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ُنرّحب بكمببمبءنا نببأبوبب بُُاضببتبُنفأ ببر   أبوبب ب

*_*،بحيب بنب درهباب  ب نقّررب ضتخديربا ضقلب 

 مونبنعمبمبوب بنوصول،بب3 ضمقّرربعلتبندىب

اببب  ب ض صبببلبنببب ب ضقمبببمب رارلبنببب ب ضمقبببّررب

كب ببلبنببأبيبب  ر ب1) ضتخببديرببا ضقلبب ب (،بض قببد 

ررج،بشببأنلي باُيطأضبب بكببدب ضببد أ رلبوبب ب ضُمببد

نعلونأتب ضمتبأ ب ضمطلوكبوبا ضمبايد تب ضتب ب

ُ عبببببرع،بن عمبببببي ب ضمفأ بببببر تبكأضصبببببورب

 ضتو ببيفّيو،بانببأعي بار  ب قببديمب ضمعلونببوب

كأكمببوباُلمببلبُنببلو فبضلتخ يبب بنبب بعبب  ب

با خأنوبا  ب ضمأنلب.
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 الفيزيولوجيا العصبية.
 طرق القلع بالخاصة. 

 

 القلع الجراحي.
 

طرق التخدير من خارج 

الفم، طرق التخدير 

 .الخاّصة
 

األمراض العامة وتدبير 

 اها.مرض
 

يعّد هذا المقرر من 

أهمَّ مواد طّب 

األسنان؛ حيث 

 سندرس:
 

الخصااااالد الدواليااااة وال ااااريرية 

ألصاافاا الاااواد الدواليااة رالاخاادرا ، 

أجاااس اداااتخدام ا الاقبِّضاااا م، مااان 

بشااا سم ،مااان، ولف ااام ا خت طاااا  

الفاجاااة الاتمتالااة والتااي نااد ت ااو  

مت ااّددل للميااال، وداافتر هز  ااي هاا ا 

الفصاااس  لاااد التخااادير الاوضاااعي 

 رلفدرس التخدير  الفاحي  حقًام.
 

القلع، وادتطباباته ومضادا  

ادتطباباته، واخت طاته، واألدوا  

 الا تخدمة.
 

التشخيد ال ريري 

 الشعا ي والاخبري.و
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 وأساسية له، لذلك فلنبدأ *_* ُتعتبر هذه المحاضرة هاّمة للعملي

 :Tooth extraction لع األسنانق

ومن ثّم من المفرل  ،خهأو إزالة ال ن من دف عداخ   الجراحية التي ت دا إلد خلنوع من الات

 .إذا   ي في  قط تمريك ال ن ضان دفخه  قط الفاوية بش سم  امس

  
 

 .رنلقلتهم تمريك ال ن لقلعهوتعفي مرحلة من مراحس القلع، : exodontia الخلع

 إخراجه من المتفرل الفاوّية. إخراج ال ن من دفخه بش س  امسم، وبالتالي هو :extraction القلع
 

 فهمك ِلما سبق!  عداستنتج ب

 ؟ا  تقلقل مقلوعهل ندعو السن الم  

 مرحلتا : القلع ؛ وذلك أل َّ 

 م.من دفخه ونلقلته تمريك ال نر خلعال

  .مالقلعر خارج الفم خارج ال فخ ومن ثّم إخراج ال ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صعب :قلع  بقدر ما هو د س بقدر ما هو ال بعض األطباء   يتاارس  لاًا أ َّ:

 مالحظة

ة ادنياتاا قد ُنالحظ اختالف مراحل القلع  الُمّتبعة بين  العنياتاا الصاةيّ

الجامعة؛ فبعض األطباء يقوم بعملنة القلع م  غنر قطع الرباط؛ لياا يجي  

دلننا التقنُّد بالمراحل التي سناكرها لتكون االختالطاا الناجمية دي  القليع 

 أخّف ابحدِّها االتنى، النكون القلع سلنم بدان اختالطاا.
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  ليس  س مريض ًا،وح يا اً دليانرار القلع  يجب نلعه، يجب التأ ُّد بأ َّ نبس أ  نتقّرر بأ َّ دّفًا ما

 غال الثانأيضًا ثاين والتعويض  فه فصر ال ن    ة ب يطة نتجري له  الية القلع؛يأتي ولديه نلقل

اورلم، ل لك للتعويضا  الصفا ية رتمضير األدفا  الاجرا قة ا خت طا  الات ها من وغير ،رزر ة مثً م

 :للقلع ادتطبابا  هفالك

وي تميس إص ح ا،  للترميم قابلةال غيراألدفا  وروادعة جدًام  مةتقدِّمت بفخور صابةالات دفا األ .1

 أو امتداد الفخر إلد مفترق الج ور  ي ا.

والتي   تتعالج متطلقًا لوجود ش وذ أو أدال لبّية م  ورل أو نرب ا من  بشّدل  ةؤواألدفا  الاو .2

 مفاطق تشريمّية ح ادة.

يتا ن متداوال ُنفّيات ا؛ إّما لتعّددها،  ته أو لتاعدنه رت له هم، أو  إّما لاو  قد  لّب ااألدفا  التي  .3

 أو ش وذها، أو   وجاج ا الشديد.

والتي تتؤدي إلد ، م  ي اللب المي و  يتا ن  حتصّيا  لبّية ال ن التي تش هلت أو ترا ات  ي ا .4

 شفاء ه ه اآل م إلها بالقلع.

 أثفاء الاتعالجة بش س   يتا ن متعالجته بطرق أخرى ر بتر الج رم. انثقاب الج رحالة  .5

ف ا التي   يتا ن ا دتفادل مف ا أبدًا؛ حيث نقوم بقلع الج ور ال فية دواء م نلع بقايا الج ور .6

 الا  ورل أو الاتتعفِّفة أو البانية من نلع نديم التي   يتا ن ا دتفادل مف ا أبدًا.

