفموية لكل شخص وفترة التعرض لهذه 

درجة المناطق المعدنية من هذا الغالف تأثيرًا واقيًا للطبقة تحت السطحية للخليطة المعدنية وخصوصًا في ظروف 
)غزال ،الصباغ  تآكل أسالك النيكل تيتانيوم والفوالذ الالصدئ . منخفضة حيث تزيد هذه الظروف من ( (PHحموضة

حمض فلور  محلول الفلور الحامضي يخرب طبقة أكسيد التيتانيوم الخاملة ويؤدي لتشكل أن   Kanekoبينما وجد  (2014،
انخفاض هام في الخصائص الميكانيكية  إلىكما يؤدي  ألسالك النيكل تيتانيوم. التآكلوهذا بدوره يخفض مقاومة الماء 

 ((Kaneko et al, 2003 .ألسالك النيكل تيتانيوم بسبب امتصاص الهيدروجين
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  Aim of the studyالهدف من البحث   -2
 يهدف هذا البحث إلى:

 النيكل تيتانيوم فائق المرونة قبل وبعد استعمال  كألسال المرونة()قوة الخضوع ومعامل ص الميكانيكية وامقارنة الخ
 الفلورية. المضامض

  ألسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا قبل وبعد استعمال )قوة الخضوع ومعامل المرونة( ص الميكانيكية وامقارنة الخ
 الفلورية.المضامض 

 :Materials and Methodsالمواد والطرق  -3
 عينة الدراسة: -

 نوعين من أسالك النيكل تيتانيوم : قمنا بدراسة
 ( أسالك نيكل تيتانيوم منشطة حراريًاtherma –ti lite ) 
 ( أسالك نيكل تيتانيوم فائقة المرونةNiti3- forec III) 

وكال نوعي األسالك من إنتاج  من كل نوع بشكل عشوائي على أن يكون كل سلك من علبة مختلفة قوسياً  سلكاً  20تم اختيار 
إنش ولها التركيب الكيميائي  0.017× 0.025بقياس   (American  Orthodontics Sheboygan, WI, USA)شركة 

نصف من كال النوعين من  40نصفين ونحصل بذلك على  إلى. نقوم بقص األسالك  Ti , %55  :Ni:  45ذاته : %
 ة.قطعة سلكي 20أربع مجموعات كل مجموعة تحوي  إلىاألسالك نقسم هذه األسالك 

مم  من نهاية كل نصف سلك لدينا باستخدام قاطعة أسالك تقويمية ونقوم بربطها خارج الفم باستخدام مطاط الربط  20نقص 
( مع حاصرة ضاحك أول وحاصرة ضاحك ثاني و تيوب للرحى األولى  American orthodonticsمن إنتاج شركة ) 
 (.1الشكل ) حاصرة-حاصرة -( نوع ايدجوايز نحصل على الثالثية تيوب American orthodonticsمن إنتاج شركة ) 

 
 الثالثيات التي تم إلصاقها داخل الفم :(1الشكل رقم )

(  بشكل  Resilience, , Ortho Technology, Inc ,  Lutz, Floridaتقويمي )  إلصاقبواسطة راتنج  بإلصاقهانقوم 
بحيث يحمل كل متطوع ثالثية في كل جهة من الفك السفلي إحداها تحمل سلك نيكل   اً متطوع 20حيادي على األسنان لدى 

 (2014)غزال ،الصباغ ، تيتانيوم فائق المرونة واألخرى تحمل سلك نيكل تيتانيوم منشط حراريًا.
 (.2الشكل ) لمدة ثالثون يوماً  ثانية 60مرتين يوميا لمدة (  (ORTO, DBNA ,Syriaاستعمال المضامض الفلورية من نوع 
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 المضامض المستخدمة :(2الشكل رقم )

القوى التي . (Tinius Olsen,H50ks,UK). لميتم فحص الخواص الميكانيكية لألسالك باستخدام جهاز الشد الفاحص العا
 :تمت دراستها

الميكانيكي الذي جهاد هو أحد خواص المادة الصلبة وهو يعطي مقدار اإل: ( Yield strength()YSحد الخضوع ) -1
جهاد تعود قطعة من اإل دجهاد . حتى ذلك الحإلد زوال اعتتحمله مادة عند شدها من جهتين من دون أن يتغير شكلها ب

شكلها االبتدائي بعد زوال الشد الموتر وتوصف في تلك المنطقة من قوة الشد بأنها لينة ويقاس حد الخضوع  إلىالمادة 
 (et al ,2012 Guan M(ربع نيوتن /مليمتر م باسكال أوب 

للمواد الصلبة فقط،  االنفعال شد أو ضغط فقط( إلى) اإلجهاد هو نسبة معامل المرونة الطولي أو  (:yمعامل يونغ ) -2
 :ويعطى من العالقة التالية

 ( Guan M et al ,2012(².وحدة معامل يونغ هي: نيوتن/م )e(االنفعال  /(Sاإلجهاد) )=E (معامل يونغ للمرونة
بعد االنتهاء من جمع العينة )ستة أشهر( تم إجراء االختبارات الالزمة بعد تشغيل الجهاز ووضع البرنامج المناسب للتجربة. 
تم بتثبيت السلك من الطرفين بواسطة المماسك الخاصة التي تم تجهيزها مسبقا لهذا الغرض.قمنا بعدها بالضغط على زر 

Test عدة من الصفر ،وتظهر على شاشة الكومبيوتر منحني خاص يمثل استجابة السلك لتبدأ عملية شد السلك بقوة متصا
(. المستوي العمودي يمثل شدة القوة بينما المستوي األفقي يعبر عن استطالة السلك.نالحظ 3لقوة الشد وذلك كما في الشكل )

مثل القوة التي ينقطع عندها السلك مقاومة ( بينما نهاية المنحني تYieldعند قوة معينة انحناء الخط وهو يمثل حد الخضوع )
 الشد .تكرار التجربة في كل مرة حتى االنتهاء من جميع أسالك العينة .

 
 المخطط الذي يمثل استجابة السلك لالختبار :(3)رقم الشكل 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF)
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 التحاليل اإلحصائية-
الحزمة اإلحصائية للعلوم  spss-20(في هذه الدراسة تم إجراء جميع االختبارات اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية 

( كما تم إخراج المخططات البيانية باستخدام برنامج     Statistical Pakage for Scial 20النسخة  –االجتماعية 
Excel 2007  (Microsoft, USA ) 

على جميع المتغيرات التي ضمتها الدراسة ، لمعرفة إن كان التوزع طبيعيًا أو غير  Anderson –Darlingار تم تطبيق اختب
 طبيعي. 

في حال توزع البيانات بشكل طبيعي ضمن المجموعة  Paired-sample  t-testللعينة المزاوجة  Tتم تطبيق اختبار 
لواحدة تم تطبيق اختبار ويلكوكسون الرتبي المؤشر لألزواج الموافقة ا ةأما إذا كان توزعها غير طبيعي ضمن العين الواحدة 

Wilcoxon matched-pairs signed rank test . 
في حال توزع البيانات بشكل طبيعي ضمن العينتين .أو تطبيق  Two –sample t- testثنائي العينة   tتم تطبيق اختبار 

 حال توزع البيانات بشكل غير طبيعي ضمن العينتين .في   Mann-Whiteney U testاختبار مان ويتني  
عندما تكون قيمة  ر الفرق جوهرياً تبِ ( حيث اعُ a= 0.05%( ومستوى داللة )95تم  إجراء جميع االختبارات عند مستوى ثقة )

P  ( 0,05أقل من. ) 
 : Resultsالنتائج-4

 الدراسة اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة:
حساب المتوسط الحسابي  مالمرونة: تالدراسة اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم فائقة  -1

واالنحراف المعياري وكذلك تم تحديد أكبر قيمة وأصغر قيمة مسجلة في المشاهدات ضمن كل مجموعة من المجموعات 
 (:1المدروسة وكانت النتائج وفق الجدول رقم )

 ( يبين المقاييس اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة1رقم ) لجدولا
المتوسط  العدد االختبارات المدروسة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
 أصغر قيمة أكبر قيمة

 224 244 2.15 225.65 20 قبل قوة الخضوع
 192 223 3.12 208.50 20 بعد

معامل 
 المرونة

 11.22 14.54 3,85 13,77 20 قبل
 9.01 11.87 4,09 10,50 20 بعد

ويبين الجدول انخفاض في قيمة الخواص الميكانيكية ألسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة بعد استخدام المضامض الفلورية 
 ( :1،كما يبين ذلك المخطط رقم )
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 اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونةيبين المقاييس : (1) رقم المخطط

 الدراسة اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا:   -2
المشاهدات ضمن كل  تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وكذلك تم تحديد أكبر قيمة وأصغر قيمة مسجلة في

 (:2مجموعة من المجموعات المدروسة وكانت النتائج وفق الجدول رقم )
 يبين المقاييس اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حرارياً  :(2) رقمالجدول 

المتوسط  العدد االختبارات المدروسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 أصغر قيمة قيمةأكبر 

 220 260 2.42 234.55 20 قبل قوة الخضوع
 186 222 3.22 213,65 20 بعد

معامل 
 المرونة

 11,75 15,33 3,35 12,78 20 قبل
 9,13 11,21 3,77 9,88 20 بعد

المضامض الفلورية  ويبين الجدول انخفاض في قيمة الخواص الميكانيكية ألسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا بعد استخدام
 (2،كما يبين ذلك المخطط رقم )

 
يبين المقاييس اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة : (2) رقم المخطط

 حراريًا.
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 الدراسة اإلحصائية التحليلية:
رقم  المعالجة: والجدولالمقارنة بين قيم اختبار قوة الخضوع في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة قبل وبعد  -1

 ذلك:( يبين 3)
( عند المقارنة بين قيم اختبار Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) T( نتائج تطبيق اختبار 3الجدول رقم )

 المعالجة باستخدام أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونةقوة الخضوع قبل وبعد 
الفرق بين  المجموعتين

 المتوسطين
االنحراف 

 المعياري 
الخطأ 

 المعياري 
 درجة tقيمة 

 الحرية 
 Pقيمة 

 االحتمالية
 0.000 19 10.258 0.597 2.73 20.85 قبل & بعد

المقاسة بعد المعالجة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم فائقة ( بأن قيم اختبار قوة الخضوع 3حيث نالحظ من الجدول رقم )
المرونة أقل من قيم اختبار قوة الخضوع المقاسة قبل المعالجة في نفس مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة وذلك 

عند مستوى الثقة  0,05( أي أقل من مستوى المعنوية ألفا p<0.05بفروقات معنوية واضحة حيث كانت قيمة االحتمالية )
95% . 

 المعالجة: والجدولالمقارنة بين قيم اختبار معامل المرونة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة قبل وبعد  -2
 ( يبين ذلك:4رقم )

( عند المقارنة بين قيم Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tنتائج تطبيق اختبار  :(5الجدول رقم )
 وبعد المعالجة باستخدام أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة: المرونة قبلاختبار معامل 

الفرق بين  المجموعتين
 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 درجة tقيمة 
 الحرية 

 Pقيمة 
 االحتمالية

 0.000 19 9.576 0.543 3.97 3.22 قبل & بعد
( بأن قيم اختبار معامل المرونة المقاسة بعد المعالجة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم 4حيث نالحظ من الجدول رقم )

فائقة المرونة أقل من قيم اختبار معامل المرونة المقاسة قبل المعالجة في نفس مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة 
عند مستوى  0,05( أي أقل من مستوى المعنوية ألفا p<0.05ضحة حيث كانت قيمة االحتمالية )وذلك بفروقات معنوية وا

 . %95الثقة 
رقم  المعالجة: والجدولالمقارنة بين قيم اختبار قوة الخضوع في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا قبل وبعد  -3

 ذلك:( يبين 5)
( عند المقارنة بين قيم Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tنتائج تطبيق اختبار  :(5الجدول رقم ) .  

 اختبار قوة الخضوع قبل وبعد المعالجة باستخدام أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حرارياً 
الفرق بين  المجموعتين

 المتوسطين
االنحراف 

 المعياري 
الخطأ 

 المعياري 
 درجة tقيمة 

 الحرية 
 Pقيمة 

 االحتمالية
 0.001 19 10.142 0.514 2.82 19.90 قبل & بعد

( بأن قيم اختبار قوة الخضوع المقاسة بعد المعالجة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم 5حيث نالحظ من الجدول رقم )
تيتانيوم المنشطة  المنشطة حراريًا أقل من قيم اختبار قوة الخضوع المقاسة قبل المعالجة في نفس مجموعة أسالك النيكل

عند  0,05( أي أقل من مستوى المعنوية ألفا p<0.05حراريًا وذلك بفروقات معنوية واضحة حيث كانت قيمة االحتمالية )
 . %95مستوى الثقة 

 المعالجة: والجدولالمقارنة بين قيم اختبار معامل المرونة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا قبل وبعد  -4
 ( يبين ذلك:6رقم )
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( عند المقارنة بين قيم اختبار Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) T( نتائج تطبيق اختبار 6الجدول رقم )
 وبعد المعالجة باستخدام أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حرارياً  المرونة قبلمعامل 

الفرق بين  المجموعتين
 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 درجة tقيمة 
 الحرية 

 Pقيمة 
 االحتمالية

 0.000 19 10.334 0.642 3.52 2.90 قبل & بعد
( بأن قيم اختبار معامل المرونة المقاسة بعد المعالجة في مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم 6حيث نالحظ من الجدول رقم )

قبل المعالجة في نفس مجموعة أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة  المنشطة حراريًا أقل من قيم اختبار معامل المرونة المقاسة
عند  0,05( أي أقل من مستوى المعنوية ألفا p<0.05حراريًا وذلك بفروقات معنوية واضحة حيث كانت قيمة االحتمالية )

 . %95مستوى الثقة 
 :Discussionالمناقشة-5
بأداء أسالك النيكل تيتانيوم عند تعرضها لقوى ميكانيكية مختلفة مناقشة طريقة العمل:أجريت دراسات مخبرية اهتمت  -1

)لي ،شد ،...( أو بعد غمرها في أوساط حفظ مختلفة )لعاب صناعي ،محلول رينجر ، فلور ...(.يؤخذ على هذه الدراسات 
ل الوسط الفموي متبدل أنها ال تعبر عن حقيقة ما يتعرض له سلك النيكل تيتانيوم من قوى مضغ وأخرى تقويمية مختلفة داخ

الحرارة والحموضة والحاوي على الجراثيم.وخصوصًا أن شاردة الفلور )الموجودة في المعاجين و المضامض( تعتبر األكثر 
   (Hammad et al,2012)  تأثيرًا في سطوح األسالك التقويمية وبالتالي التأثير على الخواص الميكانيكية لهذه األسالك.

أضرار اإللصاق المباشر هو تبقع الميناء الذي يحدث حول الحاصرات لذلك الفلور يعزز من  دالفلور: أحمناقشة  -2
أن تؤثر أيونات الفلور  التقويمية. ويمكنلذلك يجب علينا تطبيق الفلور الموضعي أثناء المعالجة  التمعدن،إمكانية إعادة 

لذلك من المهم للطبيب أن يفهم خواص أسالك تقويم األسنان  ان،األسنالمتحررة على الخواص الميكانيكية ألسالك تقويم 
 .(Kim MJ et al ,2005)التقويمية بعد تأثرها بهذه الظروف مثل استخدام الغسوالت الفموية أثناء المعالجة 

سالك النيكل مناقشة قوة الخضوع :أظهرت دراستنا أن أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة تتمتع بقوة خضوع أقل من أ -3
يوما بدون استخدام المتطوعين للمضامض الفلورية .كما  30تيتانيوم المنشطة حراريًا وذلك بعد تعرضها للوسط الفموي مدة 

أظهرت النتائج انخفاض قوة الخضوع ألسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة  بعد استخدام المتطوعين للمضامض 
ك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا بعد استخدام المتطوعين للمضامض الفلورية.ونفسر الفلورية.وانخفضت قوة الخضوع ألسال

ذلك بتخرب الطبقة السطحية من أسالك النيكل تيتانيوم بفعل شوارد الفلورايد وزيادة الكسور المجهرية للطبقة السطحية . وهذا 
ك النيكل تيتانيوم بعد غمرها بمحلول فلور الفوسفات والتي أجراها على أسال (Yokoyama ,2001) يتوافق مع دراسة أجراها

% وفسر ذلك بتخرب الطبقة السطحية ألسالك النيكل تيتانيوم وزيادة الكسور المجهرية بسبب 0.2بتركيز APFالحامضي 
 الفلوري.امتصاص الهيدروجين المتحرر من المحلول 

هناك انخفاض في قوة الخضوع  يكن لم حيث (Theodosia N.et al ,2007)دراسة  مع ذهه ستنادرا نتائج في ختلفناا وقد
حيث استخدم قياسات متعددة من األسالك ومن  المستخدمة سالكاأل نوعية في الباحث مع تيتانيوم. اختلفناألسالك النيكل 

 الفموي.شركات مختلفة لكن الباحث هنا لم يستخدم المضامض الفلورية واكتفى بدراسة تأثير الوسط 
من أسالك  مرونة أعلىدراستنا أن أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة تتمتع بمعامل  المرونة: أظهرتمعامل مناقشة  -4

الفلورية. يوما بدون استخدام المتطوعين للمضامض  30النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا وذلك بعد تعرضها للوسط الفموي مدة 
سالك النيكل تيتانيوم فائقة المرونة بعد استخدام المتطوعين للمضامض أظهرت النتائج انخفاض معامل المرونة أل كما
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تتوافق  الفلورية.معامل المرونة ألسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حرارياً بعد استخدام المتطوعين للمضامض  الفلورية. وانخفض
للمضامض حيث انخفاض كبير في قوة الخضوع ألسالك النيكل تيتانيوم بعد التعرض (  (Kusy,1997دراسة  هذه النتائج مع

في دراسته عدة أنواع من أسالك النيكل تيتانيوم ومن شركات مختلفة وقام بدراسة الخواص الميكانيكية وقد قد استخدم  الفلورية
وجد أن أثير  (Tzu-Hsin Leea;et al ,2010والتآكل لهذه األسالك قبل وبعد استخدام المضامض الفلورية .وفي دراسة )

( ال يؤثر بشكل كبير على الخواص الميكانيكية ألسالك %0.25–%0( بتراكيز منخفضة أقل من )NaFفلور الصوديوم )
النيكل تيتانيوم والتآكل لهذه األسالك حيث قام بدراسة أسالك من عدة شركات مختلفة ولكن هذا التأثير يصبح ذو قيمة عندما 

 (. %0.5اد تركيز شاردة الفلور أكثر من )يزد
 :Conclusionsاالستنتاجات -6

 إن نتائج البحث تقودنا إلى ما يلي:
 النيكل تيتانيوم فائقة المرونة قوة خضوع أخفض من قوة خضوع أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا . تمتلك أسالك .1
 أسالك النيكل تيتانيوم المنشطة حراريًا.  مرونة أعلى من معامل مرونة ونة معاملتمتلك  أسالك النيكل تيتانيوم فائقة المر  .2
 تنخفض قوة الخضوع ألسالك النيكل تيتانيوم بنوعيها مع استخدام المضامض الفلورية . .3
 ينخفض معامل المرونة ألسالك النيكل تيتانيوم بنوعيها مع استخدام المضامض الفلورية.  .4
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 دراسة مخبرية()المغلفة. تأثير المضامض الفلورية في الخواص الميكانيكية لألسالك 
 أ.م.د. أحمد برهان                                       العدس نعبد الرحمد. 

 (2018كانون األول  24، القبول:  2018تشرين األول  14: )اإليداع
 :الملخص

الهدف من هذه الدراسة هو مقارنة الخواص الميكانيكية لنوعين من األسالك التقويمية المغلفة دون أو مع غمرها ضمن 
 المضامض الفلورية.

 0.016× 0.022مطلية بالتفلون والكومبوزت بقياس  NiTiنولياستخدام نوعين من االسالك التجميلية المغلفة )أسالك نايتتم 
سلك ُمغلف  20إنش( حيث قسمت العينة الى مجموعتين :مجموعة شاهدة )أسالك لم يتم تعريضها للمضامض الفلورية( )

سلك مغلف  20ألخرى )أسالك تم تعريضها للمضامض الفلورية( )سلك ُمغلف بالكومبوزت( والمجموعة ا 20-بالتفلون 
ملم واجراء اختبار انحناء ثالثي  20سلك مغلف بالكومبوزت(. حيث تم تقطيع األسالك الى أجزاء صغيرة بطول  20بالتفلون_

 .للكشف عن الخواص الميكانيكية) معامل المرونة_  قوة الشد( C°1±37النقط على العينات بدرجة حرارة 
أظهرت الدراسة انخفاض واضح في الخواص الميكانيكية لألسالك المغلفة بالتفلون واألسالك المغلفة بالكومبوزت بعد استخدام 

  الفلورية.المضامض 

 األسالك التقويمية المغلفة، الخواص الميكانيكية، المضامض الفلورية. الكلمات المفتاحية:
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Effect of Fluoride Rinses on Mechanical Properties of Coated Arch Wires. 
(An InVitro Study) 

Dr. Abd Alrahman Al-Adas                                   Asst.Prof.Dr Ahmad Bourhan 

(Received: 14 October 2018, Accepted: 24 December 2018) 
Abstract: 

This study aimed to compare mechanical properties of two kinds of coated orthodontic wires 
with or without immersing them in fluoride rinses. Two kinds of coated aesthetic wires were 
used (NiTi wires coated with Teflon and coated with composite 0.022*0.016 Inch). The 
specimens were divided into two groups: control group (wires without immersing in fluoride 
rinses) (20 wires coated with Teflon – 20 wires coated with composite) – and the other group 
(wires were immersed in fluoride rinses) (20 wires coated with Teflon – 20 wires coated with 
composite). The wires were cut into small pieces with the length 20 mm. Then, they were 
subjected to three-point bending test in the temperature 1 ± 37 in order to investigate their 
mechanical properties (Young modulus –– Tensile strength). 
According to the result of this study, there was a significant effect on the mechanical properties 
of coated wires (Teflon – Composite) after immersing them in fluoride rinses in which the yield 
strength, young modulus and tensile strength were less than those in the control group 
Key words Coated orthodontic wires, mechanical properties, fluoride rinses. 
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 مقدمة:ال -1
توزع عبر هذه الملحقات باستخدام  قوى  تولد األسنان، وعناصراألجهزة التقويمية الثابتة ملحقات تثبت على سطوح تشمل 

 أهم Orthodontic archwire التقويمية السلكية األقواس تعد .(Gurkeerat,2007) أخرى األسالك وعناصر مساعدة 
. (Burston,2000)     األسنان لتحريك الالزمة القوة لتنتج عليها طبقت التي الطاقة تختزن  حيث التقويمي الجهاز أجزاء
 على المتزايد الطلب أدى حيث تجميلية تقويمية أسالك واستخدام بتطوير ومتزايد كبير اهتمام هناك كان األخيرة اآلونة وفي

 الجمالية المريض متطلبات بين الجمع الى ذلك وقاد األجهزة هذه في التطوير الى التقويمية المعالجة خالل جمالية أفضل
 .(Russell,2005) للطبيب الكافي السريري  واألداء

 أنقصت التي الغطاء ثخانة بسبب بشدة تأثرت الميكانيكية الخواص ولكن بالبالستيك األسالك غليفبت المحاوالت أول كانت 
 استخدمت ثم االستخدام، مع ويزول يتلون  الغطاء أن كما. المثال سبيل على 0,012 إلى 0,020 من للسلك الفعال القطر

 التقنية هذه لألسالك وتعتمد التجميلية المشكلة لمعالجة األمثل الحل كانت حيث الملونة بالبولميرات لفةالمغ المعدنية األسالك
 ومن(.Elayyan,2010) الصناعي والبولمير والخزف المعدن من مكونة حديثة مواد عن عبارة وهي الكومبوزت استخدام على
 وتعرضها الفم في استخدامها بعد عليها تحافظ أو خصائصها تغير سوف التيتانيوم النيكل أسالك طالء كان إذا ما تحديد المهم

 لكي تكون المعالجة التقويمية ناجحة البد من المحافظة على الصحة الفموية والسيطرةو  (،Kusy,2002)  الفموية للسوائل
مين بوصف التطبيق اليومي للفلور للحفاظ على الصحة الفموية ومع ذلك فان شوارد معظم المقو ِ  يقوم لذلك ،على النخور

       التقويميةوتغير اللون وتعديل الخصائص الميكانيكية لألسالك  التآكلانخفاض مقاومة  إلىالفلور يمكن أن تؤدي 
(Kao et al, 2007).  