 ماذا يعني أنَّنا ال ُيمكننا االستفاتة منها؟

ُيمك  اضع قل  ااتد فنها لعدم قدرتها دلى حمل ال يعني ذلك بأنَّ الجاار متقلقلة، ُمتهدِّمة، 

 يمك  استعمالها لوضع تعويض.ال الوتد، ا

 إنتبه:

ض بالتاج.في حال كان لدينا بقايا جذور سلي  مة نضع قلب ووتد ونعوَّ

ترميا ا أو معالجت ام، واألدفا  الاشطورل طوليًا رمق ومة والتي   يتا ن ر األدفا  الا  ورل .7

 لق اينم، وي و  الع ج بم ب إذا:

a. األدفا  مفردل الج ور مشطورل .القلع ادتطباب متطلق ل ا 

b. تعّددل الج ور مشطورل رالرحد متعددل الج ورماألدفا  مت    القلع

 واإلبقاء ج ر نلع  لد ن بي؛ حيث يتا ن معالجته با التضميك، وتعتاد

 الج ور ال لياة ليأخ  ال ن ش س الضاحك. بقية  لد

 :Indications Theاستطبابات القلع 

http://www.facebook.com
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قد يكون سبب الكسر في حادث، تصّدع كونه مسحوب العصب ولم يتّوج، أو كان 

را  لدرجة أنَّ الجزء السليم بعد تجريف النخر كان غائرا  في اللثة، وفي هذه منخو

تبّقي أو السن المكسور.  الحاالت ي قلع الجذر الم 

حيفاا تفقد الف ج الدا اة الاتميطة بال ن ش ل ا  بآ ها   ي الف ج الدا اةألدفا  الاتصابة ا .8

 َّ حر ت ا ه ه تؤدي إلد خراجا  أو وإ رمتقلقلةم الطبيعي ولم تعد ال ن ثابتة  ي دفخ ا

 ن طريق  الت ابا   ي الف ج الرخول الاتميطة ب ا و  يتا ن التغلُّب  لي ا بالاتعالجة الاتما ظة

 .الوجوه أو التقليح أو الطعم العظاي

 نتيجة:

  بير بش س متتقلقلة األدفا   دفية حول أن جة الت اب أو  ظاي امتصاص وجود

وت و  الجيوب اللثوية  ايقة أو  بيرل جدًا و  يتا ن ، ح ال فخي ال ّفيبالتقيُّإصابة ال ن  .9

 مداوات ا أو إ ادت ا إلد حالة صمّية جيدل.

ومتاتّد حيفاا ي و  التأجيس دببًا  ي تأخير التفجير  بودط  ففي حاد لاألدفا  الاوجود .10

يحم وذلك بعد إ طاء وتخفيف اآل م والشفاء وذلك و ق شروط خاّصة رنلع ا يؤدي لتفجير الق

 الاتضادا  الميوية.

، أي أدفا  متعلهقة بما   مرضية  األ ياس واألورام بأورام أو أ ياساألدفا  الاتماطة  .11

 .والت اب العظم والفقي وتاّو  العظم

 سؤال: ما األسباب التي قد ُتؤّدي لشطر السن طوليًا؟

 الرّض  لد ال ن. .أ

وتااد جاا ري داايء:  ااي حااال الابالغااة  ااي وضااع الوتااد، ود عااه  .ب

بشاا س  بياار جاادًا، أل َّ ال اان لديااه نااول تمانااس متمااددل و فااد 

 تجاوزها يفشطر ال ن.

م  GICاداااتخدام الغااا س أيفاااومير رإداااافت الزجااااج الشااااردي . 

إلصااااق األوتااااد الج رياااة وبشااا س مباااال ؛ ب ااابب امتاااداده   اااي

  ايااة و ااي حااال ادااتعاال بعااد التصاالب مت ااّببًا أذيااًة  ااي ال اان

 .الج ر ان  ار ثم لتادده ذلك ؤدييت اللب ضان مفه  بيرل

 وضع األملغم  وق ناع المجرل اللبّية بدو  وجود درجة. .ث
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 ج!تِ نتاســـــ

ل في ذروة جذورها ورم حبيبي وال ي مكن السن التي امتصت جذورها، أو تشكَّ 

 يستطّب عندها قلع السن. ،لية قطع الذروةمعالجته بعم

 : ي حالاللبفية لع األدفا  ن .12

 رليس  رل ال قوطالاتتقلقلة أو متأّخا دفا  اللبفية

 س دن متأخر  ي دقوطه نقلعله، ل ا يجب إجراء صورل 

 وجود بر م ال ن الدالمم. أو شعا ية؛ للتأ ُّد من  دم

اؤنت م حظة: ند ي و  دبب تأخر دقوط ال ن ال

 أو انطاار  دالم بامور مخالف لامور ال نإما بزوغ ال ن ال

 ......... ه بال امسالدالم او غياب بر ا          

.   تنتقل  نتنة بشّدة والتي ال ت عالج مؤّديًة لحدوث خراجات مسافيةؤقتة الالسن الم"

  (.ةمسافة في حال احتاجت الحال )ال ننسى تركيب حافظة .من مكان آلخر"

.   والسن المؤقتة الباقية والتي ت ؤّثر في األسنان الدائمة أو ت عيق ظهورها )يجب أن

تزال هذه األسنان في أوقاتها الزمنية المالئمة( حتى ال تؤدي إلى تأخير ظهور األسنان 

ب بقائها أكثر من مدتها الطبيعية.الدائمة؛ مؤّديًة لحاالت سوء اإلطباق؛ بسب

 مالحظة:

م  دل  الن  الدائمة؛  حيا  دد كون  دل  الن  المقدتة أعع في بعض األ

 لتباعد جذور األسنا  المقدتة، ودديقة جدًا، ولنجند برعم الن  الدائم تحتها.

 :اب تجايلّية، تقوياّية، تعويضّيةلع األدفا  ألدبن .13

م مثً  رإذا  ا  طبيب التقوي رقّرنبس التقويم أو التعويض؛ حيث يت ارحلة أّولية القلع هفا ي و  

، مع الاماولة ندر اإلم ا  ضاحكت ناب أم  انأي ادفا  يجب نلع ا دواء أ القلع لغاية تقويايةم 

دا اة للشفة وتت اهم بتش يس زاوية الشفة، و فد إزالته نت حظ ت دُّم   ون ا ؛نياببعدم نلع األ

 أو ارتخاء بالشفة.