 بشكل تدرج لم التجميلية األسالك أن إال التقويمية للحاصرات ليالجما التقدم من الرغم على :التجميلية التقويمية األسالك
 السريري  االستخدام بعد الطالء مادة تقشر من والمخاوف الكافية البحوث وجود عدم بسبب التقويمية المعالجة في روتيني

 .االحتكاك مقاومة زيادة إلى باإلضافة
 األسالك هذه إن المعدنية، غير الشفافة األسالك_  غلفةالم المعدنية األسالك :فئتين إلى تقسيمها يمكن التجميلية األسالك

 المعدنية األسالك في الموجودة لتلك مشابهة ميكانيكية خصائص لها أيضاً  ولكن الجمالية من عالية نسبة على فقط ليست
(Valiathan,2006). 

 مع عولجت( ستيل سيلنستا) للصدا المقاومة أسالك أو تيتانيوم-نيكل أسالك هي :لفةالمغ المعدنية األسالك
 الصناعية أوالبولميرات ريزين اإليبوكسي مع أوعولجت PTFE((Polytetrafluoroethyleneبوليتترافلوروايتيلين

 (. Elayyan et al,2010)  (كومبوزت)
 بالعالمة دبونت شركة قبل من عموماً  بها ُمعترف األسالك هذه (:(PTFEتترافلوروايتيلين بولي المغلفة ب التجميلية األسالك

®Teflon الراوبط لقوة نظراً  والفلور الكربون  من بالكامل تتألف والتي صناعية، بولميرات وهو االيبوكسي راتنجات أو التجارية 
 معامل أدنى تملك فإنها لذلك أنها متقبلة حيويا ومقاومة للحرارة وقابلة لإلماهة باإلضافة األسالك هذه ميزة ومن كربون،-فلور

 .التقويمي لالستخدام مثالية طالء مادة جعلها مما احتكاك
 مجموعة آخر، وله مركب مع ايبوكسيد بين الجمع خالل من مصنوع صناعي راتنج هو :epoxy resin ريزين اإليبوكسي

 هذه استخدام على شجع ما وهذا األبعاد،الكهربائية واستقرار  ةالحراري، المقاوم لمثل: العز  الفيزيائية الخصائص من واسعة
 (.et al,2002 Husmann)   األسنان تقويم مواد في واسع نطاق على المادة
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 التمعدن، اعادة امكانية من يعزز الفلور لذلك الحاصرات حول يحدث الذي الميناء تبقع هو المباشر االلصاق أضرار أحد
 الخواص على المتحررة الفلور أيونات تؤثر أن ويمكن التقويمية. المعالجة أثناء الموضعي الفلور تطبيق علينا يجب لذلك

 الظروف بهذه تأثرها بعد األسنان تقويم أسالك خواص يفهم أن للطبيب المهم من لذلك األسنان، تقويم ألسالك الميكانيكية
 .(Kim et al,2005) التقويمية المعالجة أثناء الفموية الغسوالت استخدام مثل

  وموضعيََّا: جهازيًَّا، آليتين:يساهم الفلور في حمايِة األسنان من خالل 
ن مم  الفلور يتحد معأنَ  حيثيؤثِ ُر الفلور من خالِل تقوية األسنان المتواجدة ضمن الحفرة الفمويَّة موضعيًَّا: ا يجَعل سطح السِ 

بينما تتضمَّن الطرق  والمضامض الفلورية،معاجين األسنان  موضعيًَّا،طرق تطبيق الفلوِر  نتتضم للنخر.منه أكثر مقاومًة 
 (.Kao et al,2007)والفرنيش الهالم  الرغوة، الممارس،التي تطبَّق من قبل 

 إلى مؤدياً  ،لها األعظمية ومن القوة المواد هذه إجهاد عمر من الحد ِ  إلى للتآكل التقويمية الخالئط تعرُّض يسبِ ب أن يمكن
 (.Lijima et al,2010)ا  ميكانيكي فشلها

 تؤثر األسالك غمر في المستخدم الوقت وكذلك المستخدمة، الفلورايد محاليل حموضة ودرجة تركيز أن إلى اإلشارة تجدر كما
 (.Srivastava,2012) األسالك خواص تغيير في

فقد وجد أن سطوحها تغطى  الفموي،وقد ركزت بعض الدراسات على التغيرات الحاصلة على األسالك التقويمية داخل الوسط 
 (2014، الصباغ&  غزالبغالف بروتيني حيوي يختلف بإختالف البيئة الفموية لكل شخص وفترة التعرض لهذه الظروف )

 :Aim of the studyالهدف من البحث  -2

 يهدف هذا البحث إلى:

 الفلورية. المضامضقبل وبعد استعمال  بالتفلون  التجميلية المغلفةسالك النيكل ألص الميكانيكية وامقارنة الخ 

  قبل وبعد استعمال المضامض الفلورية بالكومبوزت التجميلية المغلفةألسالك لص الميكانيكية وامقارنة الخ. 
 :Materials and Methodsالمواد والطرق  -3
 عينة الدراسة: -

 :المغلفة NiTi النايتينول سالكاألقمنا بدراسة نوعين من 
  من شركة بالكومبوزت مغلفة _بالتفلون  لفةتجميلية مغأسالك (ORTHO TECHNOLOGY )

 انش 0.016×0.022بقياس
 لفاً ُمغ اً سلك 20- التفلون ب غلفاً مُ  اً سلك 20فلورية ) مضامض بدون  شاهدة : مجموعة()مخبرياً مجموعتين الى العينة وزعت ثم
 غلفاً م اً سلك 20_بالتفلون  غلفاً م اً سلك 20) الفلورية بالمضامض وضعها بعد التجميلية االسالك من ومجموعة( الكومبوزتب

 (.  بالكومبوزت
 ,ORTO شركة من دولية وحدة 1800 الفلورايد نسبة تتجاوز ال بحيث االختبار في المستخدم الفموي  الغسول باختيار نقوم

DBNA ,Syria)) (0.5%الفلوريد، من ت/ ث٪ 0.044الصوديوم، فلوريد حمض )(pH 4.39)،الفحص عينات توضع 
 ليبقى حراري  حمام في اليومي الفموي  الغسل لكمية مماثلة الفحص سائل من مل 10 في م 37 حرارة بدرجة حاضنة في

 لمدة( الفلورية المضامض)االختبار سائل بداخله الموجود الحراري  الحمام ضمن االسالك توضع، الحرارة درجة على محافظا
 كما الموضعي اليومي االستخدام عند واحدة دقيقة لمدة اشهر 3 خالل للفورايد تعرضها زمن لنحاكي وذلك ونصف ساعة
 .(Walker,2005)    السابقة الدراسات في يجري 
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 (،HAMA FARMA, Syria) شركة من مصنع المقطر بالماء بتنظيفها ونقوم االختبار سائل من العينات نزيل االختبار قبل

 نضع(،Ahrari,2012) الحاصرات بين المسافة ليحاكي وهذاالطول مم20 منها كل طول اجزاء الى األسالك بتقطيع نقوم
  (1) الشكل( Tinius) Olsen,H50ks,UK العام الفاحص الشد جهاز لجهاز السفلي الفك على االجزاء هذه

 

 

 

 

 .يبين جهاز الشد المستخدم في الدراسة :(1)رقم  الشكل

 :ندرسها سوف التي القوى 
 لنقطة وصـــــــــــــولها عند المادة له تتعرض الذي اإلجهاد لمقدار مقياس هي(: S) (Tensile strength) الشـــــــــــــد مقاومة-1

 تنهار أن بدون  تتحمله أن للمادة يمكن إجهاد هي أقصى أي تماسكها تفقد أو تتحطم عندها التي االنهيار،
 فقط، الصـــــلبة للمواد االنفعال إلى( فقط ضـــــغط أو شـــــد) اإلجهاد نســـــبة هو الطولي المرونة معامل (: أوy) يونغ معامل-2

 :التالية العالقة من ويعطى
 (.Guan et al,2012)  ²م/نيوتن: الواحدة ،e االنفعال/  s اإلجهاد= E للمرونة يونغ معامل

 من السلك بتثبيت نقوم. للتجربة المناسب البرنامج ونضع الجهاز نشغل الالزمة االختبارات نبدأ العينة جمع من االنتهاء بعد
 شــد عملية لتبدأ Test زر على بالضــغط بعدها نقوم.الغرض لهذا مســبقا تجهزيها تم التي الخاصــة المالزم بواســطة الطرفين

 كما وذلك الشــد لقوة االســلك اســتجابة يمثل خاص منحني الكومبيوتر شــاشــة على وتظهر، الصــفر من متصــاعدة بقوة الســلك
 (. 2) الشكل في

 
  (2) رقم الشكل

 العينة. أسالك جميع من االنتهاء حتى مرة كل في التجربة نكرر
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 التحاليل اإلحصائية-
 للعلوم االحصائية الحزمة) SPSS-20 االحصائي البرنامج باستخدام المسجلة للبيانات االحصائي التحليل إجراء تم

 (.20 النسخة - االجتماعية
  (Statistical Package for Social Science – version 20 ) 

 تم حيث.المدروسة للبيانات البيانية والمخططات األشكال لرسم وذلك( Microsoft Excel 2010) برنامج استخدام تم كما
 توزع كان إذا فيما لمعرفة الدراسة ضمتها التي المتغيرات جميع على Kolmogorov-Smirnov-Test اختبار تطبيق

 .ال أم طبيعياً  البيانات
 ضمن طبيعي بشكل البيانات توزع كان حال في( Paired Samples T-Test) المزدوجة للعينات T اختبار تطبيق وتم

 بين احصائية داللة ذات فروق  وجود لتحديد وذلك الدراسة مجموعة ضمن المتوسطات لمقارنة وذلك الواحدة المجموعة
 .االحتمالية P قيم حساب تم حيث المتوسطات

 طبيعي بشكل البيانات توزع كان حال في( Independent-Samples T-Test) المستقلة للعينات T اختبار استخدام وتم
 المتوسطات بين احصائية داللة ذات فروق  وجود لتحديد وذلك الدراسة مجموعتي بين المتوسطات لمقارنة وذلك العينتين ضمن
 .االحتمالية P قيم حساب تم حيث

 :Resultsالنتائج -4
 :التفلون الدراسة اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة أسالك  -3

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وكذلك تم تحديد أكبر قيمة وأصغر قيمة مسجلة في المشاهدات ضمن كل 
 ( :1مجموعة من المجموعات المدروسة وكانت النتائج وفق الجدول رقم )

 بالتفلون لفة يبين المقاييس اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة األسالك المغ :(1) رقم الجدول
المتوسط  العدد االختبارات المدروسة

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري 
 أصغر قيمة أكبر قيمة

 10,10 24,00 3,84942 19,0700 20 قبل قوة الشد
 10,50 22 4,03209 16,0750 20 بعد

معامل 
 المرونة

 196 209 3,26729 200,8600 20 قبل
 190 198,30 2,59288 193,8750 20 بعد

يبين  االفلورية، كمويبين الجدول انخفاض في قيمة الخواص الميكانيكية لألسالك المغطاة بالتفلون بعد استخدام المضامض 
 (:1ذلك المخطط رقم )

 

 المسجلة في مجموعة األسالك المغلفة بالتفلون  يبين المقاييس اإلحصائية الوصفية للقيم: (1) رقم المخطط
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 الدراسة اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة األسالك المغلفة بالكومبوزت:   -4
تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وكذلك تم تحديد أكبر قيمة وأصغر قيمة مسجلة في المشاهدات ضمن كل 

 ( :2ة وكانت النتائج وفق الجدول )مجموعة من المجموعات المدروس
 يبين المقاييس اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة األسالك المغلفة بالكومبوزت :(2) رقم الجدول

المتوسط  العدد االختبارات المدروسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 أصغر قيمة أكبر قيمة

 10,50 31,10 6,11 20,81 20 قبل قوة الشد
 9,50 29,50 5,42 15,44 20 بعد

معامل 
 المرونة

 164,20 206 11,47 191,46 20 قبل
 150,40 200,80 14,41 181,29 20 بعد

ويبين الجدول انخفاض في قيمة الخواص الميكانيكية لألسالك المغلفة بالكومبوزت بعد استخدام المضامض الفلورية ،كما 
 (2يبين ذلك المخطط رقم )

 

 يبين المقاييس اإلحصائية الوصفية للقيم المسجلة في مجموعة األسالك المغلفة بالكومبوزت.: (2) رقم المخطط
 الدراسة اإلحصائية التحليلية:

 المعالجة:المقارنة بين قيم اختبار قوة الشد في مجموعة األسالك المغلفة بالتفلون قبل وبعد  -5
( حيث كان توزع البيانات طبيعيًا ضمن المجموعة Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tتم تطبيق اختبار 

وذلك لمقارنة المتوسطات ضمن مجموعة األسالك نفسها قبل وبعد المعالجة وذلك لتحديد وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 ( يبين ذلك :3االحتمالية والجدول رقم ) Pبين المتوسطات حيث تم حساب قيم 

( عند المقارنة بين قيم Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tختبار نتائج تطبيق ا :(3الجدول رقم )
 اختبار قوة الشد قبل وبعد المعالجة باستخدام األسالك المغلفة بالتفلون 

الفرق بين  المجموعتين
 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 درجة tقيمة 
 الحرية

 Pقيمة 
 االحتمالية

 0,000 19 9.197 0,759 3,396 6,985 قبل & بعد
في مجموعة أسالك  وضها في المضامض الفلورية( بأن قيم اختبار قوة الشد المقاسة بعد3حيث نالحظ من الجدول رقم )

في نفس مجموعة أسالك التفلون وذلك بفروقات  ار قوة الشد المقاسة قبل وضعها بالمضامض الفلوريةالتفلون أقل من قيم اختب
 . %95عند مستوى الثقة  0.05( أي أقل من مستوى المعنوية ألفا p<0.05معنوية واضحة حيث كانت قيمة االحتمالية )
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 بالتفلون:المقارنة بين قيم اختبار معامل المرونة في مجموعة األسالك المغلفة  -6
( حيث كان توزع البيانات طبيعيًا ضمن المجموعة Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tتم تطبيق اختبار 

وذلك لمقارنة المتوسطات ضمن مجموعة األسالك نفسها قبل وبعد المعالجة وذلك لتحديد وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 ( يبين ذلك:4االحتمالية والجدول رقم ) Pبين المتوسطات حيث تم حساب قيم 

( عند المقارنة بين قيم Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tنتائج تطبيق اختبار  :(4الجدول رقم )
 وبعد المعالجة باستخدام أسالك التفلون: المرونة قبلاختبار معامل 

الفرق بين  المجموعتين
 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 درجة tقيمة 
 الحرية 

 Pقيمة 
 االحتمالية

 0,000 19 5,069 0,590 2,642 2,995 بعدقبل & 
( بأن قيم اختبار معامل المرونة المقاسة بعد المعالجة في مجموعة األسالك المغلفة بالتفلون 4حيث نالحظ من الجدول رقم )

معنوية أقل من قيم اختبار معامل المرونة المقاسة قبل المعالجة في نفس مجموعة األسالك المغلفة بالتفلون وذلك بفروقات 
 . %95عند مستوى الثقة  0.05( أي أقل من مستوى المعنوية ألفا p<0.05واضحة حيث كانت قيمة االحتمالية )

 المعالجة:المقارنة بين قيم اختبار قوة الشد في مجموعة األسالك المغلفة بالكومبوزت قبل وبعد  -7
( حيث كان توزع البيانات طبيعيًا ضمن المجموعة Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tتم تطبيق اختبار 

وذلك لمقارنة المتوسطات ضمن مجموعة األسالك نفسها قبل وبعد المعالجة وذلك لتحديد وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 ( يبين ذلك :5االحتمالية والجدول رقم) Pبين المتوسطات حيث تم حساب قيم 

( عند المقارنة بين قيم Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tنتائج تطبيق اختبار (: 5الجدول رقم )
 اختبار قوة الشد قبل وبعد المعالجة باستخدام أسالك الكومبوزت

الفرق بين  المجموعتين
 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 درجة tقيمة 
 الحرية 

 Pقيمة 
 االحتمالية

 0,001 19 3,995 2,545 11,384 10,17 قبل & بعد
( بأن قيم اختبار قوة الشد المقاسة بعد المعالجة في مجموعة األسالك المغلفة بالكومبوزت 5حيث نالحظ من الجدول رقم )

أقل من قيم اختبار قوة الشد المقاسة قبل المعالجة في نفس مجموعة األسالك المغلفة بالكومبوزت وذلك بفروقات معنوية 
 . %95عند مستوى الثقة  0.05( أي أقل من مستوى المعنوية ألفا p<0.05االحتمالية )واضحة حيث كانت قيمة 

 المعالجة:المقارنة بين قيم اختبار معامل المرونة في مجموعة األسالك المغلفة بالكومبوزت قبل وبعد  -8
( حيث كان توزع البيانات طبيعيًا ضمن المجموعة Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tتم تطبيق اختبار 

وذلك لمقارنة المتوسطات ضمن مجموعة األسالك نفسها قبل وبعد المعالجة وذلك لتحديد وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 ( يبين ذلك:6االحتمالية والجدول رقم ) Pبين المتوسطات حيث تم حساب قيم 

( عند المقارنة بين قيم Paired Sample T-Testللعينات المزدوجة ) Tنتائج تطبيق اختبار  :(6الجدول رقم )
 وبعد المعالجة باستخدام أسالك الكومبوزت المرونة قبلاختبار معامل 

الفرق بين  المجموعتين
 المتوسطين

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 درجة tقيمة 
 الحرية 

 Pقيمة 
 االحتمالية

 0,000 19 5,803 0,926 4,142 5,375 قبل & بعد
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( بأن قيم اختبار معامل المرونة المقاسة بعد المعالجة في مجموعة األسالك المغلفة 6حيث نالحظ من الجدول رقم )
بالكومبوزت أقل من قيم اختبار معامل المرونة المقاسة قبل المعالجة في نفس مجموعة األسالك المغلفة بالكومبوزت وذلك 

عند مستوى الثقة  0.05( أي أقل من مستوى المعنوية ألفا p<0.05كانت قيمة االحتمالية )بفروقات معنوية واضحة حيث 
95% . 

 : Discussionالمناقشة-5
دراستنا أن األسالك المغلفة بالتفلون تتمتع بمعامل مرونة أعلى من األسالك  تأظهر  المرونة:مناقشة معامل  -1

كما أظهرت النتائج انخفاض معامل المرونة لألسالك االمغلفة  الفلورية.المغلفة بالكومبوزت بدون استخدام للمضامض 
 بالكومبوزت بعد غمرها بالمضامض الفلورية بالتفلون والمغلفة

 لألسالك المرونة معامل في انخفاض وجد حيث(2015) وزمالؤه KRISTEN SANDER وهذا يتوافق مع دراسة أجراها
 على 2013 وزمالؤه Elias أجراها التي  السريرية الدراسة مع نتوافق كما . فلوري  لسائ في غمرها  بعد بالبولمير المغلفة 

 شاهدة بعينة ومقارنتها الفلورية بالغسوالت والعالج الفموية بالبيئة استخدامها بعد والبولمير بالتفلون  المغلفة االسالك من عدد
  للفلورايد تعرضها بعد المجموعتين كلتا في المرونة معامل في انخفاض وجد

 تعرضها بعد المغلفة لألسالك  المرونة معامل في زيادة وجد حيث،  Aghili (2015) وتختلف هذه النتائج مع دراسة
 حيث متنوعة شركات من مختلفة فلورية مضامض أنواع استخدام الى دراسة نتائج مع االختالف ويعزى  الفلورية للمضامض

 الحمضي الفلورايد هالم دراستهم في استخدموا بينما، الصوديوم فلوريد حمض%0.5) فلورية فموية غسوالت استخدمنا اننا
 .لألسالك الميكانيكية الخصائص على تأثير دراستهم في الفلورايد لعامل العالية للحموضة يكون  وقد٪(1.1)
 تتمتع بمعامل قوة شد دراستنا أن األسالك المغلفة بالتفلون  تأظهر  :Tensile strength الشد قوة مناقشة -2

لألسالك  أظهرت النتائج انخفاض قوة الشد الفلورية. كماأعلى من األسالك المغلفة بالكومبوزت بدون استخدام المضامض 
 الفلورية.المغلفة بالتفلون والمغلفة بالكومبوزت بعد غمرها بالمضامض 

 بعد والراتنج المغلفة بالتفلون  االسالك من عدد على Elias (2013) الدراسةالسريرية التي قام بها تتوافق هذه النتائج مع 
 كلتا في الشد قوة في انخفاض وجدحيث  شاهدة، بعينة ومقارنتها الفلورية بالغسوالت والعالج الفموية بالبيئة استخدامها

  للفلورايد. تعرضها بعد المجموعتين

 المغلفة التيتانيوم لالسالك الشد قوة في وجد انخفاضحيث  2003وزمالؤه  Yokoyama كماتتوافق هذه الدراسة مع دراسة
 بعد التيتانيوم علىhydrofluoric acid (HF)  الهيدروفلوريك حمض إنتاج الى السبب أرجع وقد فلوري  لسائل تعرضها بعد

 يزداد بحيث النيكل على وتموضعه السائل من الهدروجين ذرات لتشرد نتيجة الحمض هذا يتشكل حيث للفلورايد التعرض
 الخواص واضعاف السلك تأكل الى المطاف نهاية في تؤدي العملية وهذه الغمر مدة ادةيز  مع طرداً  الحمض هذا تشكل

 . الهدروجينية القصافة” Hydrogen Embrittlement“ تدعى العملية وهذه له الميكانيكية
 :Conclusionsاالستنتاجات-6

 إن نتائج البحث تقودنا إلى ما يلي:
 .الفورية المضامض استخدام مع بنوعيها المغلفة لألسالك الشد قوة تنخفض .5
  الفورية. المضامض استخدام مع بنوعيها المغلفة لألسالك المرونة معامل ينخفض .6
 
 
 



 10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

82 

 

 

 المراجع:-7
1- Gurkeerat  S. Text Book of Orthodontics.2ed. (2007,p 449). 
2- Burstone CJ. Welding of TMA wire. J Clin Orthod. 2000;21:609–15 
3- Russell, J.S. Aesthetic orthodontic brackets. 2005; 32: 146–163 
4- Elayyan, F., Silikas, N., and Bearn, D. Mechanical properties of coated superelastic archwires in 

conventional and self-ligating orthodontic brackets. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 
2010;137:213–217 

5- Husmann, P., Bourauel, C., and Jäger, A. The frictional behavior of coated guiding archwires. J 
Orofac Orthop. 2002; 63:199-211 

6- Kusy RP. Orthodontic biomaterials: From the past to the present. Angle Orthod 2002;72:501- 12. 
7- Kim, MJ, Kim, SB, Kim, KH and Choy K. Flexural Characteristic changes of fiber reinforced 

composite(Fibrekor®) according to water absorption. Korean J orthod,2005; 29: 304–309 
8- Kao C T,Huang T Cytotoxicity of orthodontic wire corroded in fluoride solution in vitro 2007.  
9- Valiathan, A and Dhar, S .Fiber Reinforced Composite Arch-Wires in Orthodontics:. Trends 

Biomater. Artif. Organs, 2006; 20:16-19. 
10- Iijima M, Yuasa T, Endo K, Ohno H, Mizoguchi I. Corrosion behavior of ion implanted nickel-

titanium orthodontic wire in fluoride mouth rinse solutions. Dent Mater J. 2010; 29:53–8. 
11- Ahrari F, Ramazanzadeh BA. The effect of fluoride exposure on the load-deflection properties of 

super elastic nickel-titanium-based orthodontic archwires. Aust Orthod J. 2012;28(1):72-9 
12- Srivastava K, Chandra PK, Kamat N.Effect of fluoride mouth rinses on various orthodontic archwire 

alloys tested by modified bending test: An in vitro study.Indian J Dent Res 2012;23:4334. 
13- Walker MP, and Kula, K. Effect of fluoride prophylactic agents on the mechanical properties of 

nickel-titanium-based orthodontic wires. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2005;127:662669 
14- Guan M, Wang X, Zhou Y. Cryogenic temperature dependence of tensile response of NbTi/Cu 

Superconducting Composite Wires. IEEE Trans Appl Supercon. 2012. 
15- Kristen Sander, Gloria A, Russo T, Quintanilla DS, Laino A, et al. The effect of topical fluoride 

agents on coated nickel-titanium Arch wires. J Biomater Appl 2015;26:829-44. 
16- Elias CN ,Silva DL, Mattos CT. Cross section dimensions and mechanical properties of esthetic 

orthodontic   coated archwires. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013 Apr;143(4Suppl):S85-91.  
17- Aghili H, JafariNadoushan AA, Herandi V. Antimicrobial effect of zatariamultiflora extract in 

comparison with chlorhexidine mouthwash on experimentally contaminated orthodontic 
elastomeric ligatures. J Dent (Tehran) 2015;12:1–10 

18- Yokoyama K, Kaneko K, Moriyama K, Asaoka K, Sakai J, Nagumo M. Hydrogen embrittlement of 
ni-ti superelastic alloy in fluoride solution. J Biomed Mater Res a 2003; 65:182-7 

تيتانيوم من حيث الخواص الشكلية وتحرر شوارد  م. دراسة مقارنة بين نوعين من أسالك النيكل2014،الصباغ الرزاق،غزال عبد   -19
 جامعة حماة. والفكين،قسم تقويم األسنان  ماجستير،رسالة  الفموية،الوسط  النيكل منها بعد تعرضها لظروف

 



 10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

83 

 

 

لماء الشرب في بعض المعايير الكيميا حيوية لفروج اللحم المعرض لإلجهاد  Cتأثير إضافة فيتامين 
 الحراري 

 أ.د محمد نادر دباغ **                                       محمد حمودة*

 (2018كانون األول  26، القبول:  2018تشرين الثاني  27)اإليداع: 
 :ملخص

( طيٍر من إحدى الهجن التجارية لدجاج اللحم، وهدفت إلى دراسة تأثير إضافة نسب 90أجريت هذه الدراسة على )
لماء الشرب على بعض المعايير الكيمياحيوية عند فروج اللحم المعرض لإلجهاد الحراري،  Cمختلفة من فيتامين 

مجموعات الدراسة على خلطة علفية متوازنة  طيٍر في كل مجموعة ، غذيت )30استخدمت ثالث مجموعات بمعدل )
إلى ماء الشرب  C، في حين تم إضافة فيتامين فقطالماء  G1من ناحية الطاقة والبروتين  و تناولت مجموعة الشاهد

 . G3ملغ/ل عند المجموعة  )200، وبمعدل )G2ملغ /ل عند مجموعة  )150بمعدل )
( في مستوى P ≤ 0.05)أدت إلى ارتفاع معنوي عند مستوى  Cأظهرت نتائج التحليل االحصائي أن إضافة فيتامين 

.كما G1مجموعة الشاهد يوماً مقارنة مع 45،35وذلك بعمر  C G2،G3البروتين الكلي عند مجموعتي إضافة فيتامين 
ي مستوى الكولسترول الكلي عند مجموعتي إضافة ( فP ≤ 0.05)أثبتت الدراسة حصول انخفاضًا معنويًا عند مستوى 

 .G1مجموعة الشاهد يومًا مقارنة مع 45،35بعمر  C G2،G3فيتامين 

     .Cفيتامين ، الكلي الحراري، البروتيناإلجهاد الكلمات المفتاحية: 
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The Effect of Adding Vitamin C to drinking Water In Some Biochemical 
Parameters Broiler Chickens by Heat stress 

*Vet. Mohammad Hammouda                          ** Prof. Dr. Mohammad Nader Dabbagh 

(Received: 27 November 2018, Accepted:26 December 2018) 

Abstract: 
This study was carried out on ninety (90) one-day old unsexed 
one of the commercial crossed of broiler chicken were used in this experiment which lasted 
for 45 days. This study which aimed to study the effect of adding different levels of Vitamin 
C in drinking water in some Biochemical Parameters Broiler Chickens by Heat stress.  
The chicks were randomly  distributed into three groups each contained( 30) chicks. three 
groups were used as follows : 
G1 Control No vitamin c added , G2 Adding 150mg vitamin c\Liter water , G3Adding 200mg 
vitamin c\Liter water , feed and water were Ad Libitum .  
The results showed the significant increase (P <0.05) in the level of the total protein in the 
additive groupsG2,G3 when they were compared with the control group G1in the age35-
45 days. And there were decrease significant(P <0.05) in the total cholesterol level in the 
additive groupsG2,G3 comparision with the group G1in the age35-45 days. 

Keywords: Heat stress, Total protein, Vitamin C. 
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 introduction المقدمة: -1
التي تميزت في سرعة النمو وكفاءة و في مجال إنتاج الهجن التجارية لفروج اللحم  اً كبير  اً في الوقت الذي شهد العالم فيه تطور 

ن تربية الدواجن في كثير من بلدان العالم تواجه مشاكل كثيرة إعالية في التحويل الغذائي في الظروف البيئية المالئمة، ف
زائدة عن طريق االشعاع. وهذه الحالة تحدث عندما عدم قدرة الفروج على تبديد الحرارة ال الناتج عنأهمها اإلجهاد الحراري 

والتي تؤدي إلى تدهور  عندهثم العمليات الفيزيولوجية  مما يؤدي إلى اضطراب ˚م 30يربى تحت درجة حرارة أعلى من 
 (.2014)الفياض، لديه الصفات اإلنتاجية

اآلليات والمسارات التفاعلية التي يحدثها اإلجهاد  أجريت العديد من األبحاث والدراسات التي هدفت إلى معرفة المزيد منلقد و 
الحراري داخل جسم الطائر لغرض مواجهتها والتقليل من أثارها الضارة، وفي االتجاه األخر عمل الباحثون على استخدام 

( واستخدمت المعادن Sahin et al.,2009)  Eو  Cالفيتامينات في العليقة أو ماء الشرب وخصوصًا فيتامين 
واستخدم (Roussan et al.,2008) (، كما استخدم خليط من األمالح والفيتامينات Hassan et al.,2009مالح)واأل

(.وكذلك استخدمت بعض األدوية والمهدئات كوسيلة لتقليل أثار اإلجهاد الحراري 2018الغلوكوز في ماء الشرب) العبيدي،
(Al-Qarawi,2002.) 

من  Cحيث أظهرت الدراسات أن فيتامين  Cلحد من التأثير السلبي لإلجهاد الحراري هو فيتامين لومن أهم المواد المستعملة 
(.وذلك من Sahin et al.,2009أقوى وأهم مضادات األكسدة التي يمكن استعمالها للتخفيف من األثار السلبية لإلجهاد )

 هاألمراض عن طريق تحسين وظيفة جهاز ل تهاومخالل تأثيره المهم في حماية الطيور من اإلجهاد الحراري وتحسين مقا
كمثبط إلفراز هرمون اإلجهاد )الكورتيكوستيرون( من قشرة الغدة  Cويعمل فيتامين (.Lohakare et al.,2005) يالمناع

لمعرض اعند فروج اللحم  Cلذا فقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى استخدام فيتامين  (Hind and Omer.,2012الدرقية )
 . عند هذه الطيور على بعض المؤشرات الكيميا حيوية في مصل الدم هتأثير بهدف معرفة اد الحراري لإلجه

 Material and Methods وطرائق البحث:مواد  -2
 :Material العمل مواد

 (الصيصان) التجربة حيوانات
(، تم ROSSالهجن التجارية )( طائر )صوص( دون التمييز بين الذكور واإلناث بعمر يوم واحد من أحد 90تم تربية )

الحصول عليها من إحدى المزارع التجارية لتربية قطعان أمات دجاج اللحم )الفروج(، وقدم للطيور علف محبب بمراحل 
 مختلفة)مرحلة أولى و مرحلة ثانية(.

 :  Cفيتامين 
 قابلية كبيرةهو مسحوق بلوري أبيض أو أصفر شاحب أو بلورات عديمة اللون . عديم الرائحة تقريبًا وله طعم حامضي وذو 

 Martindale.,1996لذوبان بالماء لكنه غير قابل للذوبان في المذيبات الدهنية ويتغير لونه عند تعرضه للهواء والرطوبة )ل
Reynolds and  ويسمى أيضًا حامض ا.)( السكوربيكascorbic acid  بسبب خواصه المضادة لالسقربوط . ويعد )

( يوصف Elkheir et al.,2008واحدًا من أهم اإلضافات المستعملة عند محاولة التغلب على اإلجهاد الحراري ) Cفيتامين 
إلن الكمية التي خالل الصيف رئيسي في النظام الغذائي مكون على أنه يقلل من أثر درجة الحرارة البيئية ويعد  Cفيتامين 

مما أدى إلى  (Leeson and Summers.,2001 )يصنعها الطير ال تسد حاجته خالل حاالت اإلجهاد التي يتعرض لها
 (.Munj et al.,2010عالئق الدواجن )فروج اللحم( في حاالت اإلجهاد ) إلىإضافته 
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 :Methodsطرائق العمل 
 :The Study Groupsمجاميع الدراسة  -1

( تموز وآبالممتدة بين شهري) المدةفي  (ROSS( طيرًا من طيور دجاج اللحم إلحدى الهجن التجارية من نوع)90تم تربية )
يومًا  21طيور التجربة بعمر توزيع( يومًا دون تمييز بين الذكور واإلناث وتم 45بعمر يوم وحتى ) 2018 عام صيف من

 إلى ثالث مجموعات:
 ودون التعرض لإلجهاد الحراري. Cعلى حالها دون أية اضافة لفيتامين  يتبق ( طيراً 30) ضمت: G1مجموعة الشاهد 
درجة مئوية لمدة ساعتين يوميًا ، وتم إضافة  فيتامين  32درجة حرارة ل تعرضت( طيرًا 30) ضمت:  G2المجموعة الثانية

C  ملغ / لتر لماء الشرب . 150بنسبة 
درجة مئوية لمدة ساعتين يوميًا ، وتم إضافة  فيتامين  32درجة حرارة ل تعرضت ( طائر30) ضمت: G3المجموعة الثالثة 

C  ملغ / لتر لماء الشرب . 200بنسبة 
 وقد تم تغذية الطيور بعلف محبب، وتم مراعاة االحتياجات العلفية حسب متطلبات الطيور في جميع مراحل التربية.

 Collection of Blood Samplesجمع عينات الدم  -2
 Simpleيومًا حيث أخذت عينات الدم بطريقة عشوائية بسيطة))45،35،25جمع عينات الدم دوريًا في األعمار ) تم

Random Sampling(وسحب الدم عن طريق الوريد الجناحي)Wing Veinال تحوي على  مل(5) ( ووضع الدم في أنابيب
ية وهي قياس مستوى)البروتين الكلي ، الكولسترول مانع تخثر من أجل الحصول على مصل الدم إلجراء االختبارات المصل

 الكلي(.
 :Biochemical Tests كيميا حيوية االختبارات ال

  Determination of Serum Protein Level قياس مستوى البروتين الكلي :
( من صنع الشركة Kitاستخدمت الطريقة األنزيمية لتقدير مستوى البروتين الكلي في مصل الدم باستخدام عتيدة تحليل )

( O.D( وتقرأ الكثافة الضوئية )Semertz,1980(لصناعة الكواشف المخبرية حسب طريقة )Biolabo SAالفرنسية )
 ( نانومتر.545باستخدام مقياس الطيف الضوئي على طول موجة )

 قراءة العينة                          
 S.C× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل( =  ــــــــ100تركيز البروتين الكلي)غم/

 القراءة القياسية                                                                  

 مل .  100غرام /  5التركيز القياسي للبروتين =  S.Cحيث تمثل 
 :Total Cholesterol (TC)قياس مستوى الكولسترول  

( من صنع الشركة Kitاستخدمت الطريقة األنزيمية لتقدير مستوى الكولسترول الكلي في مصل الدم باستخدام عتيدة تحليل )
( وهي طريقة تعتمد على قياس Allain et al.,1974(لصناعة الكواشف المخبرية حسب طريقة )Biolabo SAالفرنسية )

( نانومتر، وتمت معايرة 500( باستخدام مقياس الطيف الضوئي على طول موجة )O.Dشدة اللون، وتقرأ الكثافة الضوئية )
 الكولسترول في العينة بإتباع التفاعالت اإلنزيمية التالية وخطوات العمل حسب توصيات الشركة المنتجة للعتيدة.

 وحسب تركيز الكولسترول وفق المعادلة التالية : 
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 قراءة العينة                                                    
    200×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل( =     ــ100تركيز الكولسترول )ملغم/

 قراءة القياسية                                                   

 :Statistical Study الدراسة اإلحصائية:
طريقِة التحليِل الوحيدة باستخدام   (SPSS 7.5,for windows)باستخدامِ البرنامج اإلحصائيِ  حللت البيانات إحصائيًا 

 و.المجموعاِت المصمَّمِة تصميمًا كامَل العشوائي ةلتحليِل التبايناِت بين  ANOVA)A  ( One-Way Analysis Ofللفرق 
 . Duncanللمقارنِة بين المتوسطات و تحديِد الفروق المعنويَّة باستخدام اختبار 

 RESULTS  النتائج: -3
مقارنة  من خاللالتجربة  اتي ، والكولسترول الكلي على مجموعفي مستوى البروتين الكل Cلوحظ تأثير إضافة فيتامين 

 النتائج التي حصلنا عليها مع مجموعة الشاهد بجميع مراحل التجربة.
 مستوى البروتين الكلي في مصل الدم:-3-1

وبين  G1بين مجموعة الشاهد بمستوى البروتين الكلي ( إلى عدم وجود فروق معنوية 1) رقم جدولالمدونة بالأظهرت النتائج 
 يومًا. 25بعمر  C G2،G3مجموعتي إضافة فيتامين 

 C( في مستوى البروتين الكلي عند مجموعتي إضافة فيتامين P ≤ 0.05حظ ارتفاعًا معنويًا)لو يومًا  45،35وفي عمر 
G2،G3  مقارنتًا  مع مجموعة الشاهدG1  في حين لم يكن هناك فروقًا معنوية بين مجموعتي اإلضافة.G2،G3. 

الكلي في مستوى البروتين  عند مجموعات فروج التجربة لماء الشرب Cفيتامين  إضافة تأثير يبين :(1جدول رقم )
 .يوماً )45،35،25) بعمر

 المجموعات المدروسة

 المعيار الدموي المدروس 
 متوسط البروتين الكلي
 العمر عند سحب الدم

25 يوماً    35 يوماً    45 يوماً    
�̅�±SD �̅�±SD �̅�±SD 

G1 
 الشاهد

38.6±0.10  
N.S 

42.6±0.05 b 50.7±0.19 b 

G2 
 ملغ( C150(فيتامين 

39.9±0.14  
N.S 

53.6±0.36 a 58.8±0.20 a 

G3 
 ملغ( C200(فيتامين 

40.4±0.06  
N.S 

58.6±0.33 a 61.5±0.32 a 

 .(P<0.05)المختلفة عاموديًا تدل على وجود فروق معنوية عند مستوى  a,b,c األحرف*
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       بعمر في مستوى البروتين الكلي مجموعات فروج التجربة  عندالشرب لماء  Cفيتامين  إضافة تأثير :(1مخطط رقم )ال
 يومًا. )45،35،25)

 مستوى الكولسترول الكلي في مصل الدم:-3-2
بمستوى الكوليسترول الكلي يومًا لم تسجل أية فروق معنوية  25( أنه في عمر 2( والمخطط رقم )2يتبين من الجدول رقم )

( P ≤ 0.05حظ انخفاضًا معنويًا)لو ، في حين G1مقارنًة مع مجموعة الشاهد  C G2،G3بين مجموعتي إضافة فيتامين 
 يومًا. 45،35بعمر  G1مقارنًة مع مجموعة الشاهد G2،G3في مستوى الكولسترول الكلي عند مجموعتي اإلضافة 

في مستوى الكولسترول الكلي مجموعات فروج التجربة  عندالشرب لماء  Cفيتامين  إضافة تأثير يبين :(2جدول رقم )ال
 يومًا. )45،35،25بعمر )

 المجموعات المدروسة

 المعيار الدموي المدروس 
 متوسط الكولسترول الكلي

 العمر عند سحب الدم
25 يوماً    35 يوماً    45 يوماً    
�̅�±SD �̅�±SD �̅�±SD 

G1 
 الشاهد

192.13±5.37  

N.S 174.38±5.00 b 167.25±4.92 b 

G2 
 ملغ( C150(فيتامين 

190.38±5.05 

N.S  168.75±8.14 a 142.38±2.74 a 

G3 
 ملغ( C200(فيتامين 

190.88±4.51 
N.S  166.88±7.36 a 139.63±5.66 a 

 .(P<0.05)المختلفة عاموديًا تدل على وجود فروق معنوية عند مستوى  a,b,c األحرف

38.639.940.4
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في مستوى الكولسترول الكلي مجموعات فروج التجربة  عندالشرب لماء  Cفيتامين  إضافة تأثير :(2مخطط رقم )ال
 .يوماً )45،35،25بعمر )

 :Discussion المناقشة: -4
 :في مصل الدم في مستوى البروتين الكلي عند فروج اللحم لماء الشرب Cفيتامين  إضافة تأثير-4-1

فيما  نتائج دراستنامن خالل استعراض و  زيادة تركيزه في مصل الدم. يعد البروتين الكلي مؤشرًا للحالة الصحية الجيدة عند
الثالث، فقد بلغت قيم البروتين الكلي  في األعمار عند مجموعات طيور التجربة يتعلق بمستوى البروتين الكلي في مصل الدم

ا يظهر في الجدول ، كمG1يومًا على التوالي عند مجموعة ( 45،35،25( غ/دل خالل األعمار )50.7،42.6،38.6)
(غ/دل، وقد 60-30بين ) ، والذي تراوح ما(Coles, 1986)( ،وكانت هذه النتائج ضمن المجال الطبيعي الذي ذكره1)

ازداد تركيز البروتين الكلي في مصل الدم لدى مجموعة الشاهد مع ازدياد عمر الطيور، وهذا يتوافق مع ما ذكره كل من 
(Sribhen et al., 2003 ;Schmidt et al., 2007) د مع تقدم الطيور بأن تركيز البروتين واأللبومين في مصل الدم يزدا

هذه الزيادة مع تقدم العمر نتيجة ازدياد تكوين األحماض األمينية في أثناء نمو الجسم، والتي تعتبر مهمة ترجع بالعمر ، وقد 
 . (Szabq et al., 2005)جدًا للنمو
مع  مقارنة G2 ،G3عند مجموعتي التجربة بدا واضحًا في رفع تركيز البروتين الكلي تدريجيًا  Cامين الفيت إضافة وإن تأثير