 الافطارل األدفا  نلع حيث يجب :األدفا  الاتفطارل أو الزالدلنلع  .14

 الفض   ترا م  ي ت بُّب ا أو نا س تواج حدوث حال  ي وخاصًة والافمصرل،

  .ال فلية الثالثة األرحاء  ي يتصادا ما وغالبًا الاجاورل، األدفا  ونخر

 هس تعلم؟!       

أ َّ هفاك أشخاص بالغين 

م 50-40ر بالعار رو با

 وما زالت لدي م

 أدفا  متؤنتة! 

http://www.facebook.com
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 حالة  سريرية خاصة:

ع الرحد الات ّدمة نقوم  فدها بقل  والرحد الثالثة دلياة متت دِّمةرحد  أولد أو ثانية  لديفا

  :و  ح الاجال ل ا  ي تبزتغ لرحد الثالثةلافع انطاار اوال بب. 

 

 

 

 

 

 

 :  رحيث   يتا ن رّد وتثبيت ال؛ الوانعة  ي خط ال  رنلع األدفا   .15

أحد الف ين و ا  هفاك دن  لد م ار خط  ي رمتتبّدلم متبا د  إذا ما تعّرض الاريض ل  ر 

  فدها المالتين:ال  ر، نتاّيز 

A.  بإنتا  ال ن متصابة   نقوم بالقلع. 

B.  ال  ر  التمام و يتعيق  الية رد وجود ال ن نقوم بالقلع. 

C.  وبعيدل  فه ال  ر التمام تعيق  و دلياة ال ن   لي ا نتما ظ . 

، تختالاات العامةاالنزف ووللبعض المعالجات للطرق التنفنية لوي نعالج حالة الونر ُنجري 

 نقنم برّد الونر وتثبيته ثم  

 :األدفا  الو دية .16

 متباشرًل بعد الو دل أو ند ت و  بازغة نبس الو دل.  فد األطفال والتي تبزغ 

 يوم  لد الو دل، لااذا؟ 14 مرور نبس   تتقلع 

 .نزا ؛ لافع حدوث أيد تتش هس  وامس التخثر لدى الرضيعحت ،kإل طاء الفترل ال زمة لتش يس  يتامين  وذلك

 ونتاّيز: نقوم بأخ  صورل شعا ية 

i.  يوم طبعاً  14بعد مرور الاا {زالدًا يتقلع مباشرًل  ال ن إذا  ا{. 

ii. نقوم  قط بتفعيم الما هة  }األدفا  ما نبس البزوغ{ وطبيعي إذا  ا  غير زالدًا

 القاطعة ل  مة حلاة الثدي  فد األّم أثفاء اإلرضاع.

 الوضع؟ سؤال: ما التأثير الضار الناجم في حال بقيت األسنان الزائدة السّيئة

 

هذه األسنان تكون في حال استتطّب قلعها غير قابلة لإلصالح أو 

التقويم، وُتسّبب هيجان النسج الرخوة واللسان، أو تؤدي إلى حدوث بعض 

غير الصحية أو تسّبب تزاحمًا وشذوذًا في األقواس السنية بقصد الحاالت 

لدائم على تغيير مساره والبزوغ تصحيح اإلطباق؛ ألنَّ وجودها يرغم السن ا

 المكان الغير طبيعي. في
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والاتصابة بآ ها  ن ج ربتجبيرها بالطعومم ا ن المفاظ  لي ا والتي   يت األدفا  الاتتقلقلة .17

 .رتراجع  ظم شديد جدًا و  يفجح الطعم العظاي  فدهام حول دفّية

 : إذ أ َّ:رنلع دابق نديم لم يتّم التعويض  فهم غياب األدفا  الاتقابلة .18

a. .ال ن التي  قد  مقابلت ا ند يتصيب ا الفخر  اا  ي الرحد الثالثة 

b.  التي  قد  مقابلت ا وتطاولت لدرجة تتعيق الاعالجا  أو األج زل الصفا ية أو التي ال ن

 إما أ   أو الفك الاتقابس راللثة مثً  م ببًة ت ّيجا م تتؤدي إلد ت تّيجا   ي الف ج الاجاورل

 .ربش س أشيعم أو تت مس تقلع

و  يتا ن القيام بقطع  ي الفّك ر  يا ن   ج ا  بؤرل لمدوث إنتا األدفا  التي تعدُّ  .19

ذرولم، وخاصة  ي حال حدوث ن س و ي حال وجود مرض نلبي وأمراض الرثية والت اب 

الُ بيبا ، وخاصًة نبس الاتعالجة الشعا ّية ل  ه الافاطق ونبس إجراء بعض العاليا  العامة 

 ال برى مثس  اليا  القلب الافتوح، الخ...

 العامة األمراض ةشدّ  م  فادمكُ  األسنا  إنتا مالحظة: 

أو التفّخر العظاي الشعا ي؛ ألّنفا   ن تطيع الاتعالجة  نلع األدفا  نبس الاعالجة الشعا ّية .20

  وتاّو دموية تروية نقد دت بب األشعة  َّأل أش ر بعد التعّرض لألشعة؛ 6مرور  نبس

م التفخري رالت اب العظ الشعا ي العظاي رالتفخُّ حدوث إلد  فدها القلع ويؤدي بالعظم،

  .الشعا يم

 

 

 

 

 مؤّديًة لمدوث ورم لثوي. ؛دببًا  ي حدوث التخريشحالة األدفا  التي ت و   .21

و  ت اح المالة الصمّية العامة للاريض  مصدرًا آل م أو ت ّيجا حالة األدفا  التي ت و  

 نيةم.ااما  القلب خشية البؤر اإلنتارمرضد الاقدمين  لد زرع ال لد وص بالاداوال

رأمراض ال لد والقلبم نبس زرع ال لية  بفاًء  لد طلب األطّباء ا ختصاصيننلع األدفا   .22

 وتبديس الدداما ...