المضاف لها فيتامين  المجموعات مصل الدم عند كافةفي  جموعة الشاهد حيث أظهرِت النتائج ارتفاع مستوى البروتين الكليم
C (200،150(إضافة فيتامين  ملغ/ل، حيث سجلت مجموعاتC ( ارتفاعًا  معنويًاP <0.05 في مستوى البروتين الكلي  )

الفيتامين  في مصل الدم مقارنًة بمستواها في مجموعة الشاهد، وقد سجلت أعلى قيمة في تركيز البروتين الكلي عند مجموعتي
(غ/دل على التوالي 61.5،58.6،40.4)ملغ/لC(200 ) المضاف لها فيتامين G3وخاصة المجموعة 

 . ةاإلضاف يت، ولم تسجل فروقات معنوية فيما بين مجموعيوماً ( 45،35،25)لألعمار
الذين أشاروا إلى أن إضافة فيتامين  (Ferit et al.,2004 ;Rindhe et al.,2015)اتفقت النتائج هذه مع ما وجده قد و 
C ( الذي أشار إلى أن 1998جي،امع )الدر  كذلك زيادة معنوية في مستوى البروتين الكلي في مصل الدم، واتفقت تأحدث

في مستوى  (P ≤ 0.05)إلى عالئق الدواجن المرباة تحت ظروف حرارة عالية إلى حصول ارتفاع معنوي   Cإضافة فيتامين 
 Tuleun et)مع النتائج التي حصل عليها  مقارنة مع مجموعة الشاهد. ولم تتفق نتائجناً  عند البروتين الكلي في مصل الدم

al.,2011;Bashir et al.,2013;Attia et al.,2015;Zeweil et al.,2016)  الذين لم يالحظوا فروق معنوية في
 إلى الخلطة العلفية عند الدواجن. Cمستوى البروتين الكلي في مصل الدم عند إضافة فيتامين 
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ضاف لها فيتامين المG2، G3ومن المالحظ أن االرتفاع المعنوي في مستوى البروتين الكلي في مصل الدم عند مجموعتي 
C  قد يعود إلى فعالية فيتامينC ل البروتين حلين الكورتيكوستيرون الذي  قشرة الغدة الكظرية وخفض هرمو  في تأثيره على

يتمثل في تقليل مستويات إفراز هرمون الكورتيكوستيرون  Cوالدهون لغرض الحصول على الطاقة ، وإن األثر الرئيسي لفيتامين 
 (. Seyrek et al.,2004البروتين والحفاظ على مستويات عالية منه في مصل الدم )مما يقلل من هدم 

ومن جهة أخرى ممكن أن يكون االرتفاع في مستوى البروتين الكلي في مصل الدم نتيجة لتحسن حالة االستقالب في الكبد 
الذي تعرضت له طيور التجربة  دور إيجابي في التخفيف من ضرر اإلجهاد الحراري  Cحيث كان لهذه اإلضافات من فيتامين

من مضادات األكسدة الفعالة المستعملة عند محاولة التغلب على األثار السلبية لإلجهاد الحراري على أعضاء  Cكون فيتامين 
والتي تلقت فيتامين  G2 ،G3ر المجموعة لوحظ خالل التجربة حيوية مرتفعة عند طيو  ، وقد(Elkheir et al.,2008)الجسم

C  على َنتائج المؤشرات الدموية والتي تراوحت ضمن المدى المقبول للمعدالت المرجعية عالميًا بما يتوافق ذلك  انعكس وقد
 مع َأكثر األبحاث في هذا المجال . 

 :في مصل الدم الكولسترول الكليمستوى لماء الشرب عند طيور التجربة في  Cتأثير إضافة فيتامين -4-2
يعد تركيز الكولسترول في مصل الدم أحد المؤشرات الفسيولوجية المهمة لالستدالل على حالة اإلجهاد أو عند حدوث بعض  

المشاكل التغذوية، وأنَّ مستوى الكولسترول في مصِل الدم يتأثر بدرجة كبيرة بالوراثة والغذاء والجنس والعمر والبيئة المحيطة 
 (. et al .,1995 Siegelبالطيور)

)الشاهد( حيث بلغت القيم  G1 ( مستوى الكولسترول الكلي في مصل الدم عند 2يالحظ من الجدول )
ت هذه النتائج ضمن ( يومًا، وكان45،35،25مل على التوالي في األعمار )100( ملغ/167.25،174.38،192.13)

 مل.100( ملغ/200-100( والذي يتراوح بين )Coles,1986) الذي ذكره المجال
في مستوى الكولسترول الكلي  (P ≤ 0.05)نالحظ انخفاضًا معنويًا  C G2،G3ا عند مجموعتي المضاف لها فيتامين أم

يومًا أدنى مستوى  45بعمر  G3( يومًا وقد سجلت مجموعة 45،35)الشاهد( خصوصًا بعمر )G1مقارنة مع مجموعة فروج 
ولم تسجل فروقات معنوية فيما بين مجموعتي اإلضافة .G1مل مقارنة مع مجموعة فروج الشاهد100(ملغ/139.63)

G2،G3. 
( إذ ذكرو بأن تناول الطيور المعرضة 1998جي،ا:الدر Gurs et al.,2004اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما توصل إليه )قد و 

 Sahin et) كولسترول مصل الدم، واتفقت مع ما وجدهمستوى له تأثير ايجابي في خفض  Cلإلجهاد الحراري لفيتامين 
al.,2014;Rindhe et al.,2015 الذين الحظوا بأن إضافة فيتامين )C لسمان المعرضة لإلجهاد في عالئق طيور ا

في مستوى الكولسترول الكلي في مصل الدم ،وكذلك اتفقت مع ما  (P ≤ 0.05)إلى حصول انخفاضًا معنوياً  ىدأالحراري 
( الذين أشاروا إلى انخفاض معنوي في مستوى الكولسترول Ferrit et al.,2004;Seyrek et al.,2004وصل إليه )ت

 .Cالكلي في مصل الدم عند ذكور فروج اللحم المرباة تحت درجات حرارة عالية والمضاف إلى علفها فيتامين 
معنوية الذين الحظوا عدم وجود فروق  ((Attia et al.,2015;Zeweil et al.,2016لم تتفق نتائجنا مع ما وجده  بينما

 إلى عالئق الدواجن. Cفي مستوى الكولسترول الكي في مصل الدم عند إضافة فيتامين 
إلى الدور االيجابي  Cالمعنوي في مستوى الكولسترول الكلي عند مجموعتي إضافة فيتامين  االنخفاضويمكن تفسير هذا 

ول وزيادة نشاط هرموناتها وخاصة هرموني الثايرونين في تأثيره على الغدة الدرقية المسؤولة عن استقالب الكولستر  Cلفيتامين 
مما يؤدي إلى خفض تركيز الكولسترول في مصل الدم عن طريق زيادة تمثيل  T4وهرمون الثايروكسين  T3ثالثي اليود 

 (.1998جي،االكولسترول ومعدل االستفادة منه مؤديًا بذلك إلى تقليل من مستوى الكولسترول )الدر 
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ملغ/كغم علف إلى عليقة الدجاج البياض المعرض  250بتركيز  Cإن إضافة فيتامين  (Attia et al.,2015) ذكر وكما 
مما يؤثر ايجابيًا على ايض الكولسترول وتدني مستوياته في  T3لإلجهاد الحراري أدت إلى حدوث زيادة في نشاط هرمون 

ي تقليل مستوى الكولسترول في مصل الدم من خالل ف C( إلى دور فيتامين Seyrek et al.,2004مصل الدم، وأشار )
 ل على تقليل مستواه في مصل الدم.تحويل الكولسترول إلى أحماض الصفراء وبذلك يعم

الكولسترول في مصل الدم يتأثر بدرجة كبيرة بالوراثة والغذاء والعمر والجنس  أن مستوى وفي النهاية يجب أن نشير إلى 
.وإن كل العوامل المذكورة آنفًا يمكن َأن تكون أحد األسباب ( et al.,1995   Siegelلطيور )والظروف األخرِى المحيطة با

 نتائج دراسات ُأخرى. عنفي اختالف نتائجنا 
 Conclusion االستنتاجات: -5
أدت إلى ارتفاع معنوي في مستوى البروتين الشرب عند الطيور ماء ل/لتر  غ( مل200،150بمعدل ) Cإن إضافة فيتامين  -1

 Cإضافة فيتامين  تيعند مجموعفي مصل الدم الكلي في مصل الدم وانخفاض معنوي في مستوى الكولسترول الكلي 
 .المعرضة لإلجهاد الحراري 

 الدراسة.ذه في ه للحد من التأثيرات السلبية لإلجهاد الحراري  ملغ/لتر ماء200هي  Cإن أفضل نسبة إلضافة فيتامين  -2
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تأثير تكييف القناة الجذرية بحمض متعدد األكريليك في ثبات األوتاد الجذرية المقّواة باأللياف الزجاجية 

 )دراسة مخبرية( قبل إلصاقها باإلسمنت الزجاجي الشاردي

 النجار مد. بسا*

 (2018كانون األول  27، القبول:  2018كانون األول  2)اإليداع: 
 الملخص:

من أهم أســـباب فشـــلها. اســـتبدل حاليًا اســـتخدام اإلســـمنتات الراتنجية  المقواة باأللياف الزجاجية يعتبر فشـــل إلصـــاق األوتاد
في إلصــــــــاق هذه األوتاد باإلســــــــمنت الزجاجي الشــــــــاردي والزجاجي الشــــــــاردي المعدل بالراتنج نظرًا لقدرتها على االرتباط 

ي تهيئة النسج السنية لدوره األكريليك من أكثر التقنيات المستخدمة فتعد  التهيئة بحمض متعدد  الكيميائي بالنسج السنية.
في إزالة طبقة اللطاخة قبل تطبيق اإلسمنت الزجاجي الشاردي. أجريت هذه الدراسة لتقييم فعالية حمض متعدد األكريليك 

 في تهيئة السطح العاجي للقناة الجذرية قبل إلصاق األوتاد الزجاجية باستخدام اإلسمنت الزجاجي الشاردي.
ضــــــــاحكة ســــــــفلية ســــــــليمة وحيدة القناة الجذرية معالجة لبيًا، تم قص الجزء التاجي لها فوق 18تألفت عينة الدراســــــــة من 

ملم. تم توسيع األقنية الجذرية بقطر وطول موحد باستخدام موسعات خاصة، ثم  2مستوى الملتقى المينائي المالطي ب 
أللياف الزجاجية. اســــــتخدم اإلســــــمنت قســــــمت عينة الدراســــــة إلى ثالث مجموعات حســــــب تقنية إلصــــــاق األوتاد المقواة با

اإلســـــمنت الزجاجي الشـــــاردي في بينما اســـــتخدم الراتنجي كيميائي التصـــــلب في المجموعة األولى وعد ت كعينة شـــــاهدة، 
الثــانيــة، واإلســــــــــــــمنــت الزجــاجي الشـــــــــــــــاردي مع تطبيق مكيف العــاج وهو عبــارة عن حمض متعــدد األكريليــك المجموعــة 

القوة التي حدث عندها شــدة وســجلت  الســحب،في المجموعة الثالثة. خضــعت العينات الختبار الشــد بطريق  10%بتركيز
فك ارتباط الوتد من القناة في كل عينة من العينات بالنيوتن. تم حســــــاب المتوســــــط الحســــــابي لقوى الفشــــــل لكل مجموعة 

 ستيودنت. Tوحللت البيانات باستخدام اختبار 
،  68.95+_  2.47الثالث  لمجموعات الدراســــــــةســــــــابية لقوى فشــــــــل االرتباط والخطأ المعياري بلغت المتوســــــــطات الح

على التوالي. بينت نتائج الدراســــــــة اإلحصــــــــائية عدم وجود فروق  11.79 _+ 97.53،        21.44 _+113.84
و من دون تطبيق مكيف % )اســـمنت زجاجي شـــاردي مع أ95جوهرية بين المجموعتين الثانية والثالثة عند مســـتوى الثقة 

  .سمنت الراتنجي(تفوقت المجموعة الثانية والثالثة على المجموعة األولى )اإل بينما ،(العاج
الحمض متعدد األكريليك في تحســــــــــــــين قوة ارتباط الوتد إلى القناة الجذرية عند بعدم تأثير تهيئة باطن القناة الجذرية  

اق، كما تفوق اإلســـمنت الزجاجي الشـــاردي على اإلســـمنت الراتنجي في اســـتخدام اإلســـمنت الزجاجي الشـــاردي في اإللصـــ
 للعاج. قوة ارتباط األوتاد ضمن القناة الجذرية سواء استخدم مع أو من دون مهيد

 الحمض متعدد األكريليك.-مكيف العاج -اإلسمنت الزجاجي الشاردي -األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية كلمات مفتاحية:

 

 

_________________ 
جامعة حماه -كلية طب األسنان -قسم تعويضات األسنان الثابتة رئيس * 
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Effect of Root Canal' s Conditioning by Poly-Acrylic Acid on Retention of 
Glass-Fiber-Reinforced Posts before cementing by Glass Ionomer 

(In-Vitro Study) 
*Dr.Bassam Al Najjar 

(Received: 2 December 2018, Accepted: 27 December 2018) 
Abstract: 

Studies have shown that retention loss of glass fiber reinforced post (GFRP) is the predominant 
failure mode in glass fiber post-retained restorations. Alternatives to resin-based luting cements 
that have been advocated include glass-ionomer cement (GIC) and resin-modified glass-ionomer 
cement (RMGIC), especially due to their chemical adhesion ability to tooth structures. Conditioning 
with poly-acrylic acid solutions is considered one of the most techniques used because its role in 
remove of the smear layer from dentine before using glass Ionomer cement. This study has been 
achieved to evaluate the effectiveness of the poly acrylic acid in Conditioning root canal dentine 
before bonding glass fiber reinforced posts by glass ionomer cement. 
Eighteen mandibular premolars were endodontically treated. All teeth were cut above cement-
enamel junction with 2 mm. The root canals were enlarged to the same length and width using a 
special reamer. The sample was divided into 3 groups according to the bonding technique. The 
chemical curing resin cement used in the first group (Control group), and GIC used in the second. 
The root canals were conditioned by Poly acrylic acid in third group, then GIC was used in bonding 
the glass fiber reinforced posts. All specimens were subjected to a pull-out bond strength test in a 
universal testing machine at a crosshead speed of 0.5 mm/min. The results, in newton, were 
analyzed with T-Student test.  
The median of failure strength for all groups were (68.95 +_2.47    ، 113.84+_ 21.44        ، 97.53 
+_ 11.79 N ) respectively. T-student test showed that There were no significant difference between 
second and third groups (GIC, GIC with conditioner). But bond strength in second and third groups 
were better than the first(resin cement) . 
Conditioning root canal surface by Poly-acrylic acid 10% before bonding the glass fiber reinforced 
post using GIC didn't effect on the bond strength of posts to root canal. Using GIC with or without 
dentin conditioning by Poly-acrylic acid improved bond strength comparatively with chemical cured 
resin cement. 

Keywords: Glass fiber reinforced post- Glass Ionomer cement- Dentin conditioner- Poly-
acrylic Acid 

______________________  
*The Chief of department of fixed prosthodontics-Faculty of dentistry-Hama University 
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 المقدمة: -1

تعتبر األوتاد المقو اة باأللياف الزجاجية من أكثر التقنيات الُمتبعة في ترميم األسنان المعالجة لبيًا المتهدمة بشكل جزئي قبواًل 
 Park هذه األوتاد بتقبلها الحيوي الجيد وسميتها المنخفضة تمتاز حيث، (2013 وزمالؤه ) Pereiraفي الوقت الراهن 

 . (1999وزمالؤه)Asmussen السريري لسهولة التطبيق . باإلضافة (2017وزمالؤه )
  Monticelli  لقناة الجذرية مما يسبب فشل المعالجةباُلوحظ نتيجة االستخدام الواسع لهذه األوتاد حدوث فشل ارتباط الوتد 

. تشير الدراسات إلى أن معظم حاالت فشل األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية ناتجة عن فشل إلصاقها.  (2003وزمالؤه )
يمكن الحد من هذه المشكلة بتحسين االرتباط بين العاج الجذري وإسمنت اإللصاق من جهة وإسمنت اإللصاق والوتد من 

وزمالؤه  Gomesتحسين توزع الجهود على طول القناة الجذرية  يسهم فيمما  Pashly (2007،) و Tayجهة أخرى 
تنوعت اآلليات المستخدمة في معالجة سطح الوتد وباطن القناة لتحسين قوة االرتباط والحصول على ارتباط  .(2018)

 .(2016) وزمالؤه Uzunميكانيكي مجهري وكيميائي على سطح االرتباط بين الوتد والعاج الجذري 
القناة الجذرية بالعديد من العوامل ومنها نوع إسمنت اإللصاق وسماكة الغشاء اإلسمنتي  بعاجوعلى العموم يتأثر ارتباط الوتد 

بأن تحضير القناة الجذرية يجب ( 2009)وزمالؤه  Schmange، حيث بي ن (2006) وزمالؤه Perezالمتشكل حول الوتد 
تستخدم إسمنتات متعددة في إلصاق األوتاد المقواة  اإلسمنتي.للتقليل من سماكة الغشاء أن يماثل أبعاد الوتد المستخدم تمامًا 

باأللياف الزجاجية، حيث استخدمت اإلسمنتات الراتنجية واإلسمنت الزجاجي الشاردي في إلصاق هذه األوتاد وال يوجد اجماع 
 .(2008)وزمالؤه  Kremeier حول نوع اإلسمنت األفضل الذي يسهم في زيادة ثبات الوتد ضمن القناة

تؤثر عوامل عدة  سلبًا في قوة االرتباط بين الوتد والعاج ومنها صعوبة اختراق الضوء للجذر فيما لو استخدم إسمنت إلصاق 
باإلضافة إلى اإلجهادات المتشكلة على سطح االرتباط والناتجة عن عملية تصلب  ،(2011وزمالؤه ) Mao ضوئي التصلب

والتصلب الكيميائي لإلسمنتات الراتنجية ثنائية التصلب للعاج ، كما أنه يمكن أن يتسبب التخريش الحمضي  إسمنت االلصاق
وزمالؤه  Jongsmaاإلسمنت  وحدوث فقاعات أو فجوات ضمن طبقة .(2014وزمالؤه ) Pereiraاإللصاق في فشل 

شكل وتشريح الجدران العاجية للقناة الجذرية ، شكل مسكن الوتد ، صعوبة السيطرة على الرطوبة ضمن القناة قبل  ،(2010)
 Giachetti إلصاق الوتد ، عدم االنسجام بين أنظمة الربط العاجي واإلسمنت الراتنجي في حال استخدامه كإسمنت الصاق

دام المواد الحاشية الجذرية ذات األساس األوجينولي انخفاض في قوة ، كما أنه من الممكن أن يسبب استخ(2004وزمالؤه )
كما أن المحتوى الراتنجي الموجود على  .(2012وزمالؤه ) Aleisaاالرتباط عند استخدام اإلسمنت الراتنجي في اإللصاق 

لذلك البد من معالجة سطح  سطح الوتد الزجاجي غير قادر على التفاعل مع وحيدات التماثر الموجودة في اإلسمنت الراتنجي
تضمنت بعض التقنيات  .(2006وزمالؤه )  Valandroالوتد لزيادة خشونته وبالتالي تحسين ارتباطه مع اإلسمنت الراتنجي 

  .(2014وزمالؤه)  Sipahi ( و 2008وزمالؤه ) Bitter  المستخدمة معالجة سطح الوتد بأنواع مختلفة من الليزر
لزجاجي الشاردي عند استخدامه في إلصاق األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية ومنها : إلتصاقه يقدم استخدام اإلسمنت ا

الكيميائي والميكانيكي المجهري للنسج السنية  ، عدم الحاجة لمواد رابطة باإلضافة لعدم تشكل الطبقة الهجينة ، كما أن 
 وزمالؤه Aleisaالتقليل من حدوث التقلص التصلبي  تركيب السائل متعدد الحموض والخواص المرنة لإلسمنت تساهم في

بالراتنج من أكثر بدائل اإلسمنت ، لذلك يعد اإلسمنت الزجاجي الشاردي واإلسمنت الزجاجي الشاردي المعدل (2012)
( 2013وزمالؤه ) Pereiraالراتنجي استخداماً في إلصاق األوتاد الزجاجية نظراً لقدرتها على االرتباط الكيميائي مع بنية السن 

 . (2000وزمالؤه ) Yoshidaو 
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وزمالؤه  Curyال توجد معلومات كافية عن البروتوكول المناسب إللصاق األوتاد الزجاجية باإلسمنت الزجاجي الشاردي 
ُينصح عادًة بغسل مسكن الوتد بعد تحضيره بمواد مضادة للجراثيم ومطهرات العاج  (2011وزمالؤه )  Reis( و2006)

يجب إزالة طبقة اللطاخة من سطح العاج للحصول على ارتباط جيد لإلسمنت الزجاجي  .(2013وزمالؤه ) Arisuالسني 
 (.2016وزمالؤه )  Nicholsonالشاردي على السطح العاجي 
قبل اإللصاق باإلسمنت الزجاجي الشاردي مهمًا ليس من أجل إزالة طبقة اللطاخة فحسب بل  يع د غسل مسكن الوتد وتهيئته

التي من و  التي تنشط خالل مرحلة االرتباط مع العاج  Cathepsinللتخلص من تأثير األنزيمات الحالة للبروتين كالكاتبسين
 Scaffa( و2009وزمالؤه ) Santosالسنية الممكن أن تسبب خفض قوى ارتباط اإلسمنت الزجاجي الشاردي مع النسج 

 Variseال يمكن على أية حال استخدام تحت كلوريد الصوديوم نظرًا لعدم قدرته على إزالة طبقة اللطاخة . ( 2012وزمالؤه )
 ،(2015وزمالؤه ) Haragushikuكالكلور هيكسيدين وحمض الفوسفور  أخرى يمكن استخدام مواد  .(2014وزمالؤه )

وزمالؤه   Bitter في إرواء مسكن الوتد قبل االلصاقذات تأثيرات مضادة للجراثيم محدودة مما يقلل من أهميتها  ولكنها
، كما أن استخدام المواد التي تحرر األوكسجين كالماء األوكسجيني يسبب حاجزًا معيقًا لتشكل الطبقة الهجينة (2014)

JordoBasso ( 2016وزمالؤه).    
م فوق حمض ا لخل كبديل مستخدم لهذا الغرض نظرًا لخواصه المضادة للجراثيم الجيدة وقدرته على تنظيف سطح العاج ُقد 

من المحاليل المنصوح بها أيضًا مزيج من فوق أوكسيد الهيدروجين وحمض الخل (. 2014وزمالؤه ) Elnaghy واختراقه
Gaddala (2015.) تناولت دراسة Belizario  تأثير غسل مسكن الوتد بمحاليل مختلفة في إزالة طبقة  (8201 )وزمالئه

بتركيز   Peraceticاللطاخة  وفتح أكبر قدر ممكن من األقنية العاجية ،استنتجت الدراسة أن الغسل باستخدام حمض الخل 
 .ةالية كبيرة في إزالة طبقة اللطاخ% مع فوق أوكسيد الهيدروجين بتركيز منخفض يعطي فع1

طح العاجي باستخدام الحموض الضعيفة كحمض الليمون وتدعى هذه الحموض بالمهيئات أو المكيفات يمكن تهيئة الس
العاجية. لكنه توجد شكوك حول دور هذه الحموض في ذلك، مما أدى لظهور حمض متعدد اإلكريليك لتحقيق الغرض نفسه. 

 -10% لمدة تتراوح بين  37 -%  20  -% 10حيث استخدم هذا الحمض في تهيئة سطح العاج بتراكيز مختلفة وهي 
حمض من أكثر المواد المهيئة للنسج السنية استخدامًا في هذا اليعد  (.1982وزمالؤه ) Powis  ثانية تتبع بالغسل بالماء 20

إزالة طبقة اللطاخة قبل تطبيق اإلسمنت الزجاجي الشاردي. يعمل هذا الحمض على إزالة طبقة اللطاخة من السطح العاجي 
 .(2006)وزمالؤه  Van Meerbeekدون مهاجمة النسج العاجية العميقة مما يسهم في تشكيل الطبقة الهجينة  من

بأن معالجة سطح السن بالحمض متعدد األكريليك ال يزيد من قوة ارتباط اإلسمنت الزجاجي  2018) وزمالؤه )   Sauroبي ن 
فوسفات صوديوم  -العاج بالترميل بالزجاج المركب من السيليكاتالشاردي المعدل بالراتنج للعاج مالم تتم معالجة سطح 

 (.Bioglassكالسيوم )
مكيفات عدة للعاج قبل تطبيق أنواع متعددة من اإلسمنت الزجاجي (  2000 )وزمالؤه في دراستهم   Tanumiharja استخدم

تجارية بتراكيب مختلفة تضمنت حمض الشاردي على سطح العاج كمادة مرممة، وكانت هذه المكيفات عبارة عن منتجات 
% مع كلور 12% وحمض متعدد األكريل مع كلور األلمنيوم و حمض الليمون 10 -% 25متعدد األكريل بنسب مختلفة  

% . واستنتجت الدراسة عدم تأثير هذه المكيفات في تحسين قوة ارتباط اإلسمنت الزجاجي الشاردي إلى سطح 4األلمنيوم 
 العاج.
ثبات األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية ضمن األقنية الجذرية بعد إلصاقها  (2013 )وزمالؤه في دراستهم  Pereiraقارن 

بأنواع مختلفة من اإلسمنتات الراتنجية واإلسمنت الزجاجي الشاردي والزجاجي الشاردي المعدل بالراتنج، واستنتجت الدراسة 
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اإلسمنت الزجاجي الشاردي واإلسمنت الراتنجي ذاتي اإللصاق، وتفوق هذان عدم وجود فروق في قوى االرتباط عند استخدام 
 .بنجي ثنائي التصلالنوعان على اإلسمنت الرات

نظرًا لتنوع المواد والتقنيات المستخدمة في تهيئة السطح العاجي للقناة الجذرية قبل إلصاق األوتاد الزجاجية باستخدام اإلسمنت 
 الدراسة لتقييم فعالية حمض متعدد األكريليك في ذلك.الزجاجي الشاردي أجريت هذه 

  هدف البحث: -2
% في تحسين قوة 10يهدف البحث إلى دراسة تأثير تكييف سطح العاج في باطن القناة الجذرية بحمض متعدد األكريليك 

دي في اإللصاق، ودراسة قوى ارتباط األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية لألقنية الجذرية عند استخدام اإلسمنت الزجاجي الشار 
 ارتباط األوتاد ضمن القناة الجذرية عند استخدام اإلسمنت الزجاجي الشاردي بالمقارنة مع اإلسمنت الراتنجي.

 المواد والطرائق: -3
 ضاحكة سفلية سليمة وحيدة القناة الجذرية حديثة القلع، تم حفظها بعد القلع بالماء المقطر، تم18تألفت عينة الدراسة من 

ملم . ُغمست الجذور بمكعبات  2الجزء التاجي باستخدام رأس فاصل فوق مستوى الملتقى المينائي المالطي ب  بعدها قص
ملم من السطح العلوي للجذر مكشوفًا وذلك  2من الراتنج األكريلي ذاتي التماثر باالعتماد على قالب كرتوني بحيث يبقى 

 فة إلى إمكانية مسك العينات على جهاز االختبارات الميكانيكية.  لتسهيل اإلجراءات العملية التالية باإلضا
باستخدام المبارد والموسعات اليدوية وهيبو كلوريد الصوديوم كمحلول ُأجريت المعالجة اللبية لألقنية الجذرية بالتقنية اليدوية 

التكثيف الجانبي مع استخدام مزيج أوكسيد الزنك باستخدام تقنية بأقماع الكوتابركا  ي األقنية الجذريةحشإرواء، تم بعدها 
. تم بعدها تحضير مكان الوتد الجذري باستخدام الموسعات الخاصة باألوتاد الزجاجية بحيث تكون واألوجينول كمادة حاشية

ر مسكن الوتد باستخدام الموسعات اآللية  جميع األوتاد المستخدمة في مجموعات الدراسة متماثلة في الطول والقطر، ُحض 
يكون قطر األوتاد موحدًا في جميع العينات  الدراسة، وبذلكتم التوسيع للقياس الثالث في جميع عينات  لألوتاد، حيثالمرافقة 

ملم( وأخذت صورة شعاعية للعينات بعد التحضير للتأكد من توحيد المقاسات بين عينات الدراسة  1.4)يبلغ قطر األوتاد 
 (.2)شكل  MJSمن شركة   Fiber Postد الجذرية المقواة باأللياف الزجاجية من نوع األوتا ُاستخدمت(. 1)شكل 

 

 

 

 

 

 

 المستخدمة في الدراسة (: األوتاد2)الشكل رقم     إحدى عينات البحث بعد تحضير مسكن الوتد  (:1)الشكل رقم 
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جذور كما يلي )شكل  6حيث تألفت كل مجموعة منسمت العينة إلى ثالث مجموعات حسب تقنية إلصاق األوتاد المتبعة، قُ 
3: ) 

المجموعة األولى :تم إلصاق األوتاد باستخدام اإلسمنت الراتنجي ، حيث تم تخريش باطن القناة الجذرية بحمض الفوسفور 
رابطة من ثانية ، تم بعدها تطبيق المادة ال 15هوائي بعد مائي % من خالل حقنه ضمن القناة الجذرية ثم غسله بتيار 37

ثانية  5باستخدام فرشاة خاصة ثم فرشها بتيار هوائي لمدة   Vivadent Ivoclarالمنتجة من شركة  Tetric-N Bondنوع 
 Fusion Self Luteثانية ، تم بعدها تطبيق اإلسمنت الراتنجي ذاتي التصلب من نوع  10ثم طبق الضوء األزرق لمدة 

باستخدام رأس المزج الخاص ، وتم بعدها إدخال الوتد ضمن القناة الجذرية  على سطح الوتد  Prevestالمنتج من شركة 
 مع تطبيق ضغط إصبعي بسيط حتى التصلب النهائي إلسمنت اإللصاق ، عد ت المجموعة األولى كعينة شاهدة.

  Micron  Lutingالمجموعة الثانية: تم إلصاق األوتاد باستخدام اإلسمنت الزجاجي الشاردي الخاص باإللصاق من نوع 
المسحوق والسائل الخاص باإلسمنت على ورق المزج الخاص المزود من الشركة المنتجة مزج ،حيث تم   Prevestلشركة 

 باستخدام اسباتيول مزج بالستيكي باتباع تعليمات الشركة المنتجة ، من دون أن يتم تهيئة باطن القناة نهائيًا.
 Micron Dentine Conditionerمن نوع   Polyacrylic Acidاألكريليك  المجموعة الثالثة:تم تطبيق حمض متعدد 

% كمادة مهيئة لسطح العاج بفرشاة خاصة في باطن القناة الجزرية وفرشه بتيار 10بتركيز   Prevestالمنتج من شركة 
ائي ، وُجففت بعد ذلك بتيار ثانية، ثم ُغسلت األقنية بتيار م 30هوائي قبل إلصاق األوتاد باإلسمنت الزجاجي الشاردي لمدة 

 (.4هوائي بحسب تعليمات الشركة المصنعة)شكل 
على سطح األوتاد قبل إلصاقها  Vivadent Ivoclarالمنتج من شركة  Monobond Nتم تطبيق عامل المزاوجة من نوع 

 ثانية. 10(، حيث تم فرش المادة باستخدام فرشاة خاصة وتطبيق تيار هوائي لمدة 5في مجموعات الدراسة الثالث )شكل 
العمومي  الختبارتم إخضاع العينات الختبار مقاومة قوى الشد لدراسة مقدار ثبات األوتاد في األقنية الجذرية باستخدام آلة ا

Universal Testing Machine   من نوعOlsen H50   إنكليزي الصنع  في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة البعث
( باستخدام مماسك خاصة مركبة على الرأس Pull out(، حيث اعتمد االختبار على إجراء سحب الوتد من القناة )6)شكل 

القوة الالزمة لنزع  شدة ( . ُسجلت7لراتنجية بماسك آخر)شكل العامل للجهاز مع تأمين مسك الجذر المغمور باألسطوانة ا
مقارنة القيم في المجموعات الثالث باستخدام  توتم ،الوتد من القناة الجذرية في كل عينة من العينات في المجموعات الثالث

 . SPSSاالختبارات اإلحصائية المناسبة باالعتماد على برنامج التحليل اإلحصائي 
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 عينات البحث مقّسمة لثالث مجموعات (:3)رقم  شكلال

 

 

 

 

 

 

 

     ي تهيئة سطح األوتاد المزاوجة المستخدم ف (: عامل4) رقم الشكل 

 حمض متعدد األكريليك (:5رقم )الشكل                                                                             
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 : تثبيت إحدى العينات على الجهاز(7رقم ) الشكل                    االختبارات الميكانيكية : جهاز(6رقم ) الشكل

 والمناقشة:  النتائج -4
تم تسجيل القوة العظمى التي حصل عندها فشل االرتباط في كل عينة ضمن المجموعات الثالث، وكانت شدة القوة بالنيوتن 

 :1رقم كما هو مبين بالجدول 
 قوى الفشل لكل عينة من عينات الدراسة :(1الجدول رقم )

العينة  العينة الخامسة العينة الرابعة العينة الثالثة العينة الثانية العينة األولى المجموعة
 السادسة

 71.5 73.4 63 68.6 76.4 60.8 األولى

 124.7 52.6 165.4 120.4 48.9 168.8 الثانية

 80.4 134.6 77.2 79 135 79 الثالثة

، 68.95+_ 2.47 الثالثبلغت المتوسطات الحسابية لقوى فشل االرتباط والخطأ المعياري لمجموعات الدراسة 
 على التوالي. 11.79 _+ 97.53، 21.44 _+113.84

ن تم الحصول من قبل الجهاز على مخطط يوضح القوى المطبقة والقوى العظمى التي حصل عندها الفشل في كل عينة م
 (:10 -9 – 8عينات الدراسة كما هو موضح باألشكال )
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 االختبار لعينة من المجموعة األولى طمخط :(8)رقم  لشكلا

 

 

 

 

 

 مخطط االختبار لعينة من المجموعة الثانية (:9رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

 مخطط االختبار لعينة من المجموعة الثالثة (:10) رقم الشكل
 :الحسابية واالنحرافات المعيارية لقيم الفشل في كل مجموعة من المجموعات تم حساب المتوسطات
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 المتوسطات الحسابية لقوى الفشل لمجموعات الدراسة (:2)جدول رقم ال

عدد  نوع اإلسمنت الالصق المجموعة
 العينات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

 الحد األعلى الحد األدنى

 76.40 60.80 2.47 6.06 68.95 6 اإلسمنت الراتنجي األولى

االسنتت الزجاجي  الثانية
 168.80 48.95 21.44 52.53 113.84 6 الشاردي

اإلسمنت الزجاجي  الثالثة
 135 77.20 11.79 28.8 97.53 6 الشاردي مع مهيد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمثيل بياني لمتوسطات قوى الفشل لعينات الدراسة الثالث (:1)رقم  مخططال
ستيودنت لدراسة داللة الفروق بين متوسطات قيم الفشل في العينات بين المجموعات الثالثة من خالل  Tتم إجراء اختبار 

 إجراء مقارنات ثنائية بين كل مجموعتين 
 ستودنت Tالثنائية لمتوسطات قوى الفشل للعينة الثانية والثالثة باستخدام اختبار  (: المقارنة3) جدول رقمال

 

ال توجد فروق   %95وهذا يعني أنه عند مستوى الثقة  0.05وهي أكبر من القيمة  0.16نالحظ أن قيمة مستوى الداللة 
 .دالة إحصائيًا بين المجموعتين

 
 المجموعة

المتوسط 
الحسابي لقيم 

 الفشل

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 درجات الحرية المعياري 

 Tيمة ق
 المحسوبة

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق 

قيمة 
مستوى 
 الداللة

Y 21.44 52.53 113.48 شاردي زجاجي إسمنت 
 

7.77 
 

0.651 
15.94 24.47 0.16 

 شاردي زجاجي إسمنت
 11.79 28.88 97.5333 مهيء مع

0
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المجموعة األولى 
االسمنت )

(الراتنجي

المجموعة الثانية 
االسمنت )

الزجاجي 
(الشاردي

المجموعة الثالثة 
االسمنت )

الزجاجي الشاردي 
(مع مهيء

(  نيوتن)متوسط قوى الفشل 

متوسط قوى 
( نيوتن)الفشل 
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 ستودنت Tالثنائية لمتوسطات قوى الفشل للعينة األولى والثالثة باستخدام اختبار  (: المقارنة4) جدول رقمال

 
 المجموعة

المتوسط 
الحسابي 
 لقيم الفشل

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

الحريةدرجات   Tيمة ق 
 المحسوبة

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق 

قيمة مستوى 
 الداللة

Y 2.47 6.062 68.95 راتنجي   إسمنت 
10 -0.37 -28.58 12.04 0.001 

 زجاجي إسمنت
 11.79 28.88 97.53 مهيء مع شاردي

فروق  توجد  %95وهذا يعني أنه عند مستوى الثقة  0.05وهي أصغر من القيمة  0.001نالحظ أن قيمة مستوى الداللة 
دالة إحصائيًا بين المجموعتين ، وبما أن اإلشارة الجبرية للفروق بين المتوسطين سالبة فهذا يعني تفوق مجموعة اإلسمنت 

 .الزجاجي الشاردي مع مهيء على مجموعة اإلسمنت الراتنجي
 ستودنت Tاختبار الثانية باستخدام األولى و الثنائية لمتوسطات قوى الفشل للعينة  (: المقارنة5) جدول رقمال

 
 المجموعة

المتوسط 
الحسابي لقيم 

 الفشل

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

درجات 
 الحرية

 Tيمة ق
 المحسوبة

الفرق بين 
 المتوسطين

الخطأ 
المعياري 

 للفرق 

قيمة مستوى 
 الداللة

Y 2.47 6.062 68.95 راتنجي   إسمنت 
10 2.06 -44.52 21.59 0.006 

 21.44 52.53 113.48 شاردي زجاجي إسمنت

فروق  توجد  %95وهذا يعني أنه عند مستوى الثقة  0.05وهي أصغر من القيمة  0.006نالحظ أن قيمة مستوى الداللة 
دالة إحصائيًا بين المجموعتين ، وبما أن اإلشارة الجبرية للفروق بين المتوسطين سالبة فهذا يعني تفوق مجموعة اإلسمنت 

 الزجاجي الشاردي على مجموعة اإلسمنت الراتنجي
 المناقشة: -5
هذا اإلسمنت عند استخدامه في إلصاق خدم اإلسمنت الزجاجي الشاردي كبديل لإلسمنت الراتنجي نظراً للفوائد التي يقدمها تُ سا

األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية عند ترميم األسنان المعالجة لبيًا المتهدمة ومنها التصاقه الكيميائي والميكانيكي المجهري 
 ي ، كما أنللنسج السنية، عدم الحاجة لمواد رابطة باإلضافة لعدم تشكل الطبقة الهجينة كما هو الحال مع اإلسمنت الراتنج

           Pereriaالتصلبي  التقليل من حدوث التقلص  تركيب السائل متعدد الحموض والخواص المرنة لإلسمنت تساهم في
( و 2016وزمالؤه ) Nicholson ( و 2006) وزمالؤه Cury( و 2013وزمالؤه ) Pereria( و 2014وزمالؤه )

Tranumiharja  ( 2000وزمالؤه). 
مسكن الوتد وتهيئته قبل اإللصاق باإلسمنت الزجاجي الشاردي ليس من أجل إزالة طبقة اللطاخة فحسب  يجب أن يتم غسل 

التي  والتي تتفعل خالل مرحلة االرتباط مع العاج Cathepsinبل للتخلص من تأثير األنزيمات الحالة للبروتين كالكاتبسين 
( و 2009وزمالؤه ) Santos اردي مع النسج السنية من الممكن أن تسبب خفض قوى ارتباط اإلسمنت الزجاجي الش

Scaffa  ( و 2012وزمالؤه )Araujo ( 2014وزمالؤه .) تم استخدام حمض متعدد األكريليك في تهيئة باطن القناة قبل
اإللصاق باإلسمنت الزجاجي الشاردي نظرًا الستخدامه في دراسات متعددة في تهيئة الحفر السنية المتشكلة قبل ترميمها 
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د الزجاجية عند استخدام باإلسمنت الزجاجي الشاردي ، ليتم دراسة تأثير هذا الحمض في تحسين ثبات األلياف المقواة باألوتا
  Tranumiharja( و 2017وزمالؤه ) Belizario( و 2018وزمالؤه )  Sauroاإلسمنت الزجاجي الشاردي في إلصاقها 

  .(2000وزمالؤه )
 يحيث استخدم هذا االختبار في معظم الدراسات المشابهة الت الجذرية،القناة ببق اختبار الشد لدراسة قوة ارتباط األوتاد طُ 
 Araujo ( و2014وزمالؤه ) Pereira( و 2004وزمالؤه ) Giachettiناولت دراسة قوة ارتباط األوتاد ضمن القناة الجذرية ت

 (.  2014وزمالؤه )
بينت نتائج الدراسة عدم تأثير تهيئة باطن القناة الجذرية باستخدام الحمض متعدد األكريليك في تحسين قوة ارتباط الوتد إلى 

كما تفوق اإلسمنت الزجاجي الشاردي على اإلسمنت  اإللصاق،ة عند استخدام اإلسمنت الزجاجي الشاردي في القناة الجذري
 الراتنجي في قوة ارتباط األوتاد ضمن القناة الجذرية سواء استخدم مع أو من دون مهيد للعاج.

%( وعدم قدرة المادة على 10ركيزها يمكن أن نفسر عدم تأثير المادة المكيفة في تحسين قوة االرتباط لضعف التركيز)ت
سمنت الزجاجي االنسياب على كامل الجدران الداخلية للقناة العاجية لتحقيق الغرض المطلوب، كما يمكن أن نبرر تفوق اإل

ي سمنت الزجاجالقناة الجذرية بقدرة اإلبسمنت الراتنجي في قوة ارتباط األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية الشاردي على اإل
على االرتباط الكيميائي سمنت الراتنجي رتباط الكيميائي للعاج الجذري في باطن القناة، وضعف قدرة اإلالشاردي على اإل

االنسياب ضمن القناة  علىلعاج بالمقارنة مع الزجاجي الشاردي، ويمكن أن يكون ذلك عائدًا لعدم قدرة المادة الرابطة با
 رية.   ذالج

التي بينت  ( 2018 )وزمالئه  Sauro ودراسة ، ( 2000 )وزمالئه  M. Tanumiharjaدراسة اتفقت نتائج البحث مع 
 عدم تأثير الحمض متعدد األكريليك في زيادة قوة ارتباط اإلسمنت الزجاجي الشاردي مع العاج عند استخدامه كمادة مرممة.

التي استنتجت تفوق اإلسمنت الزجاجي الشاردي على  ( 2014)وزمالئه  Pereiraكما اتفقت نتائج البحث مع دراسة 
 اإلسمنت الراتنجي عند استخدامهما في إلصاق األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية.

التي استنتجت عدم وجود فروق في قوة ارتباط األوتاد المقواة باأللياف  (2014)وزمالئها  Liاختلفت نتائج البحث مع دراسة 
 ي واإلسمنت الراتنجي في اإللصاق.الجذرية عند استخدام اإلسمنت الزجاجي الشاردالزجاجية باألقنية 

 : والتوصيات االستنتاجات -5
 :ما يلييمكن باالعتماد على نتائج البحث تدوين 

% في تحسين ثبات األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية 10عدم تأثير تهيئة باطن القناة بالحمض متعدد األكريليك بتركيز  -
 الشاردي.إلصاقها باإلسمنت الزجاجي  عند

ي في إلصاق األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية بداًل من اإلسمنت الراتنجي نظرًا رداستخدام اإلسمنت الزجاجي الشا  -
 ية.ذر إلعطائه قوة ارتباط أكبر لألوتاد ضمن القناة الج

 المقترحات -6
 بالحمض متعدد األكريليك بتراكيز أعلى .خرى لتهيئة باطن القناة الجذرية إجراء دراسة أ -
 إجراء دراسات أخرى باستخدام مواد وطرائق أخرى في تهيئة باطن القناة الجذرية. -
 إجراء دراسة سريرية لتحديد ديمومة األوتاد المقواة باأللياف الزجاجية. -

 

 



 10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

107 

 

 

 المراجع:-7

1. Aleisa K, Alghabban R, Alwazzan K, Mor-gano S M. ,(2012). Effect of three 
endodontic sealers on the bond strength of prefabricated fiber posts luted with three resin 
cements. J Prosthet Dent ,107:322-6. 