 مثً .ال ن دببًا  ي إ انة  اس الصفالح ال فية : لغاية تعويضيةنلع األدفا   .23

 

في حالة األسنان الواقعة في مناطق تحتاج معالجاا شعادنة يتمَّ القلع دندها 

 أشهر م  التعّرض. 6بأسبودن  دلى األقل، أا  بعد  قبل التعرض لألشعة

 

 هامة مالحظة

http://www.facebook.com
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يجب  لد جّراح األدفا  ، لي ت  ثيرل؛ ل لك بزوال الا ببتزول  ،ن بية ادتطباب وهي مضادا 

 معر ت ا والتدنيق  ي ا نبس إجراء  الية القلع؛ حّتد   ي و  دببًا  ي تعريض الاريض لألخطار، وهي:

 الحاالت الفموية:

 لااذا؟، ترا م القلحية بالصمة الفاوية و دم العفا .1

جاا،  دفخ الت اب بًة ّبمتالاقلوع  ل نا دفخإلد القلح  ند تدخس جزيئا  منالقلح ب ةماطنلع دن مت فد وذلك ألننه 

 لألدفا  نبس القلع.     وتفظيف جيد بالبداية  وبالتالي يجب إجراء تقليح

  ي.ق الت اب الفم ال .2

 ي مماضرل  ه ا ما دفدردهو التخدير  تطيعب بب وجود الودط المامضي   نو: المادلال فخية ال فية الخراجا   .3

يتؤثر  لد د غير متشرِّن م د وق م متشرِّل الاتخدر الاوضعي  ي الما   الطبيعية لحيث يتمو ،لوجيا العصبيةيوالفيز

،  اا يتا ن أ  يمدث اند اع دتشرِّ ي حال الخراج   يظ ر الجزء الغير الات، ووي اهم بإزالة ا دتقطاب العصبدطح 

متعيقًا  ت ير الاادل الاخدرل بش س دريعو ي بعض األحيا  يمدث تودُّع باألو ية الدموية    ااقللمالة اإلنتانية لأل

 ، ويمدث الفزا خ ل القلع.ترا م الاادل الاخّدرل إلحداث التأثير

 رإنتا   ان ا م. الت اب الفم التقّرحي الماد .4

 والقرحة اإل رنجية. التقّرحا  الارضية .5

 .الت اب ما حول التاج .6

 رل الاريض  لد  تح  اه.أو الضزز و دم مقد التصانا  الافصس الف ي الصدغي العظاية .7

 أو ال لياة. األورام الخبيثة .8

 :األمراض العامةحاالت 

 الشرياني الخبيث.  رط التوتر أمراض الدم:  قر الدم، الفر رية، ابيضاض الدم.

 اليرنانا  رالت اب ال بد اإلنتاني ألفا، بيتا، ...م الفا ور.

 ط الج از الدرني رط نشا الرثية ونظيرل الرثية.

 الشيخوخة وتقّدم ال ن. أمراض القلب العضوية.

 دوء الصمة العامة أو الوهن العام مرضد الخفانا  الصدرية المديثة أو غير الا تقّرل.

وهفاك  األيام األولد من الدورل الش رية رن بيًام األمراض العصبية والفف ية.

 ادتعداد للفزا أ بر

،  لاًا أ َّ األش ر الث ثة الودط مالاريضة المامس رن بياً 

 أ ضس أش ر ومع ذلك  بدن من ادتشارل من طبيب ا

 بعض أمراض ال لية ونصورها

 ض لألشعة مباشرلً بعد التعرُّ 

 .إم انية ترميم ال ن .9

 The Contradictionsمضادات االستطباب 

 

http://www.facebook.com
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 :ديتراودنا ال ؤال التاليقادمة، نبس أ  نفتقس لفقرتفا ال

 ؟كبيرحي أصعب من أي عمل جراوحتى قد يكون  ا  صعب لماذا يعدُّ القلع إجراء  

ول س متبا دل، وباتِّجاها  متختلفة،  ل سه دن وه ند تتواج فا حالة ج ور متفمفية، وم تدنهة، وذلك ألنُّ

جراء تشخيد بّد من إ    رنفصس التاج ونفصس الج ور ونقلع  س ج ر  لد حدام إخراج ممورج ر 

 .ميطةات الف ج الودفا  لألتقييم ، ويجب إجراء ؛ خشية   ر الج ور ا د  لد نلع ال نيت

 

 قاعدة عامة هامة:

 لكل سن بحسب اتِّجاهه محور إخراج

 التقييم قبل القلع

 يجب إجراء التقييم والونفة التشخيصية نبس القلع، ويشاتس:

aدريريًاالتقييم الاوضعي: األدفا ، الف ج الاميطة  م. 

bتقييم الاريض: م 

o له نو ا   ام وموضعي.التشخيد ال ريري : 

o بانوراما ،ةذرويصور  ي: التشخيد الشعا، CBCT. 

o البول.التشخيد الاخبري: تمليس الدم و 

 السريري قييمالت

 :الفقاط األدادية التالية ويشاتس 

 

 

 

 

 

 

 

o  :وضع ال ن  ي القوس ال فية وتأخ   ّدل أش ال 

aال ن بازغة بش سم  امس، وبوضع طبيعي  لد القوس ال فية. م 

bال ن بازغة بش س  امس ول ف ا إّما أ  ت و  متتوضِّعة دهليزيًا أو  م

 الف بة لألدفا  الاجاورل.حف يًا ب

cال ن بازغة بش س جزلي وتتوّضع بش س طبيعي أو ال ن غير  م

 بازغة رمتفطارلم.
 

http://www.facebook.com
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o  درجة الوصول إلد ال ن وتتعلَّق بعّدل  وامس 

aتمة الفم غير  ا ية. م  

bل ا   رطس أو خدود ماتلئة. م 

cمفع س اإلنياء و دم ندرل الاريض  لد تمّاس إدخال األدال. م 
 

o ريريًام ونتاّيز الما   التاليةلل ن الاراد نلع ا رتتقّدر د نابلية المر ة : 

aحر ة أ ثر من الطبيعي لل ن وتفتج  ن: وجود مرض متقّدم  ي الف ج حول  م

 ال فية، أو   ر  ي ال ن  لد م توى العفق أو الج ر.

bحر ة أنس من الطبيعي وند ي و  دبب ا: م 

  التصاق ال نankylosis: ب بب ؛الاجاور مبالعظ ال ن التصاق أي 

و فد مماولة نلعه ديؤدي ذلك ل  ر  ي العظم  الرباطية، الا ا ة زوال

 .الجراحي للقلع  فدها ونلجأ ال فخي،

  ضخامة م طية ر رط تصفع الا طمhypercementosis  نت حظ :