2. Arau´ jo FG, Chaves LP, Junior OB, Garcia CB, Ishikiriama SK, Honorio HM, Wang 
L., (2014). Influence of 2% chlorhexidine digluconate on bond strength of a glass-fiber 
post luted with resin or glass-ionomer based cement. .Journal of dentistry ,42:735-741. 

3. Arisu HD, Kivanç BH, Saglam BC, ¸Sims¸ek E, Görgül G. ,(2013).Effect of post-
space treatments on the push-out bond strength and failure modes of glass fiber posts. 
Aust Endod J ,39:19-24. 

4. Asmussen E, Peutzfeldt A, Heitmann T.,(1999). Stiffness, elastic limit, and strength of 
newer types of endodontic posts. J Dent ,27:275-8. 

5. Belizário LG, Kuga MC, Castro-Núñez GM, Wilfredo Gustavo, Escalante-Otárola 
WG, Reis Só MV, and Pereira JR. ,(2018).Effects of different peracetic acid 
formulations on post space radicular dentin J Prosthet Dent ,120( 1): 92-98. 

6. Bitter K, Aschendorff L, Neumann K, Blunck U, Sterzenbach G. ,(2014).Do 
chlorhexidine and ethanol improve bond strength and durability of adhesion of fiber posts 
inside the root canal? Clin Oral Investig ,18:927-34. 

7. Bitter K, Noetzel J, Volk C, Neumann K, Kielbassa AM. ,(2008). Bond strength of 
fiber posts after the application of erbium:yttrium-aluminum-garnet laser treatment and 
gaseous ozone to the root canal. J Endod ,34:306-9. 

8.  Cury AH, Goracci C, De Lima Navarro MF, Carvalho RM, Sadek FT, Tay FR, et 
al.,(2006). Effect of hygroscopic expansion on the push-out resistance of glass ionomer-
based cements used for the luting of glass fiber posts. Journal of Endodontics ,32:537–
40. 

9. Elnaghy AM. ,(2014).Effect of QMix irrigant on bond strength of glass fiber posts to root 
dentine. Int Endod J ,47:280-9. 

10. Gaddala N, Veeramachineni C, Tummala M. (2015).Effect of peracetic acid as a final 
rinse on push out bond strength of root canal sealers to root dentin. J Clin Diagn Res 
,9:ZC75-7. 

11. Giachetti L, Scaminaci Russo D, Bertini F, Giuliani V. ,(2004).Translucent fiber post 
cementa-tion using a light-curing adhesive/compos-ite system: SEM analysis and pull-
out test. J Dent ,32:629-34. 



 10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

108 

 

 

12. Gomes K G. F.,   Faria  N S.,   Neto WR,   Colucci V, and Gomes EA. ,(2018). 
Influence of laser irradiation on the push-out bond strength between a glass fiber post 
and root dentin. J Prosthet Dent , 119( 1): 97-102. 

13. Haragushiku GA, Back ED, Tomazinho PH, Baratto Filho F, Furuse AY. 
,(2015).Influence of antimicrobial solutions in the decontamination and adhesion of glass-
fiber posts to root canals. J Appl Oral Sci ,23:436-41. 

14. Jongsma LA, Bolhuis PB, Pallav P, Feilzer AJ, Kleverlaan CJ.,(2010). Benefits of a 
two-step ce-mentation procedure for prefabricated fiber posts. J Adhes Dent ,12:55-62. 

15. Jorda~o-Basso KCF, Kuga MC, Dantas AA, et al. ,(2016).Effects of alpha-tocopherol 
on fracture resistance after endodontic treatment, bleaching and restoration. Braz Oral 
Res ,30:e-69. 

16. Kremeier K, Fasen L, Klaiber B, Hofmann N. ,(2008).Influence of endodontic post type 
(glass fiber, quartz fiber or gold) and luting material on push-out bond strength to dentin 
in vitro. Dental Materials ,24:660–6. 

17. Li Xj, Zhao SJ, Niu L, Tay FR, Jiao K, Gao Y ,Chen JH. ,(2014). Effect of luting 
cement and thermomechanical loading on retention of glass fiber posts in root canals. 
Journal of dentistry ,42:75-83. 

18. Mao H, Chen Y, Yip KH, Smales RJ. ,(2011). Effect of three radicular dentine 
treatments and two luting cements on the regional bond strength of quartz fiber posts. 
Clin Oral Investig ,15:869-78. 

19. Monticelli F, Grandini S, Goracci C, Ferrari M.,(2003).Clinical behavior of translucent-
fiber posts: a 2-year prospective study. Int J Prosthodont ,16:593-6. 

20. Nicholson JW. ,(2016).Adhesion of glass-ionomer cements to teeth: A review. 
International Journal of Adhesion & Adhesives ,69:33-38 

21. Park JS  Lee JS, Park J W, Chung WG, Choi EH, and Lee Y. ,(2017). Comparison 
of push-out bond strength of fiber-reinforced composite resin posts according to cement 
thickness. J Prosthet Dent, 118(3): 372-378. 

22. Pereira JR, Ricardo Abreu da Rosa, Accácio Lins do Valle, Janaina Salomon 
Ghizoni, Marcus Vinicius Reis Só, and Fábio Kenji Shiratori. ,(2014). The influence 
of different cements on the pull-out bond strength of fiber posts. J Prosthet Dent ,112(1): 
59-63. 

23. Pereira JR, MMedSci, Accácio Lins do Valle, Janaina Salomon Ghizoni, Fábio César 
Lorenzoni, Marcelo Barbosa Ramos, and Marcus Vinícius dos Reis Só. ,(2013). 



 10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

109 

 

 

Push-out bond strengths of different dental cements used to cement glass fiber posts .J 
Prosthet Dent,110:134-140. 

24. Perez BE, Barbosa SH, Melo RM, Zamboni SC, Ozcan M, Valandro LF, et al. ,(2006). 
Does the thickness of the resin cement affect the bond strength of a fiber post to the root 
dentin. Int J Prosthodont ,19:606-9. 

25. Powis DR, Folleras T, Merson SA, Wilson AD. ,(1982).Improved adhesion of a glass 
ionomer cement to dentin and enamel. J Dent Res ,61:1416–22. 

26. Reis KR, Spyrides GM, Oliveira JA, Jnoub AA, Dias KR, Bonfante G. ,(2011).Effect 
of cement type and water storage time on the push-out bond strength of glass fiber post. 
Brazilian Dental Journal ,22:359–64. 

27. Santos J, Carrilho M, Tervahartiala T, Sorsa T, Breschi L, Mazzoni A, et al. 
,(2009).Determination of matrix metalloproteinases in human radicular dentin. Journal of 
Endodontics ,35: 686–9. 

28. Sauro.S, Watson.T, Moscard´o AP, Luzi A, Feitosa VP, Banerjee.A. ,(2018).The 
effect of dentine pre-treatment using bioglass and/or polyacrylic acid on the interfacial 
characteristics of resin-modified glass ionomer cements. Journal of Dentistry , 73:32-39. 

29. Scaffa PM, Vidal CM, Barros N, Gesteira TF, Carmona AK, Breschi L. 
,(2012).Chlorhexidine inhibits the activity of dental cysteine cathepsins. Journal of Dental 
Research ,91:420–5. 

30. Schmage P, Pfeiffer P, Pinto E, Platzer U, Nergiz I. ,(2009). Influence of oversized 
dowel space preparation on the bond strengths of FRC posts. Oper Dent ,34:93-101. 

31. Sipahi C, Piskin B, Akin GE, Bektas OO, Akin H. ,(2014).Adhesion between glass 
fiber posts and resin cement: evaluation of bond Adhesion between glass fiber posts and 
resin cement: evaluation of bond strength after various pre-treatments. Acta Odontol 
Scand ,72:509-15. 

32. Tanumiharja .M,  Burrow M.F, Tyas M.J. ,(2000).Microtensile bond strengths of glass 
ionomer (polyalkenoate) cements to dentine using four conditioners. Journal of Dentistry 
, 28: 361–366. 

33. Tay FR, Pashley DH. ,(2007). Monoblocks in root canals: a hypothetical or a tangible 
goal. J Endod ,33:391-8. 

34. Uzun I, Keskin C, Özsu D, Güler B, Aydemir H. ,(2016). Push-out bond strength of 
oval versus circular fiber posts irradiated by erbium-doped yttrium aluminum garnet laser. 
J Prosthet Dent ,116:425-30. 



 10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

110 

 

 

35. Valandro LF, Yoshiga S, De Melo RM, Galhano GA, Mallmann A, Marinho CP, et 
al.,(2006). Microtensile bond strength between a quartz fiber post and a resin cement: 
effect of post surface conditioning. J Adhes Dent ,8:105-11. 

36. Van Meerbeek B, Yoshida Y, Inoue S, De Munck J, van Landuyt K, Lambrechts P. 
,(2006).Glass-ionomer adhesion: the mechanisms at the interface. J Dent ,34:615–7. 

37. Varise TG, Estrela C, Guedes DF, Sousa-Neto MD, Pécora JD. ,(2014).Detection of 
organochlorine compounds formed during the contact of sodium hypo- chlorite with dentin 
and dental pulp. Braz Dent J ,25:109-16. 

38. Yoshida Y, Van Meerbek B, Nakayama Y, Snauwaert J, Hellemans L, Lambrechts 
P, et al. ,(2000). Evidence of chemical bonding at biomaterial-hard tissue interfaces. 
Journal of Dental Research ,79:709–14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

111 

 

 

لصيصان الفروج خالل في الخلطات العلفية قبل البادئة  االحتياجات الغذائية من الطاقة والبروتين
 األسبوع األول من العمر

 رياض قصيباتي أ.د.                    ***ه. حسن طرشدأ.م. **                          سعد الجيجكلي د.*
 (2018كانون األول  30، القبول: 2018تشرين الثاني  26)اإليداع: 

 ملخص:
صـــــــوص من إحدى هجن الفروج التجارية أخذت عشـــــــوائيًا من أحد المفاقس القريبة من  300تم إجراء تجربة اســـــــتخدم فيها 

مكان التربية وذلك بعد بدء عملية الفقس دون الحاجة إلتمامها لتأمين صيصان فاقسة بنفس الوقت تقريبًا. وزعت الصيصان 
صــوصــًا، تم تغذية صــيصــان كل مجموعة بعد الفقس مباشــرة على خلطة علفية  50مجموعات كل مجموعة تحوي  ســتفي 

 .الحرة التغذية نظام وباتباعقبل بادئة مختلفة التركيب خالل فترة األسبوع األول من العمر بشكل جريش 
 في بينها فيما مختلفة(3.2) العاملي  التصــميمقبل بادئة وفق خلطات علفية لحظة وصــولها للمدجنة ســت صــيصــان قدمت لل

حيث كانت . Crude Protein (CP) البروتين ونســــــــــــبة Energy (ME)  Metabolisable للتمثيل القابلة الطاقة قيمة
والمجموعة الثانية    (=CP= 23%،3000 k.cal/kg  ME) األولىفي المجموعة والبروتين الخام الطاقة القابلة للتمثيل 

(CP= 25%،3000 k.cal/kg  ME=،)  أمـــا المجموعـــة الثـــالثـــة(CP= 23%،3100 k.cal/kg  ME= )  والرابعـــة
(CP= 25%،3100 k.cal/kg  ME=،)  بينمـــا المجموعـــة الخـــامســــــــــــــــة(CP= 23%،3200 k.cal/kg  ME= )

 واعتبرت الخلطة العلفية للمجموعة الخامســــة هي الشــــاهد على اعتبار .(=CP= 25%،3200 k.cal/kg  ME)والســــادســــة
، مع المحافظة على كافة (NRC, 1994)حتياجــــــــــــــــــــــــات الغذائية المذكورة في الجداول العلفية األمريكية أنها متوافقة مع اال

بعد  الستتم تغذية جميع طيور المجموعات كل الخلطات كماهي في خلطة الشاهد. بعد ذلك  المكونات الغذائية األخرى في
وفقًا لشــــــــــــهية الطائر يحوي نفس قيمة الطاقة والبروتين لجميع المجموعات و علف فروج محبب على انتهاء األســــــــــــبوع األول 
 . يوماً  42حتى نهاية التجربة بعمر

في أعلى متوســـــط وزن حي  الســـــادســـــة  التي أعطتصـــــيصـــــان المجموعة  لدى( P≤0.01)معنوية عندأظهرت النتائج زيادة 
على صيصان كذلك وعلى صيصان المجموعة الثانية  و على صيصان المجموعة األولى وبذلك تفوقت نهاية األسبوع األول 

، بالمقابل لم يالحظ أية فروق الرابعة( على صــــيصــــان المجموعة P≤0.05كان التفوق معنويا  عند )بينما   الثالثةالمجموعة 
وفي  .ولفي نهاية األسبوع األ من حيث متوسط الوزن الحي الخامسة الشاهدوبين المجموعة  السادسةمعنوية بين المجموعة 

 يومًا( أيضًا لم تالحظ أية فروق معنوية بين طيور المجموعات الست بالنسبة لمتوسط الوزن الحي. 42نهاية فترة التربية )

 المجموعة الخامســـــة     تليها) 1.6(8 أما نتائج معامل التحويل العلفي التراكمي فاألفضـــــلية كانت لطيور المجموعة الســـــادســـــة
، ثم بقية المجموعات حيث كانت المجموعة األولى هي األســـــوأ من حيث معامل (1.71الثالثة )وبعدها المجموعة ( 1.69)

 (.  1.74التحويل العلفي التراكمي )

 الفروج. –علف قبل بادئ –البروتين –الطاقة :الكلمات المفتاحية
_____________________ 

 جامعة حماه  -كلية الطب البيطري  -طالب دكتوراه في قسم اإلنتاج الحيواني اختصاص تغذية دواجن*
 جامعة حماه -كلية الطب البيطري  - أستاذ مساعد في قسم اإلنتاج الحيواني اختصاص تغذية دواجن  **

 حماه ةجامع -كلية الطب البيطري  -في قسم االنتاج الحيواني اختصاص تغذية دواجن *** أستاذ
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Energy and Protein Requirements in Pre-Starter Diets of Broiler Chicks 
during the First Week Posthatch 

***Prof. Dr. Riad Kussaibati          **Prof .Dr.Hasan Tarsha       Dr. Saad Al-Jijakly * 

(Received: 26 November 2018, Accepted: 30 December 2018) 
Abstract: 

An experiment was carried out using 300 unsexed chicks of a commercial broiler breed taken 
randomly from a hatchery after the start of hatching. The chicks were distributed into six 
groups of 50 chicks each. The chicks were fed a certain type of mash feed for 7 days as 
follows:  
The chicks of the1st  group were given the basal Pre-Starter diet directly after hatching having 
3000k.cal/kg Metabolisable Energy (ME), and 23% Crude Protein (CP).While the 2nd group 
of chicks  were given the Pre-Starter diet directly after hatching but having ME=3000k.cal/kg, 
CP=25%. 
The 3rd and the 4th  group of chicks  were given the Pre-Starter diet directly after hatching 
but having  (ME=3100k.cal/kg, CP=23%),(ME=3100k.cal/kg, CP=25%) respectively. 
The 5th  group of chicks  were given the Pre-Starter diet directly after hatching but having  
ME=3200k.cal/kg, CP=23% This diet is conformed to the American feed tables (NRC, 1994). 
While the 6th  group of chicks  were given the Pre-Starter diet directly after hatching but 
having ME=3200k.cal/kg, CP=25%. and maintaining the rest of the nutrients as in the basal 
diet.   
After 7 days the chicks of six groups fed a broiler pellet commercial diet until the age of 42 
days.  
The results showed the importance of the Sixth group (ME=3200k.cal/kg, CP=25%) in the 
diet directly after hatching on the average live weight at the end of the first week, the 
differences were significant (P ≤ 0.01), (P ≤ 0.05) between the chicks of the Sixth group 
compared to rest of the groups except the fifth group. 
No significant differences were noticed among the average live weight of the chicks of all 
groups at the end of the experiment.  
It was showed that the Sixth group in the diet directly after hatching improved feed conversion 
ratio (1.68) compared to birds of  the another  groups at the end of the experiment. 
Key words : Energy - Protein - Pre-Starter diet -  broiler. 
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 المقدمة: -1
، فهو األسبوع الوحيد الذي يمكن أن يتضاعف الجسم نمو في اإلطالق على فترة أهم الصيصان عمر من األول األسبوع يعد

إمكانية الحصــــــول على أوزان  يعنيللوزن المســــــتهدف فيه الوصــــــول  كما أن وزن الجســــــم إلى أكثر من أربعة أضــــــعاففيه 
ــــــــــــــــند  تســويقية ممتازة في نهاية فترة التربية بســبب قوة العالقة اإليجابية بين وزن الصــوص في نهاية األســبوع األول ووزنه عـ

 عمر من األولى الســــــــبعة األيام خالل عض األبحاث إلى أنه بوأيضــــــــًا أشــــــــارت  .(Gonzales et al., 2003) التســــــــويق
 حياة من الفترة هذه أهمية على يدل مما الحياة على للحفاظ فقط% 20و للنمو الطاقة من% 80 اســــــتخدام يتم الصــــــيصــــــان
 الســـبعة األيام خالل مرة 4.25 للصـــيصـــان الحي الوزن  يزيد أن المفترض من الحديث الفروج تربية لدليل ووفقاً  الصـــيصـــان،

 غ 6 زيادة مع تترافق العمر من الســـــــــــابع اليوم عند الوزن  في زيادة غ1 وقد لوحظ أن كل. غ180 إلى غ40 من أي األولى
 فوق  العمر من أيام 7 عند الوزن  يكون  عندما ايجاباً  يتأثر عليه نحصــــــــــــل الذي النهائي الحي الوزن  وأن يوماً  37 عمر عند

غ، وألهميــة  180 إلى 160 من الســـــــــــــــابع اليوم نهــايــة عنــد الوزن  يزداد عنــدمــا غ 90 -80 يزداد النهــائي فــالوزن  غ،180
 اســــتقبال إلدارة تقييم وطريقة أســــاســــياً  أمراً  أيام 7عمر عند الحي الوزن  مقياس أصــــبح األســــبوع األول من حياة الصــــيصــــان

 .(Wahlstrom., 2013) الصوص وجودة والتحضين الصيصان
على مرحلتين أو ثالث، يتم خاللهــا تقــديم  ن الفروج أثنــاء تربيتــه من بلــد آلخر، ولكنهــا غــالبــًا مــا تكو تختلف مراحــل تغــذيــة 

خلطات علفية يتناقص محتواها من البروتين الخام مع تقدم العمر، وقد أجريت من أجل ذلك عدة دراســـــــــــــات في الســـــــــــــنوات 
 األخيرة لتحديد المســـــــــــتوى األمثل للمكونات الغذائية في الخلطات العلفية المقدمة للصـــــــــــيصـــــــــــان في الفترة األولى من الحياة

 التغذية حيث تؤدي .(Jamroz and Wertelecki, 1998) غالل فترات النمو الســـــــريعة نســـــــبيًا في األعمار المبكرةالســـــــت
 فترة طيلة الوراثية القدرة من واالســـــتفادة المثالي، الفســـــيولوجي تطورها إلى الصـــــيصـــــان حياة من األولى الفترة في الصـــــحيحة

 .((Wertelecki and Jamroz, 2000  التالية التربية
 الخيار وهو للصيصان، اإلنتاجية الكفاءة والبروتين بالطاقة يتعلق فيما خصوصاً  الغذائية بالقيم المتزن  العلف يحسن تقديم

 للصيصان المباشرة التغذية أن إلى األبحاث بعض أشارت .(Dibner et al., 1998) الحياة بداية في للنمو األفضل العملي
 إعطاء ( أن2012. واعتبر) الديري،(Yang et al.,2009) اإلنتاجية الكفاءة تحسين في مهماً  دوراً  تؤدي حديثاً  الفاقسة
 مع مقارنة المبكرة للتغذية طريقة أفضل الفقس بعد مباشرة للصيصان الغذائية االحتياجات بكل تفي التي العلفية الخلطة
 الجهاز تطور عدم بسبب قليل العلفية الخلطات بعض من الصيصان استفادة ولكن. الداعمة المحاليل على تعتمد التي التغذية
 الفقس بعد للصيصان المقدمة العلفية الخلطات تحتوي  أن يجب لذلك(. Batal and Parsons, 2002) كافياً  تطوراً  المعوي 
 (Nitsan et al., 1991) ارـأش بالمقابل(. Garcia et al., 2006)  عالية وبتراكيز األساسية الغذائية المكونات على مباشرة

 األنظيمات تركيز خفاضـالن وذلك الحياة من األولى األيام في نسبياً  اً منخفض كون ي الغذائية المكونات هضم معامل أن إلى
 (Jamroz and Wertelecki, 1998)    حـنص لذلك. المح كيس امتصاص مرحلة في فاعليتها خفاضـوان الهضمية

 في المبالغة أن إلى وأشار المح كيس امتصاص مرحلة أثناء المقدمة العلفية الخلطات في الغذائية المكونات مسـتوى  بخفض
 في الصحية االضطرابات بعض تسبب قد العمر مستهل في والطاقة بالبروتين غنية علفية خلطات على الصيصان تغذية

 .النفوق  نسبة ارتفاع وبالتالي الفقس بعد ما فترة
 الخام البروتينو الطاقة القابلة للتمثيل  من الغذائية باالحتياجات أكثر لإلحاطة الدراســــة هذه تصــــميم تقرر قبناًء على ما ســــب

 الطاقة والبروتين في من األفضل المستوى  عن تبحث والتي األول، األسبوع نهاية وحتى مباشرة الفقس عملية بعد للصيصان
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 التربية فترة نهاية وحتى الفروج صيصان حياة من األول األسبوع في الحي الوزن  في ذلك وتأثير ،البادئة قبل العلفية الخلطة
 .التسويق عمر في العلف تحويل معامل على ذلك وأثر

 

 الهدف من الدراسة: -2
 كتغذية مبكرةالبادئة المقدمة  قبلالعلفية  القابلة للتمثيل والبروتين الخام في الخلطات الطاقةمعرفة أفضــــــــــــــل مســــــــــــــتوى من 

الوزن الحي، معامل التحويل  متوســـط)االنتاجية لصـــيصـــان الفروج خالل األســـبوع األول من عمرها، وتأثير ذلك في الكفاءة 
 علفي( 

 المواد وطرق البحث: -3
من إحدى هجن الفروج التجارية، وقد اختيرت هذه الصيصان عشوائيًا من أحد المفاقس  صوص 300تم إجراء البحث على 

% 30من التحضــين عندما بلغت نســبة الفقس 20من الفقاســة في اليوم  حيث تم ســحب الصــيصــانربية. القريبة من مكان الت
وبعد أخذهم مباشــرة  واعتبر هذا الوقت هو العمر صــفر للصــيصــان، وذلك خالل ســاعة واحدة من التحرر من القشــرةتقريبًا، 
صــــوصــــًا، تمت  50مجموعات كل مجموعة تتألف من  ســــتوزن جميع الصــــيصــــان ثم توزيعهم في  تم اجراء البحثلمكان 

يومًا في حظيرة أبحاث الدواجن وفق نظام التربية المفتوح المســـــــــــتخدم فيه الفرشـــــــــــة العميقة مع تأمين  42تربيتها حتى عمر 
 الحرارة والتهوية المناسبة. 

 خلطات ســـت تقديم خالل من عمرال من األول األســـبوع لفترة التركيب مختلفة علفية بخلطة مجموعة كل صـــيصـــان تغذية تم
 الطاقة قيمة في بينها فيما العلفية الخلطات تختلف. مباشرة الفقس عدبad-libitum) )حر بشكل المجروش العلف من علفية
( 1) رقم الجدول ، ويشــــــــــــــيراألخرى  الغذائية القيم على المحافظة مع ،((CP الخام البروتين ونســــــــــــــبة (ME) للتمثيل القابلة

 .التجربة مخططل

 الخـــــام والبـــــروتين =k.cal/kg ME 3000صيصـــــان المجموعـــــة األولـــــى: تناولـــــت خلطـــــة علفيـــــة فيهـــــا الطاقـــــة  -
CP= 23%. 

 الخــــــام والبــــــروتين =k.cal/kg ME 3000صيصــــــان المجموعــــــة الثانيــــــة: تناولــــــت خلطــــــة علفيــــــة فيهــــــا الطاقــــــة  -
CP= 25%. 

  الخــــــام والبــــــروتين =k.cal/kg ME 3100صيصــــــان المجموعــــــة الثالثــــــة: تناولــــــت خلطــــــة علفيــــــة فيهــــــا الطاقــــــة  -
CP= 23%. 

 الخــــــاموالبــــــروتين  =k.cal/kg ME 3100صيصــــــان المجموعــــــة الرابعــــــة: تناولــــــت خلطــــــة علفيــــــة فيهــــــا الطاقــــــة  -
CP= 25%. 

 الخـــــام والبـــــروتين =k.cal/kg ME 3200صيصـــــان المجموعـــــة الخامســـــة: تناولـــــت خلطـــــة علفيـــــة فيهـــــا الطاقـــــة  -
CP= 23%.  وفقــــًا لالحتياجـــــات الغذائيــــة المــــذكورة فــــي الجــــداول العلفيــــة األمريكيــــة(NRC, 1994) واعتبــــرت ،

 طيور هذه المجموعة شاهدًا.
 الخـــــام والبـــــروتين =k.cal/kg ME 3200صيصـــــان المجموعـــــة السادســـــة: تناولـــــت خلطـــــة علفيـــــة فيهـــــا الطاقـــــة  -

CP= 25%. 
 .الشاهد خلطة في هي كما الخلطات كل في األخرى  الغذائية المكونات كافة على المحافظة تم
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المكونات الغذائية لهذه  (3)تركيب الخلطات العلفية المســــــــــــــتخدمة في األســــــــــــــبوع األول والجدول رقم  (2)الجدول رقم يبين 
 الخلطات.

ة بكل مجموعة للصــيصــان بعد الفقس مباشــرة ولمدة أســبوع واحد فقط تم كافة تم تغذية  ، بعد ذلكتقديم هذه الخلطات الخاصــ 
يومًا، ثم علف فروج محبب  21بشكل حر على علف فروج محبب مرحلة أولى حتى عمر الستالمجموعات الصيصان في 

الخلطات العلفية متوفرة في األســــــــــــــواق مع العلم أن هذه يومًا.  42يومًا حتى نهاية التجربة بعمر  22مرحلة ثانية من عمر 
 توفر االحتياجات الغذائية للطيور. وتحتوي على المكونات الغذائية التي

يبين  (5)يبين تركيب الخلطات العلفية المســــــــــــتخدمة بعد األســــــــــــبوع األول حتى نهاية التجربة والجدول رقم  (4)الجدول رقم 
 المكونات الغذائية لهذه الخلطات. 

 .(6الجدول رقم ) يتم تحصين الطيور ضد األمراض الفيروسية المنتشرة في المنطقة وفقًا للبرنامج الموضح ف
 المؤشرات المدروسة:

وكذلك اســــتهالك العلف األســــبوعي والتراكمي ومعامل التحويل  وأســــبوعيًا. أيام 7مباشــــرة وبعمر وزن الطيور فرديًا بعد الفقس
 العلفي.

 التحليل اإلحصائي:
 SPSS(SPSS,2008" )Statistical Package خضـــعت النتائج للتحليل اإلحصـــائي وتم اســـتخدم البرنامج اإلحصـــائي 

for Social Sciences " طريقـــة: تحليل للمقارنة المعنوية بين المجموعات المختلفة، فتم اختبـــار الفروق المعنوية باســـتخدام
 One - Way Analysis of Variance( "One - Way ANOV)التبـاين وحيـد االتجـاه    "

 مخطط التجربة :(1الجدول رقم )
   زيادة كمية الطاقة القابلة للتمثيل ونسبة البروتين الخام في الخلطة العلفية قبل البادئة المقدمة للصيصان  تأثيرالعنوان:  

 الكفاءة اإلنتاجية للفروج )المتغيرات التابعة( في   يثة الفقس )المتغيرات المستقلة(حد
     العلفية قبل البادئة بنسب مختلفةم في الخلطة زادت كمية الطاقة القابلة للتمثيل ونسبة البروتين الخا  إذاالفرضية:  

تتحسن الكفاءة اإلنتاجية للفروج )التغيرات المتوقعة في المتغيرات  عندئٍذ قد)التغيرات المرغوبة في المتغيرات المستقلة(  
 التابعة(

 .((CP الخام ، البروتينME ) )المتغيرات المستقلة:  الطاقة القابلة للتمثيل 
 مستويات
 المتغيرات
 المستقلة

خلطة علفية     
1 

خلطة علفية     
2 

 خلطة علفية 
3 

 خلطة علفية 
4 

 خلطة علفية 
5 

 خلطة علفية 
6 

3000 k.cal/kg ME= 3100 k.cal/kg ME= 3200 k.cal/kg ME= 
CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% 

 اً صوص 50 اً صوص 50 اً صوص 50 اً صوص 50 اً صوص 50 اً صوص 50 عدد المكررات
 المتغيرات التابعة:  مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية ) الوزن الحي، معامل التحويل العلفي(

 المجموعات لكل واحدة التربية ظروف -2   الغذائية المكونات باقي في بالقيم متشابهة العلفية الخلطات -1:  الثوابت
 بالقياسات يقومون  األشخاص نفس -4            المجموعات كل في القياس معدات نفس استخدام -3
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 (: تركيب الخلطات العلفية المختلفة في الطاقة والبروتين المستخدمة في األسبوع األول2الجدول رقم )

 

 المادة العلفية %

 المجموعة 

1 

 المجموعة

 2 
المجموعة 

3 

المجموعة 
4 

المجموعة ***
 6المجموعة  5

3000 k.cal/kg *ME= 3100 k.cal/kg ME= 3200 k.cal/kg ME= 
CP= 

 23% 
**CP= 

25% 

CP= 

23% 
CP= 

25% 
CP= 

 23% 
CP= 

25% 
 46.35 52.35 48.25 54.25 50.35 56.15 ذرة صفراء 1

2 
صويا ال فول كسبة

(48)% 
37.4 42.5 37.7 42.9 38.0 43.2 

 6.1 5.3 4.5 3.7 2.8 2.1 زيت دوار شمس 3

 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9  ات ثنائية الكالسيومفوسف 4

 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3  ر كلسيحج 5

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 مثيونين حر 6

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 يد الكولينكلور  7

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 خلطة فيتامينات 8

9 
معادن  خلطة

 نادرة
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 ملح طعام 10

11 
بيكربونات 
 الصوديوم

0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 د كوكسيديامضا 12

 100 100 100 100 100 100 المجموع / كغ

ME* = وواحدتها كيلو كالوري لكل كغ علف. الطاقة القابلة للتمثيل  
 * *CPالبروتين الخام =.    

(.NRC, 1994)** خلطة الشاهد المتوافقة مع االحتياجات الغذائية المذكورة في الجداول العلفية األمريكية *    
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 األول األسبوع في المستخدمة والبروتين الطاقة في المختلفة العلفّية للخلطات الغذائية المكونات(: 3) رقم الجدول

 

المكونات *
 الغذائية

 6المجموعة  5المجموعة  4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة 

3000 k.cal/kg ME= 3100 k.cal/kg ME= 3200 k.cal/kg ME= 
CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% 

 قابلة للتمثيلطاقة 

 كالوري / كغ كيلو
3003.78 3001.54 3102.00 3105.15 3200.21 3203.36 

 25.01 23.00 25.03 23.01 25.01 23.03 بروتين %

 إلىنسبة الطاقة 
 البروتين

130.43 120.01 134.81 124.06 139.14 128.08 

 1.4 1.26 1.40 1.26 1.39 1.25 اليسين %

 0.57 0.55 0.57 0.55 0.57 0.55 مثيونين %

مثيونين + )
 ( %سيستين

0.92 0.97 0.92 0.97 0.91 0.97 

 0.35 0.31 0.35 0.31 0.34 0.31 تربتوفان %

 1.04 1.03 1.04 1.03 1.04 1.03 كالسيوم %

 0.49 0.48 0.49 0.48 0.49 0.48 % متاحفوسفور 

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 صوديوم %

 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 كلور %

مض اللينولييك اح
% 

2.60 2.90 3.49 3.84 4.38 4.73 

 2.71 2.63 2.74 2.66 2.77 2.70 ألياف %

 (NRC,1994الغذائية للمواد العلفية المستخدمة في الخلطات العلفية قّدرت حسب ) *المكونات
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 بعد األسبوع األول حتى نهاية فترة التربية: تركيب الخلطات العلفية المستخدمة (4)الجدول رقم 

 المادة العلفية %
مرحلة  خلطة علفية 

 اً يوم( 8 -21)ولىأ
 علفية مرحلة ثانيةخلطة 

 يوماً ( 22 -42)

 66.8 62.2 ذرة صفراء 1

 28.3 32.2 %(48صويا )ال فول كسبة 2

 0.8 1.5 صويا  زيت 3

 2.0 2.0 فوسفات ثنائية الكالسيوم 4

 1.0 1.0  حجر كلسي 5

 0.20 0.20 مثيونين حر 6

 0.10 0.10 كلوريد الكولين 7

 0.10 0.10 خلطة فيتامينات 8

 0.10 0.10 معادن نادرةخلطة  9

 0.25 0.25 ملح طعام 10

 0.25 0.25 بيكربونات الصوديوم 11

 0.10 0.10 مضاد كوكسيديا 12

 100 100 المجموع / كغ

 بعد األسبوع األول حتى نهاية فترة التجربة (: المكونات الغذائية للخلطات العلفية المستخدمة5الجدول رقم )

 المكونات الغذائية
خلطة علفية مرحلة 

 اً يوم( 8 -21)ولىأ

 خلطة علفية مرحلة ثانية
 يوماً ( 22 -42)

 3000 3000 كالوري / كغ طاقة قابلة للتمثيل كيلو

 19.5 21 بروتين %

 154 143 البروتين إلىنسبة الطاقة 

 1.01 1.11 اليسين %

 0.51 0.53 مثيونين %

 0.83 0.87 % )مثيونين + سيستين(

 0.25 0.28 تربتوفان %

 0.91 0.92 كالسيوم %

 0.49 0.49 % متاحفوسفور 

 0.20 0.20 صوديوم %

 0.21 0.21 كلور %

 2.0 2.28 مض اللينولييك %اح

 2.57  2.62 ألياف %
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 الطيور خالل فترة التجربة(: البرنامج المتبع في تحصين 6الجدول رقم )
 طريقة إعطاء اللقاح نوع اللقاح العمر

 قطرة بالعين مشترك : نيوكاسل+ التهاب القصبات أيام 7
 ماء الشرب جمبورو يوماً 17

 ماء الشرب نيوكاسل يوماً  32
 ماء الشرب نيوكاسل يوماً  35

 

 النتائج والمناقشة: -4
بشــكل فردي ووجد أن متوســط وزن الصــوص  صــوص( 300مباشــرة تم وزن جميع صــيصــان التجربة ) فقس الصــيصــانبعد 

 لدراسة.ذلك بداية نتائج اكون يل، ±2.9غ45.9

 في  الوزن الحي للصيصان فيالخلطات العلفية قبل البادئة  والبروتين فياستخدام مستويات مختلفة من الطاقة  تأثير
 :نهاية األسبوع األول

قد تفوقت تفوقا  معنويا    (=CP= 25%،3200 k.cal/kg  ME)الســـادســـة ( أن صـــيصـــان المجموعة 7) الجدول رقميبين 
 =CP)  على صــيصــان المجموعة األولىفي نهاية األســبوع األول ( من حيث متوســط الوزن الحي P≤0.01واضــحا  عند )

23%،3000 k.cal/kg  (ME= ( وعلى صـــــيصـــــان المجموعة الثانيةCP= 25%،3000 k.cal/kg  (ME=    وكذلك
( على P≤0.05كان التفوق معنويا  عند )بينما  =CP= 23%،3100 k.cal/kg  (ME) الثالثةعلى صــــيصــــان المجموعة 

صــيصــان ، بالمقابل لم يالحظ أية فروق معنوية بين =CP= 25%،3100 k.cal/kg  (ME) الرابعةصــيصــان المجموعة 
  الخامســةالمجموعة صــيصــان وبين  في نهاية األســبوع األوللى متوســط وزن حي التي حصــلت على أع الســادســة المجموعة

(CP= 23%،3200 k.cal/kg  ME=)  .من حيث متوسط الوزن الحي 
 ( من حيث متوســـط الوزن الحي على صـــيصـــان المجموعة األولىP≤0.01عند )فقد تفوقت معنويا   الخامســـةأما المجموعة 

 على صيصان المجموعة الثاتية فقط. (P≤0.05)والثالثة في حين كان التفوق عند 
 .( من حيث متوســط الوزن الحي على صــيصــان المجموعة األولىP≤0.01عند ) الرابعةتفوقت صــيصــان المجموعة وكذلك 

بينما لم تكن هناك أية فروق معنوية بين صـــــــــيصـــــــــان المجموعة األولى والثانية والثالثة. وكذلك بين صـــــــــيصـــــــــان المجموعة 
 ابعة.الخامسة والر 

التي حصــــلت على أعلى  الســــادســــةوبذلك تكون األفضــــلية في الوزن الحي في نهاية األســــبوع األول  لصــــيصــــان المجموعة 
(على جميع المجموعات األخرى P≤0.05( أو )P≤0.01تفوقت بشـــكل معنوي عند ) حيث (غ،183.53) متوســـط وزن حي

 .(غ169.23)األسوأ من حيث متوسط الوزن الحي هيالمجموعة األولى  كانتبينما  ،الشاهد الخامسةباستثناء المجموعة 
الخام في الخلطات  البروتين بزيادة نســـــــــــبة حيث قام الباحثان (Noy and Sklan, 2002) مع نتائج  هذه النتائج تختلف

 مســـتوى الطاقةادة زيوكذلك  مع كســـبة فول الصـــويا من خالل إضـــافة غلوتين الذرة 28 ,23 ,18)) %العلفية المقدمة إلى  
من خالل إضـــــــافة زيت الصـــــــويا حيث كانت نســـــــبة الدهن في هذه  (k.cal/kg 3180, 2980, 2860)إلى  القابلة للتمثيل

في نهاية  انخفاض وزن الجســـــــــــــم الحي  مع زيادة البروتين والدهن وعندها الحظ الباحثان (3.5, 6.8 ,10.9% )الخلطات 
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االنخفاض الواضـــح في اســـتهالك العلف المترافق مع زيادة نســـبة البروتين ومســـتوى الطاقة ، ربما كان الســـبب األســـبوع األول
  .وعدم توازن نسبة الطاقة إلى البروتين في تجربتهما

 )غ( مع االنحراف المعياري األسبوعي للطيور: متوسط الوزن الحي (7)الجدول رقم 

 األسبوع
 6المجموعة  5المجموعة  4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة 

ME= 3000 k.cal/kg ME= 3100 k.cal/kg ME= 3200 k.cal/kg 
CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% 

 األول
Bc BCc BEc ACEbc ACDab Aa 

169.23 174.46 171.96 177.17 180.62 183.52 
12.47± 12.62± 11.39± 11.82± 15.35± 14.69± 

 الثاني
Bb ABb Bb ABab Aa Aa 

431.96 444.90 432.62 446.48 454.58 460.56 
40.921± 37.37± 31.94± 34.15± 34.49± 36.46± 

 الثالث
BCb ACb ACb NS  NS  Aa 

918.98 934.96 932.02 943.32 943.12 968.02 
87.18± 76.07± 69.95± 73.57± 77.36± 70.68± 

 الرابع
b b b NS   NS a 

1627.98 1631.95 1629.17 1637.97 1637.80 1693.95 
182.54± 152.30± 136.76± 135.13± 128.81± 141.28± 

 الخامس
 NS NS   NS NS   NS  NS 

2354.19 2289.33 2308.46 2297.29 2350.82 2357.83 
278.51± 229.63± 234.83± 204.70± 205.41± 228.07± 

 السادس
 NS  NS  NS NS NS  NS 

3018.85 3000.95 3031.21 3086.65 3067.95 3102.01 
415.72± 342.40± 323.35± 313.63± 310.19± 330.61± 

 موجودة بنفس الصف  بشكل مختلف.   b , aعندما تكون األحرف (P ≤ 0.05عند ) فرق معنوي بين مجموعتين
 .موجودة بنفس الصف  بشكل مختلف  A , B عندما تكون األحرف (P ≤ 0.01عند ) فرق معنوي بين مجموعتين

 الخلطات العلفية قبل البادئة على الوزن الحي للصيصان والبروتين فياستخدام مستويات مختلفة من الطاقة  تأثير 
 :يوم 42بعد األسبوع األول وحتى نهاية التجربة بعمر 

لمتوسط   بالنسبة  (=CP= 23%،3200 k.cal/kg  ME)الخامسة المجموعة  طيور تفوق ( أيضًا 7يبين الجدول رقم )
( في نهاية األسبوع الثاني فقط على طيور المجموعة األولى والثالثة. بينما يستمر تفوق P≤0.01الوزن الحي تفوقا  معنويا  عند)
(على P≤0.01تفوقا  معنويا  عند) ) =CP= 25%،3200 k.cal/kg  ME)السادسة المجموعة متوسط الوزن الحي لطيور 

وذلك في نهاية األسبوع الرابعة ( على طيور المجموعة الثانية و P≤0.05طيور المجموعة األولى والثالثة وتفوقا  معنويًا عند )



 10No.-vol.1 – University Journal of Hama -2018                2018-العاشرالعدد  –المجلد األول  –مجلة جامعة حماة 

- 122 - 

 

 ،( على طيور المجموعة األولىP≤0.01معنويا  عند) السادسةتفوق المجموعة أما في نهاية األسبوع الثالث يالحظ  ،الثاني
التفوق المعنوي للمجموعة كان أما في نهاية األسبوع الرابع ف ،(P≤0.05عند ) والثالثةية طيور المجموعة الثانعلى  وأيضاً 

بين طيور  المعنوية. لتختفي بعد ذلك جميع الفروق الثالثة( على طيور المجموعة األولى والثانية و P≤0.05عند) السادسة
 مختلف المجموعات في األسبوع الخامس والسادس من التربية.

ائج عدم وجود أية فروق معنوية بالوزن الحي بين طيور جميع المجموعات التي تم فيها زيادة نسبة الطاقة والبروتين تظهر النت 
مقارنة مع طيور المجموعات األخرى لكن  السادسةالخام في نهاية التجربة مع العلم أن األفضلية كانت لطيور المجموعة 

 بدون فروق معنوية. 
في اســـــــتمرار الفروق المعنوية بالنســـــــبة لمتوســـــــط الوزن الحي حتى  (Ullah et al., 2012)مع نتائج  تختلفهذه النتائج 

نهاية التجربة حيث وجد الباحثون عند اســــــــــتخدام عدة مســــــــــتويات من الطاقة القابلة للتمثيل في الخلطات العلفية قبل البادئة 
ــــــــــــــــــــ % أن الخلطة 21عند نســــــبة بروتين k.cal/kg(2850, 2800, 2750 )األيام األولى من عمر الطيور  10خالل الـ

 الخلطة العلفية ذات الطاقة األقلبالمقارنة مع  (P≤0.05)العلفية ذات الطاقة األعلى قد أعطت أفضـــــــــــــل وزن حي 

(k.cal/kg2750) للخلطة العلفية ذات الطاقة  في نهاية التربية )األســــــــبوع الخامس( على الرغم من أن األفضــــــــلية كانت
(k.cal/kg2800)  .مع نتائج تختلف وأيضــــاً خالل األســــــابيع الثالثة األولى (Wijtten et al., 2004) ذين الحظوا أن ال

إضـــافة البروتين بنســـب مرتفعة في الخلطة العلفية تؤدي إلى زيادة في وزن الصـــوص بعد األســـبوع األول مع اســـتمرار األثر 
عندما اســـــــــتخدما ( Sklan and Noy, 2003)مع نتائج  تختلفكما الكفاءة اإلنتاجية حتى عمر التســـــــــويق.  فيااليجابي 

 ) %الخام إلى أربع مســــتويات  بروتين النســــبة زيادة مع   )k.cal/kg)3200 ،3000 القابلة للتمثيل  مســــتويين من الطاقة

اســـــــتمرار زيادة األســـــــاســـــــية حيث الححظا  هذه الزيادة كانت مترافقة مع زيادة نسببببة الحموأل األمينية 28 ,24 ,20 ,16)
، )ربما يعزى الســـــــبب إلى زيادة نســـــــبة األحماض األمينية بشـــــــكل يوماً  40الوزن الحي حتى نهاية التربية في عمر متوســـــــط

عندما الحظا بعد اســـــتخدامهما  ((Noy and Sklan, 2002      مع نتائج ولكنها تتفق متوازن مع زيادة البروتين الخام(.
والبروتين في الخلطات العلفية المقدمة للصــيصــان بعد الفقس مباشــرة ولمدة أســبوع واحد فقط عدة مســتويات من الطاقة 

، الجيجكليمع نتائج ) وأيضــــًا تتفقيومًا من عمر الفروج،  41و 31جميع الفروق في وزن الجســــــم قد اختفت عند عمر  أن
 42ط أوزان الطيور في نهاية التربية عند عمر متوســـــــ فيفي أنه ال تأثير لزيادة نســـــــبة البروتين في الخلطة العلفية  (2014

 يومًا.