ال ن ديؤدي ه ه  إ  نلع غالبًا وذلك بضخامة ذرول الج ر أ ثر من  فقه، 

 ؛ ل ا نلجأ للقلع الجراحي. ر  ي ال فخ  أو ل  ر  ي ال ن 
 

o : حالة التاج لل ن الاراد نلع ا حيث يتا ن أ  ي و 

aالتاج إذا  ا  موجودًا، م  ورًا، مت ّدمًا، ولم يبق دوى الج ر. م 

bوجود حشول  بيرل. م 

cوجود التاج. م 

dوجود نخر وادع. م 

eر  ي ال طح الدهليزي أو الل اني. م   

fه ب  ولة.إم انية الوصول إليو ة،م انه  لد القوس ال فينفمد  م 

  القلعالات تخدمة وطريقة  األدوا ويؤثر  لد ادتخدام  دمّدديت  ه او.  
 

http://www.facebook.com
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o  :ياا إذا  ا   ظم ، وبفيته رحول الج  ندرس م توى العظمالعظم الاميط بال ن  

  ثيف.   ادففجي أو

 العظم ال ثيف العظم ا دففجي

  ثيفًا العظم  ا    لاا القلع،  فد ال فخو ال ن ل  ر يؤدي القلع حر ة ي  ِّس

 أ بر بش س لل  ر متعّرضة ال ن ت و  ملتصقة والج ور

o  ال ن ج رحالة: 

نفمااااد طولااااه، حجاااااه، شاااا له،  

و  الجاااااااا ور وأشاااااااا ال تعاااااااادد

 رمماور خروجهم. جاهات ااتِّ

o :حالاااااااااااة األدااااااااااافا  الاجااااااااااااورل 

ويجب معر ة هاس هاي مترمااة أم متتونجاة أم 

أن ا غيار موجاودل، و ا لك هاس يوجاد  ي اا 

حر ة وإم انية رضن ا أو تأذي ا  فد ادتخدام 

  فد نلع ال ن الاجاور ل ا.ال  بة أو الرا عة 

 

o ال ن، وله نو ا : متصاصا 

  ألدفا  الاؤنتةا : وي و   يالطبيعي الفيزيولوجي متصاصا  يت  ِّس  الية 

 .القلع

  و  جزء من الج ر موجود أو ملتصق أو روند ي ب بب وجود ، ة: متصاص الارضيا 

زيد من يتلل ن بافطقة معيفة دو  األخرى  امتصاصماا ي بب يوجد وتدم، 

 .لل  ر ؤديًامت الية القلع  صعوبة
 

o ا، حول دم وجود ، ة  ي األن جة الدا اة رغم  ؛ةتقلقلة وم تمرِّ ن متال ت و : ال  ر 

 فبهه ه المالة بأ  نتلتقييم نبس القلع  ي افيد يت ونلع ا أصعب من باني األدفا ،  اا

خراج ه ا إللقلع جراحي، أو نلع بطرق أخرى  وضرورل اللجوءج ر  بقاء باحتاالالاريض 

 الج ر.

 

o  حالة الف ج الرخول الاتميطة بال ن الاراد نلع ا وإم انية وجود أورام دموية أو حالة الت اب

 تؤدي  خت طا  أثفاء القلع أو تالية له.
 

http://www.facebook.com
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o ترنق العظام، الضاور، خطر   ر الفك قدا  العظمضعف و :: 

 : ا   ي الافطقةب بب ، ه

 مثال:

إجراء نقوم ب اية نليلة جدًا مفه بقاء  ترنق العظم ضعف و ميطة بال ن، ة  ي ية مت

ايين العظ نضع صفيمة تصس الجزليين الرنيق يم العظمنبس القلع وتد صورل شعا ية 

  . ا والقلع بأم اية الفك من ال  رحا نصس ل د فا:ال لياين الاجاوريين لآل ة 

 

o ال امة: التشريمية الاجاورل من الفقاط ونربه وضع ال ن 

 .ة والعصب ال في ال فلي، العصب ال نفيال فلي الف ية القفال : الجيب الف ي،مثس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالة سريرية:

 
 :لااديفا حالااة ماان الجاا ور الاع و ااة والاميطااة بالقفااال الف يااة ال اافلية 

 

خادر  يمادث رض للعصاب  فد نلع أي دان نرياب مان العصاب والجا ور ملتفهاة

نفباه الااريض نباس القلاع أشا ر أو ناد يصاس ل افة  6ي تار لشا ر أو  بالشفة

  يب رموا قة خطية مفهمباحتاال حدوث المالة ل ي  يعود باللوم  لد الطب

  داان داخااس الجيااب الف يرنااد ت ااو  الجاا ور مفدخلااة  ااي الجيااب م: أيضااًا نفبااه

الاريض ل ي  يمدث انفتاح وانثقاب بالجيب، ولفضعه باعر ة حول ا خت طاا  

 الفاجاة، وبعدها نقوم بعالية إغ ق الجيب.
 

http://www.facebook.com
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 مما سبق نجد:

ية إجراء وإمكان ،لقلع ُيمكن أن ُيحّدد طريقة القلع هل هي عادية أو جراحيةقبل ا التقييم السريري

األداة الُمستخدمة هل هي رافعة أم كالبة عادية  وكذلك، القلع أو تأجيله عند وجود حالة التهابية

أو كالبة خاصة، وكذلك طريقة تطبيق الكالبة والحركة األولى هل هي دهليزية أو لسانية أو 

الجيب الفكي أو كانفتاح  االختالطاتحنكية؛ طبقًا للسطح الُمتهّدم، وكذلك التنّبؤ بحدوث بعض 

إصابة العصب السني السفلي، وُهنا البّد من إعالم المريض باالختالطات المتوّقعة وأخذ موافقته 

 على ذلك قبل القلع.

 : Radiographsالشعاعي قييمالت

 نمتاجه  ي  ثير من الما  ، وله  دل أنواع: 

o جة الاميطة ب ا.ا نلوما  دنيقة  ن المالة األدفا  وتعطي مع: الصورل ال روية  

o وتمديد مونع ال ن وارتفا ه تشخيد  امس األدفا ل تخدم تت  :الصورل البانورامية. 

o CBCT بعد ال ن  ن الجيب و داا ة العظم د أبعاد ال ن ومدِّيت، أ ثر دنة حديث نوع: وهو

 و  ثا ته.

o :ن طريق ح اس ر ابيوتر لد الصورل من ال  نمصس التصوير الرناي sensorوي و، م  

 التعرنض لألشعة أنسه، وحفظ الصورل ي و  بش س أ ضس.

o  ما نطاار ر ي حال دن مفطار تمديد ج ة طبانية:إصورل. 

 

 زات، فلماذا؟الستخدام الصورة البانورامية بعض التحف  

aللرحد الثالثة من  حيانًا قد يمدث انطباع أ، جدًاًا ح ر ي و  إ َّ ادتخدام الصورل البانورامية م

دها  ي ج ة ورغم وج رنجد رحد مفطارل  ي الج تين  ي الصورل البانورامية  ة أخرىج ة لج

قلع بشق لفجري ا  ،  يا ن نلع ا داخس الفم، و ي حال أردنا نلع الرحد الثالثة  مواحدل  قط

ب ب ب ؛مع احتاال وجود التباس با ا  الرحد الاراد نلع ا خارج الفم تمت التخدير العام

 ومماور بزوايا أخرى صورل وة؛ ل لك نلجأ لصورل ذروية أحالة تفاظر غريبد ا نطباع، ووجو

 مختلفة.

bش  ً  مامية العلويةمامية ال فلية واأل  تتعطي الصور البانورامية  ي مفطقة األدفا  األ م 

 مًا.صمي

http://www.facebook.com
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 قبل القلع شعاعيةالصور ال استطبابات

 

م  ياا إذا  ا  اللتي دفوردها رل ا دتجوابدالاًا يجب دؤال الاريض ر ن طريق ادتاا

 دابقاً حدثت معه  التي ت طا خ ن ا  دابقة، ون أله نلع أثفاء  اليا  ا صعوبلديه 

خلس بالبفية التشريمية رانمفاء ج ر، ج ر  أوخطأ طبي إما ب  ال بال ن،   ر مثس 

معر ة حالة ، وحالة ال ن  لدلإلط ع من صورل شعا ية  فدها بد  ، وم تدق...م

 مالعاس جراحي أ ا  ذا م؛ لاعر ة إم تدنة ،ج رية ،وتدية ،متبا دل ،مفمفيةر الج ور

 : ، وا دتطبابا  ت و ب يط

 القلع الجراحي. 

 األدفا  الافطارل. 

 يجب  م اا  انت خبرل لطبيب  بيرل األرحاء الثالثة ال فلية

 .ير الفاحيمر ي الفك ال فلي نلجأ  ادًل للتخد شعا ية لصورلاللجوء 

 الجيب الف ي القرب من البفد التشريمية . 

  وادعةالترمياا  ال أدفا  ذا. 

 غالبا انا  األدفا ، وها  بالتص، و ثيرًا ما تترا ق التشّواألدفا تشوها   ي  وجود

 من بدنل ا   ؛م تترا ق مع ضخامة م طيةGemination هة رالتوأميةّوشفا  الااألد

 .التصوير

 للفالدل:م حظة 

 يه ب    تاّرأ  نبدأ به ونقع  يه ون من ،ن نلع صعبناتفع    ند ي و  من األ ضس أ

 .ةنتيج

  ر أو صعوبة بالقلع،  تونَّع  دابقًا هفاك تفاظر بالصعوبة،  إذا حدث بالج ة اليافد

 أ  تجد نفس الصعوبة. اليا رى ج ةبال

 مثاًل قد الرحى الثالثة السفليةفي جاه الجذر، ف: تكون حركة القلع حسب ات  مالحظة

تكون حركة ًا: إذا كان الجذر وحشيف، ومستقيم ،وحشي، أنسي :الجذور اتجاهيكون 

تكون حركة القلع  أنسياً الجذر  إذا كانوة "الُمستحبة"، وهي الحال القلع نحو الوحشي

 .نحو األنسي

http://www.facebook.com


 
 

 

 

 د. منير حرفوش |  قلع األسنان وأدوات القلع

16 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

 

 

  تجواب الطبيةناوذجا  أداديا  لبطانة ا د

 long formالفاوذج الطويس  short form ناوذج مختصر 

متخصد لألطباء ال ين يال و  الخبرل  ي 

التقييم الج اي والفف ي للاريض، و ي 

الما   التي يا ن من خ ل أدئلة ممددل 

المصول  لد إجابة ل ثير من األمراض رهس 

 يتفاول أدوية معيفة  ي الااضي أو اآل ؟!م

ذج تعلياي  بدن للطالب أ  ي و   لد دراية ناو

يمتوي  رمقترح من الجاعية األمري ية ال فية ومعدنل  فهم،به 

، وال ي يجب  لد الطبيب أ  معلوما  أ ثر

يتتقفه بش س جيد للونوا  لد د    وخلفيا  

 األدئلة الاطروحة.

 :البطانة وتشاس

 راداه الث ثي، م ا   ن الاريض  امة معلوما 

جف ه، رناه، م فته، الرنم  وتاريخ و دته،  فوانه،

 الوطفي، الطول، الوز م.

ادتطبابا  القلع، رنم ال ن، نوع التخدير، 

 الاتمتاس إصابته ب ا دابقًا.األمراض  مجاو ة

، وتأتي أهاية ذ ر األدوية األدوية التي يتفاول ا

 وديلة لاعر ة مرض مصاب به ل فه يخفيه 

باني األطباء من معالجته دفيًا   فك؛ ب بب امتفاع

  فد معر ت م بارضه العام.