 معامل التحويل العلفي : في الخلطات العلفية قبل البادئة والبروتين فياستخدام مستويات مختلفة من الطاقة  أثيرت 

أن األســـــــــــبوع األول معامل التحويل العلفي لطيور المجموعات الســـــــــــت. حيث تظهر النتائج في نهاية  (9)رقم  يبين الجدول
وذلك على الرغم  علفيالتحويل للمعامل  لأفضــتعطي  (=CP= 25%،3200 k.cal/kg  ME)طيور المجموعة الســادســة 

 (، ربما يكون السبب ناتجًا عن أن8من أن طيور المجموعة الخامسة الشاهد كانت هي األكثر استهالكًا للعلف)الجدول رقم 
 =CP)  المجموعة األولىنســـــبة الطاقة إلى البروتين كانت هي األفضـــــل في هذه المجموعة الســـــادســـــة. بينما كانت طيور 

23%،3000 k.cal/kg  (ME=  هي األســــــوأ في معامل التحويل العلفي خالل األســــــبوع األول. كما تظهر النتائج أيضــــــًا
ع الالحقة )عدا األسبوع الخامس( وكذلك في كامل فترة التسمين، استمرار األفضلية لطيور المجموعة السادسة خالل األسابي

عند طيور المجموعة  1.74بينما كان أســــــــــــــوأ معامل تحويل علفي تراكمي  ،1.68فقد بلغ معامل التحويل العلفي التراكمي 
 األولى األقل مستوًى من الطاقة والبروتين.
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تحســــــن معامل  روتين المدروســــــة خالل األســــــبوع األول من العمرهذه النتائج تظهر أن زيادة مســــــتوى الطاقة وفق نســــــب الب
 (Sklan and Noy, 2003)مع نتائج  وبالتالي تختلف ًا في نهاية التجربة.تراكميخالل األســــــــــبوع األول و التحويل العلفي 

 معامل تحويل العلف كان أفضل عند مستوى الطاقة األقل. أن في

 (غ) المختلفة المجموعات لطيور والتراكمي األسبوعي العلف استهالك متوسط(: 8) رقم الجدول

 المجموعات   
 

 العمر
 )أسبوع( 

 6المجموعة  5المجموعة  4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة 
ME= 3000 k.cal/kg ME= 3100 k.cal/kg ME= 3200 k.cal/kg 

CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% 

 161.50 164.48 161.22 153.59 157.01 155.70 األول

 355.85 353.50 360.47 346.98 352.12 345.31 الثاني

 701.85 680.60 699.08 699.83 695.75 698.47 الثالث

 1191.20 1146.93 1174.72 1162.28 1155.85 1189.05 الرابع

 1307.44 1359.08 1325.59 1332.55 1325.75 1426.55 الخامس

 1506.72 1470.65 1592.15 1483.18 1506.80 1437.15 السادس

 5224.55 5175.23 5313.23 5178.39 5193.28 5252.23 التراكمي

 العلفي األسبوعي والتراكمي لطيور المجموعات المختلفةمعامل التحويل (: 9الجدول رقم )

 المجموعات   
 العمر 

 )أسبوع(

 6المجموعة  5المجموعة  4المجموعة  3المجموعة  2المجموعة  1المجموعة 

ME= 3000 k.cal/kg ME= 3100 k.cal/kg ME= 3200 k.cal/kg 

CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% CP= 23% CP= 25% 

 0.88 0.91 0.91 0.90 0.90 0.92 األول

 1.28 1.29 1.34 1.33 1.30 1.31 الثاني

 1.38 1.39 1.41 1.40 1.42 1.43 الثالث

 1.64 1.65 1.69 1.67 1.66 1.68 الرابع

 1.97 1.91 2.01 1.96 2.02 1.96 الخامس

 2.02 2.05 2.02 2.05 2.12 2.16 السادس

 1.68 1.69 1.73 1.71 1.73 1.74 التراكمي

القابلة        الخلطة العلفية قبل البادئة المقدمة للصــيصــان مباشــرة بعد الفقس والتي طاقتهاأن  تظهر جميع النتائج السابقة
الخلطة تؤدي إلى زيادة الوزن الحي في نهاية األسبوع األول بالمقارنة مع  %25عند نسبة بروتين  k.cal/kg3200 للتمثيل

%. ولها األفضببلية علا الخلطة العلفية 25% أو 23وفق نسببا البروتين  k.cal/kg3100أو  k.cal/kg3000التي طاقتها 

في معامل التحويل العلفي في نهاية األسبوع األول.  %23عند نسبة بروتين  (k.cal/kg3200) طاقتها القابلة للتمثيلالتي 
أما في نهاية التجربة فلم يكن هناك أية فروق معنوية في متوســـــــــــط الوزن الحي بين جميع طيور المجموعات الســـــــــــت ولكن 
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 CP= 25%،3200)طاقة والبروتين األعلى األفضــلية في معامل التحويل العلفي التراكمي كان للمجموعة الســادســة ذات ال

k.cal/kg  ME= .) 

 االسـتنتاجات: -5
% في الخلطة 25مع زيادة نســـــبة البروتين الخام إلى  k.cal/kg 3200زيادة مســـــتوى الطاقة القابلة للتمثيل إلى  تؤدي -1

نمو الصـــــيصـــــان في نهاية العلفية قبل البادئة المقدمة لصـــــيصـــــان الفروج بعد الفقس مباشـــــرة كتغذية مبكرة إلى تحســـــين 
أيا  كانت نســـــــــبة  (k.cal/kg 3100أو  k.cal/kg 3000 (األســـــــــبوع األول بالمقارنة مع الخلطات العلفية التي طاقتها

 %(.25% أو 23البروتين الخام )

لفية % في الخلطة الع25مع زيادة نســـبة البروتين الخام إلى  k.cal/kg 3200زيادة مســـتوى الطاقة القابلة للتمثيل إلى  -2
 =CP) فروق معنوية مع مجموعة الشــــــــــاهد ةقبل البادئة المقدمة لصــــــــــيصــــــــــان الفروج بعد الفقس مباشــــــــــرة ال تبدي أي

23%،3200 k.cal/kg  (ME=   االحتياجـات الغذائية للـ المتوافقة مع(NRC, 1994) .في نهاية األسبوع األول 

نسبة البروتين الخام في األسبوع األول من العمر مع الطاقة القابلة للتمثيل مستوى لم يالحظ في هذه الدراسة عند زيادة  -3
 أي تأثير في متوسط وزن الجسم الحي في نهاية التجربة )األسبوع السادس(.

نسبة و  k.cal/kg 3200 فيهامستوى الطاقة القابلة للتمثيل فيها التغذية المبكرة على خلطة علفية قبل بادئة تؤدي  -4
فترة التربية أفضل معامل تحويل علفي في نهاية األسبوع األول، وتراكميًا في نهاية  إلى إعطاء% 25البروتين الخام 

  المدروسة في هذه التجربة.بالمقارنة مع الخلطات 

 التوصيات:-6
تقديم خلطة علفية قبل بادئة تؤمن كافة االحتياجات الغذائية للصــــــــــيصــــــــــان بعد الفقس مباشــــــــــرة تكون طاقتها القابلة للتمثيل 

3200 k.cal/kg  إلى تحسين معامل التحويل العلفي. % ألنها تؤدي25ونسبة البروتين الخام
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Journal of Hama University 

Objectives of the Journal 

Hama University Journal is a scientific, coherent, periodical journal issued annually by 
the University of Hama; aims at: 

1- publishing the original scientific research in Arabic or English which has the 

advantages of human cultural knowledge and advanced applied sciences, and 

contributes to developing it, and achieves the highest quality, innovation and 

distinction in various fields of medicine, engineering, technology, veterinary 

medicine, sciences, economics, literature and humanities, after assessing them by 

academic specialists. 

2-  publishing the distinguished applied researches in the fields of the journal interests. 

3- publishing the research notes, disease conditions reports and small articles in the 

fields of the journal interests. 

 

Purpose  of the Journal: 
• Encouraging Syrian and Arab academic specialists and researchers to carry out their 

innovative researches. 

• It controls the mechanism of scientific research, and distinguishes the originals from 

the plagiarized, by assessing the researches of the journal by specialists and experts. 

• The journal seeks the enrichment of the scientific research and scientific methods, 

and the commitment to quality standards of original scientific research. 

• Aiming to publish knowledge and popularize it in the fields of the journal interests and 

specialties, and to develop the service fields in society. 

 • Motivating researchers to provide research on the development and renewal of 

scientific research methods. 

• It receives the suggestions of researchers and scientists about everything that helps 

in the advancement of academic research and in developing the journal. 

• popularization of the aimed benefit through publishing its scientific contents and 

putting its editions in the hands of readers and researchers on the journal website and 

developing and updating the site. 

 

 

 



   

 

 

Publishing Rules in Hama University Journal: 

1. The material sent for publication have to be authentic, of original scientific and 

knowledge value, and should be characterized by language integrity and 

documentation accuracy 

2. It should not be published or accepted for publication in other journals, or rejected 

by others. The researcher guarantees this by filling out a special entrusting form for 

the journal. 

3- The research has to be evaluated by competent specialists before it is accepted for 

publication and becomes its property. The researcher will not be entitled to withdraw 

research in case of refusal to publish it. 

4. The language of publication is either Arabic or English, and the administration of the 

journal is provided with a summary of the material submitted for publication in half a 

page (250 words) in a language other than the language in which the research has 

been written, and each summary should be appended with key words. 

Deposit  of scientific research for publication: 

Firstly, the publication material should be submitted to the editor of the journal in four 

paper copies (one copy includes the name of the researcher or researchers, the 

addresses, telephone numbers. The names of the researchers or any reference to their 

identity should not be included in the other copies). Electronic copy should be 

submitted, printed in Simplified Arabic, 12 font on one side of paper measuring 297 x 

210 mm (A4). A white space of 2.5 cm should be left from the four sides, but the number 

of search pages are not more than fifteen pages (pagination in the middle bottom of 

the page), and be compatible with (Microsoft Word 2007 systems) at least, and in 

single spaces including tables, figures and sources , saved on CD, or electronically 

sent to the e-mail of the journal. 

Secondly, The publication material shall be accompanied by a written declaration 

confirming that the research has not been published before, published in another 

journal or rejected by another journal. 

Thirdly, the editorial board of the journal has the right to return the research to improve 

the wording or make any changes, such as deletion or addition, in proportion to the 

scientific regulations and conditions of publication in the journal. 

Fourthly, The journal shall notify the researcher of the receiving of his research no 

later than two weeks from the date of receipt. The journal shall also notify the 

researcher of the acceptance of the research for publication or refusal of it immediately 

upon completion of the assessment procedures. 



   

 

 

Fifthly, the submitted research shall be sent confidentially to three referees specialized 

in its scientific content. The concerned parties shall be notified of the referee's 

observations and proposals to be undertaken by the candidate in accordance with the 

conditions of publication in the journal and in order to reach the required scientific level. 

Sixthly. The research is considered acceptable for publication in the journal if the three 

referees (or at least two of them) accept it, after making the required amendments and 

acknowledging the referees. 

- If the third referee refuses the research by giving rational scientific justifications which 

the editorial board found fundamental and substantial, the research will not be 

accepted for publication even if approved by the other two referees. 

Rules for preparing research manuscript for publication in applied colleges 
researches: 

First, The submitted research should be in the following order: Title, Abstract in Arabic 

and English, Introduction, Research Objective, Research Material and Methods, 

Results and Discussion, Conclusions and Recommendations, and finally Scientific 

References. 

- Title: 

It should be brief, clear and expressive of the content of the research. The title font in 

the publishing writing is bold, (font 14), under which, in a single – spaced line, the name 

of the researcher (s) is placed, (bold font 12), his address, his scientific status, the 

scientific institution in which he works, the email address of the first researcher, mobile 

number, (normal/ font 12). The title of the research should be repeated again in English 

on the page containing the Abstract. The font of secondary headings should be (bold/ 

font 12), and the style of text should be (normal/ font 12).  

-  Abstract or Summary: 

The abstract should not exceed 250 words, be preceded by the title, placed on a 

separate page in Arabic, and written in a separate second page in English. It should 

include the objectives of the study, a brief description of the method of work, the results 

obtained, its importance from the researcher's point of view, and the conclusion 

reached by the researcher. 

- Introduction : 

It includes a summary of the reference study of the subject of the research, 

incorporating the latest information, and the purpose for which the research was 

conducted. 

 

 



   

 

 

-  Materials and methods of research: 

Adequate information about work materials and methods is mentioned, adequate 

modern resources are included, metric and global measurement units are used in the 

research. The statistical program and the statistical method used in the analysis of the 

data are mentioned, as well as, the identification of symbols, abbreviations and 

statistical signs approved for comparison. 

- Results and discussion : 

They should be presented accurately, all results must be supported by numbers, and 

the figures, tables and graphs should give adequate information. The information 

should not be repeated in the research text. It should be numbered as it appears on 

the research text. The scientific importance of the results should be referred to, 

discussed and supported by up-to-date resources. The discussion includes the 

interpretation of the results obtained through the relevant facts and principles, and the 

degree of agreement or disagreement with the previous studies should be shown with 

the researchers' opinion and personal interpretation of the outcome. 

- Conclusions: 

The researcher mentions the conclusions he reached briefly at the end of the 

discussion, adding his recommendations and proposals when necessary. 

- Thanks and acknowledgement: 

The researcher can mention the support agencies that provided the financial and 

scientific assistance, and the persons who helped in the research but were not listed 

as researchers. 

Second- Tables: 

Each table, however small, is placed in its own place. The tables take serial numbers, 

each with its own title, written at the top of the table, the symbols *, ** and *** are used 

to denote the significance of statistical analysis at levels 0.05, 0.01, or 0.001 

respectively, and do not use these symbols to refer to any footnote or note in any of 

the search margins. The journal recommends using Arabic numerals (1, 2, 3 ......) in 

the tables and in the body of the text wherever they appear. 

Third- Figures, illustration and maps: 

It is necessary to avoid the repetition of the figures derived from the data contained in 

the approved tables, either insert the numerical data in tables, or graphically, with 

emphasis on preparing the figures, graphs and pictures in their final shapes, and in 

appropriate scale and be scanned accurately at 300 pixels / inch. Figures or images 

must be black and white with enough color contrast, and the journal can publish color 

pictures if necessary, and give a special title for each shape or picture or figure at the 

bottom and they can take serial numbers. 

 



   

 

 

- Fourth- References: 

The journal follows the method of writing the name of the author - the researcher - and 

the year of publication, within the text from right to left, whatever the reference is, for 

example: Waged Nageh and Abdul Karim (1990), Basem and Samer (1998). Many 

studies indicate (Sing, 2008; Hunter and John, 2000; Sabaa et al., 2003). There is no 

need to give the references serial numbers. But, when writing the Arabic references, 

write the researcher's (surname), and then, the first name completely. If the reference 

is more than one researcher, the names of all researchers should be written in the 

above mentioned manner. If the reference is non-Arabic, first write the surname, then 

mention the first letter or the first letters of its name, followed by the year of publication 

in brackets, then the full title of the reference, the title of the journal (journal, author, 

publisher), the volume, number and page numbers (from - to), taking into account the 

provisions of the punctuation according to the following examples: 

(. التنوع الحيوي في جبل البشري. مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية، 1999العوف، عبد الرحمن و الكزبري، أحمد )

15(:3 )33-45. 

Smith, J., Merilan, M.R., and Fakher, N.S., (1996). Factors affecting milk 

production in Awassi sheep. J. Animal Production, 12(3):35-46.  

If the reference is a book: the surname of the author and then the first letters of his 

name, the year in brackets, the title of the book, the edition, the place of publication, 

the publisher and the number of pages shall be included as in the following example: 

Ingrkam, J.L., and Ingrahan, C.A., (2000). Introduction In: Text of Microbiology. 

2nd ed. Anstratia, Brooks Co. Thompson Learning, PP: 55. 

If the research or chapter of a specialized book (as well as the case of Proceedings), 

scientific seminars and conferences), the name of the researcher or author 

(researchers or authors) and the year in brackets, the title of the chapter, the title of 

the book, the name(s) of editor (s), publisher and place of publication and page number 

as follows: 

Anderson, R.M., (1998). Epidemiology of parasitic Infections. In : Topley and 

Wilsons Infections. Collier, L., Balows, A., and Jassman, M., (Eds.), Vol. 5, 9th ed. 

Arnold a Member of the Hodder Group, London, PP: 39-55. 

If the reference is a master's dissertation or a doctoral thesis, it is written like the 

following example: 

Kashifalkitaa, H.F., (2008). Effect of bromocriptine and dexamethasone 

administration on semen characteristics and certain hormones in local male 

goats. PhD Thesis, College of veterinary Medecine, University of Baghdad, PP: 

87-105. 



   

 

 

• The following points are noted: 

- The Arabic and foreign references are listed separately according to the sequence of 

the alphabets (أ، ب، جـ) or (A, B, C). 

- If more than one reference of one author is found, it is used in chronological order; 

the newest and then the earliest. If the name is repeated more than once in the same 

year, it is referred to after the year in letters a, b, c as (1998)a or (1998)b… etc. 

- Full references must be made to all that is indicated in the text, and no reference 

should be mentioned in case it is not mentioned in the body of the text. 

- Reliance, to a minimum extent, on references which are not well-known, or direct 

personal communication, or works that are unpublished in the text in brackets. 

- The researcher must be committed to the ethics of academic publishing, and preserve 

the intellectual property rights of others. 

Rules for the preparation of the research manuscript for publication in the 
researches of Arts and Humanities: 

• The research should be original, novel, academic and has a cognitive value, has 

language integrity and accuracy of documentation. 

• It should not be published, or accepted for publication in other publication media. 

• The researcher must submit a written declaration that the research is not published 

or sent to another periodical for publication. 

• The research should be written in Arabic or in one of the languages approved in the 

journal. 

• Two abstracts, one in Arabic and the other in English or French, should be provided 

with no more than 250 words. 

• Four copies of the research should be printed on one side of A4 paper with an 

electronic copy (CD) according to the following technical conditions: 

The list (sources and references) shall be placed on separate pages and listed in 

accordance with the rules based on one of the following two methods: 

        (A) The surname of the author, his first name, the title of the book, the name of 

the editor (if any), the publisher, the place of publication, the edition number, the date 

of publication. 

        (B) The title of the book: the name of the author, the title of the editor (if any), the 

publisher, the place of publication, the edition number, the date of the edition. 



   

 

 

• Footnotes are numbered at the bottom of each page according to one of the following 

documentation ways 

 A - Author's surname, his first name: book title, volume, page. 

 B - The title of the book, volume number, page. 

• Avoid shorthand unless indicated. 

• Each figure, picture or map in the research is presented on a clear independent sheet 

of paper. 

• The research should include the foreign equivalents of the Arabic terms used in the 

research. 

For postgraduate students (MA / PhD), the following conditions are required: 

(A) Signing declaration that the research relates to his or her dissertation. 

(B) The approval of the supervisor in accordance with the model adopted in the journal. 

C – The Arabic abstract about the student's dissertation does not exceed one page. 

• The journal publishes the researches translated into Arabic, provided that the foreign 

text is accompanied by the translation text. The translated research is subject to editing 

the translation only and thus is not subject to the publication conditions mentioned 

previously. If the research is not assessed, the publishing conditions shall be 

considered and applied on it. 

• The journal publishes reports on academic conferences, seminars, and reviews of 

important Arab and foreign books and periodicals, provided that the number of pages 

does not exceed ten. 

Number of pages of the  manuscript Search: 

The accepted research shall be published free of charge for educational board 

members at the University of Hama without the researcher having any expenses or 

fees if he complies with the publishing conditions related to the number of pages of 

research that should not exceed 15 pages of the aforementioned measures, including 

figures, tables, references and sources. The publication is free in the journal up to date. 

Review and Amendment of researches: 

The researcher is given a period of one month to reconsider what the referees referred 

to, or what the Editorial Office requires. If the manuscript does not return within this 

period or the researcher does not respond to the request, it will be disregarded and not 



   

 

 

accepted for publication, yet there is a possibility of its re-submission to the journal as 

a new research. 

Important Notes: 

- The research published in the journal expresses the opinion of the author and does 

not necessarily reflect the opinion of the editorial board of the journal. 

- The research listing in the journal and its successive numbers are subject to the 

scientific and technical basis of the journal. 

- A research that is not accepted for publication in the journal should not be returned 

to its owners. 

- The journal pays nominal wages for the assessors, 2000 SP. 

- Publishing and assessment wages are granted when the articles are published in the 

journal. 

- The researches received from graduation projects, master's and doctoral 

dissertations do not grant any financial reward; they only grant the researcher the 

approval to publish. 

- In case the research is published in another journal, the Journal of the University of 

Hama is entitled to take the legal procedures for intellectual property protection and to 

punish the violator according to regulating laws. 

Subscription to the Journal: 

Individuals, and public and private institutions can subscribe to the journal  

Journal Address: 

- The required copies of the scientific material can be delivered directly to the Editorial 

Department of the journal at the following address: Syria - Hama - Alamein Street - 

The Faculty of Veterinary Medicine - Editorial Department of the Journal. 

Email: hama.journal@gmail.com    

      magazine@hama-univ.edu.sy 

website: : www.hama-univ.edu.sy/newssites/magazine/ 

Tel: 00963 33 2245135  

 

mailto:hama.journal@gmail.com
mailto:magazine@hama-univ.edu.sy
mailto:magazine@hama-univ.edu.sy
http://www.hama-univ.edu.sy/newssites/magazine/
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