ناث  ن الماس و الدورل اإلأدئلة خاصة ب

 .الش رية

 

 :Medical historical questionnaireبطاقة االستجواب الطبّية 

 o ألي  تعبئة بطانة ا دتجواب يجب

مريض نجري نلعًا له ألننه باتِّباع 

ذلك ن لم من الونوع  ي أخطاء 

دوء التفظيم وا رتباك وا خت طا  

الاتا فة المدوث، ور ع الا ؤوليا  

 القانونية الارتبطة ب لك.
 

o  ُيمك  بواسطة هاه البطاقة أن نحمل دناةر

ظ في ملف القصة المرضنة للمريض اُتحف

المريض، حنث تمأل دند الزيارة األالى له، 

اُيمك  أن ُيضاف دلنها ما قد يطرأ م  جديد أا 

 في حال غناب المريض لفترة طويلة.
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 :، أو باعلوما  ب يطةمنعم أو  ر بعض األدئلة التي يجب ال ؤال  ف ا ب

من أية حالة  هس  الجت أو أنت نيد الاعالجة

 جراحية؟ وما هي إ  وجد ؟

ادم و فوا  الطبيب تاريخ ،خر  مد طبي، 

ال ابق، هس تراجع طبيب ،خر حاليًا؟ وما هي 

 المالة التي تعالج ا " ي حال اإلجابة بفعم"؟

هس خضعت ألي نوع من األ اال الجراحية العامة 

أو الخاصة  ي جراحة الفم والف ين  ي ال فوا  

 األخيرل؟ 3

هس أصبت بارض خطير دابقًا؟ أو نات 

رالعاليةم؟ ا الارض بعاليا  جراحية  بيرل؟ م

األخيرل؟ وما  5ا ك  ي ال فوا  عهس تمن إد

 الاش لة التي تمن إدعا ك ألجل ا؟

 هس لديك أي من الما   التالية؟

حاد رثوية أو الت اب القلب الرثوي، األمراض 

القلبية الو دية، األمراض القلبية الو الية 

رجلطة، ذبمة، ارتفاع الضغط الدموي أو اضطراب 

م القلب، ألم  ي الصدر  فد التعب، ضيق نظ

تففس بعد ب ل ج د متودطم، انتفاخ  ي 

ال احس، ضيق تففس  فد ا دتلقاء، خفقا  نلبي، 

ربو أو حّاد القش، ح ة رطفح جلديم، حا   

 6إغااء أو نوبا ، الداء ال  ري، التبّول أ ثر من 

مرا  باليوم، العطش الشديد، جفاا الفم، 

اع، الت اب مفاصس رثياني، نرحة الت اب  بد، تش

معدية، مشا س  لوية، ال س، دعال رم تار، 

مدّمدم، أمراض تفادلية، وي  ر الاريض إذا  ا  

 لديه حا   غير اللي ُذ ر .

هس حدث معك نزا م تار بعد نلع أو إصابة 

 أو جرح دابقًا؟

هس تجرح ب  ولة؟ هس احتجت دابقًا إلد نقس 

 دم؟ اذ ر التفاصيس..

هس لديك أي اضطرابا   ي الدم  فقر الدم 

مثً ؟ هس نات باعالجة جراحية أو شعا ية 

لورم أو درطا  أو حالة أخرى  ي الرأس 

 والعفق؟

 هس تتفاول حاليًا أي دواء؟ اذ ر ا دم

هس تتفاول رالاضادا  الميوية أو مر با  

ال لفا، مايعا  الدم، أدوية خفض الضغط 

أدبرين"، أن ولين  " ورتيزو ، م دلا ،

رد ريم، أدوية ألمراض القلب، نيتروغلي رين، 

أنتي هي تامين، مانعا  الماس الفاوية، أدوية 

 هرمونية، أدوية تخلخس العظام

هس لديك ح ادية اّتجاه رالاخدرا  الاوضعية، 

البف لين أو الاضادا  الميوية، مر با  ال لفا 

 أدبرين،  ودالينم

 ي دياق معالجة  هس حدث معك أّي اخت ط

 دفية دابقة؟ اذ ر التفاصيس

http://www.facebook.com
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هس تتعّرض لتشعيع مت رر  ي  الك أو  هس لديك مرض أو حالة أو مش لة لم ت  ر أ  ه؟

 د فك؟

هس أنت حامس أو حدث انقطاع  ي الدورل  هس ت تخدم العددا  ال صقة؟ "ن اء"

 الش رية؟ "ن اء"

 

 ية رلااذا حضرا  إلد وأخيرًا الش وى الرلي هس أنت مرضع؟ "ن اء"

 العيادل؟

 تونيع الطبيب تونيع الاريض

 الحظ م  معلنمات البطادة النابقة!

 

 :التي حدثت أثفاء  الية القلعوإ  وجد طا  ت ختاريخ ،خر نلع و ا   جب أخ يي 

 الغزير والشديد رند ي و  ب بب ، ها  دموية أو تفاول الاايعا م الفزا الا تارإ َّ  ً  من 

، وِذِ ر الاريض لصعوبة القلع وت رار   ور آل م التالية للقلع العادي وحا   الت اب ال فخوا

 ج ور مفمفيةرتصلب  ظايم أو  ، ا   ظايةالج ور وال رى؛ يتوحي "بضعف" بوجود 

 و  يف اها، وند تدلَّ  لد وجود مشا س دموية أو إهااله أ راض ي  رها الاريض

 ب أ  تقود إلد أدئلة تتعلق باألدوية الاتفاولة.لتعلياا  الطبيب،  اا يج

قد تكون الحالة الصحنة العامة للمريض قد تطّورا أا ازتاتا سوءًا خالل 

 .هاه الفترة مما يحّتم متابعة االستجواب
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 والاواد  واألدوية تعالة الات الاوضعية التم س من الاخدرا  ال ؤال  ن 

 :بش س  ام

الاتتمّ س  لد البف لين واألدوية الشالعة األخرى يعرا ب لك، غالبًا ما ي و  الاريض 

أّما التمّ س للاخّدر الاوضعي  لن ي  ره الاريض ما لم ياّر ب  ه التجربة مت بقًا، 

وتتبع ه ا التفا    ناط التفا    التم  ية من الفاط اآلجس أو الاتتأخر   ي ل لك 

ر الواجب ادتعااله خدِّل ؤال لاعر ة نوع الاتل ا يجب ا ؛لمقن  تظ ر من الارل األولد ل

باإلضا ة لتمديد نوع آلخر  ي حال التم س،  والتمول من"زمرل األميد أو اإلدتر"، 

األدوية والصادا  الافادبة بعد القلع" إذا  ا  الاريض يتم س من البف لين نصف له 

 أريتروماي ين"

   هنا يج :م

ر الموضعي مع مراقبة اجه المريض ادالقته الحنوية التأكند دلى الحق  البطيء للُمصّد

 تحّسبًا لحداث نوبة تحّسس أا ةدمة تأقنة.

 

من طبيبه  م توبة حصراً وخ  ادتشارل طبية من أ  ام  بدّ يعاني من مرض ي مرض أ

احتشاء ،  إذا  ا  الاريض لديه رلي ت شفوية  بر الاريض أو  بر ال اتفم الاعالج

وحدث  فده اخت طا  و ا    يوجد  مايعا اض  لوية أو يأخ  أمر  و ضلة نلبية أ

 ادتشارل  عفدها دتقع الا ؤولية  لد الطبيب.

،  لاًا أننه ند دريفالينوبعض ا بدو  أ دريفالينألاتتطلَّب ادتخدام  بعض الما  

 .وال بب دفدرده  ي مماضرل الاقّبضا  ي و  ادتخدام األدريفالين أ ضس من  دم ادتخدامه
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 اطئوصف دواء خ

 

غير ناااازا داخلااااي صاااا ضاااااية أوهة حاااانرإذا  ااااا  الاااااريض يتعاااااني ماااان 

 عفاااادها ي ااااو  نااااد  اااارنض حيااااال    "دي لوووصااااف لااااه الطبيااااب دواء "الاااا

الااااااريض للخطااااار، لااااا ا يجاااااب  ااااادم ا دااااات تار با دتشاااااارل والوصاااااف 

نااااادرل  لاااااد  أ  ي اااااو  الطبياااااب ذو  يجااااابهااااا ا  وا داااااتجواب،  و لاااااد

يض  ااااي حااااال إصااااابته بمالااااة مااااا، و ليااااه أ  الاماااااورل  دااااتدراج الااااار

ً لّاااااااًا باااااااألمراض العامااااااة وتظاهرات ااااااا ال ااااااريرية ل شااااااف  ي ااااااو  ما

 اصاااافرار بالالتماااااة{ ااااي حااااال لاااام ياااا  ر شاااايء  اااان مرضااااه  الاااااريض

 .}منلبيةم، شموب/ تعب/ الاريض يل ث رمش لة  بديةرمش لة 

مريض لديه حالة معينة نسّجل حالة المريض واسمه، الحالة المرضية والعمل الجراحي، وُنوجه 

فما  80000/1الليدوكائين مع أدرينالين بنسبة للطبيب المعالج بأنَّ المريض بحاجة للقلع بمادة 

 الرأي بالنسبة لهذه الحالة )ُنسّجل نوع المخدر، كميته، نسبة األدرينالين(؟

 

ي  ر الطبيب الاعالج رأيه ويتونهع، ويطرح برتو ول معّين للتعامس مع ه ا الاريض رإيقاا 

 مايعا  أو ادتبدال ا، التغطية بالصادا م.

أي اخت ط لم يتؤخ  بالم با  م ؤوليتك وم ؤولية لمالة وحدوث وبعد ذلك دتصبح ا

 .طبيب الاعالجال
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  :الحاالت الخاصة الواجب الحذر عند التعامل معهابعض األمراض العامة وبعض 
 

 

 

 

o  هفا ي و  العاس و ق ا دتشارل الا توبة لألخصالي الاعالج للاريض من ج ة إيقاا الدواء

 فد مرضد الفا ور  VIIالاتايع  فد الارضد القلبيين، أو تعويض العامس الفاند مثس العامس 

 قس الصفيما   فد مرضد ،خرين.مثً ، أو ن

o   ورغم ذلك يجب التأ يد  لد العاس بالمّد األدند من الرض الف يجي، والتر يز  لد اإلجراءا

 الاعطال للاريض.و  الاما ظة  لي ا والتعلياا الماثهة  لد تش هس الخثرل

 

 

 

o  الاتعتاد  لد األن ولين والغير معتاد  لد األن ولين.نو ا للداء ال  ري : 

o  رضة لإلنتا  بش س شديد، وت و  اللثة  فده رخول وناز ة بشدل، ي و  مريض ال  ري  اومًا 

و أرتفاع ، اتأخر التئام الجروح، اإلنتا للفزا و رالتأهب  فد القلع  ت طالعدل اخ ًاعرضمت اا ي و  

  جألم.نخفاض ال  ر ا

o تفاوله د من التأ هو ،الاوضعي رناءاإلللفزا و  ا نتباهو ،الصادا  هبإ طال ت طا خب ا ّفنتج

 نبس القلع. لألن ولين

o  خصالي الغدد الصم أيجب أ  ي و  م توى ال  ر مضبوطًا نبس القلع، ويجب أخ  ادتشارل

للاريض ذي الا توى الغير مضبوط، ويتفّضس أ  ي و  القلع صباحًا بعد تفاول الاريض للفطور، 

ر ح ب التعلياا  الاتتبعة  اا يجب ال يطرل  لد وأخ  جر ته من األن ولين أو خا ضا  ال  

 اإلنتا  والفزا بعد القلع بش س جيد.

 

 

 النزف واألمراض النزفية:

 

 مريض السكري:
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o  اريض اآل ا  القلبية نبس الاباشرل ل طبيب الخاصالمن خطية المصول  لد موا قة يجب

 ع ج: بال

 التدبير الاريض

 هأش ر بعد ا حتشاء ونبس   ج 6يجب انتظار  احتشاء العضلة القلبية يضمر

بعد إيقاا الاايع أو ادتبداله بفوع ،خر و ق    جهيا ن  ريض يتفاول الاايعا م

 حصرًا. تعلياا  طبيبه األخصالي

 مريض الت اب شغاا القلب

 هم مرضد لدي م: ،الشغاا بالت اب لإلصابة الاتودطة أو الخطورل العالية ذويالارضد 

 رالمتاند الرثويِّة القلب أمراض kلو ديِّةا القلب وتشوُّها  أمراض، اصطفا ية نلبية دداما 

"التدبير  ي الجدول . الجرثومي الشغاا  لت اب دابقة نصنة، ا دتماليِّة الصاناما  إصابةم، الرنثويِّة

 "التالي

 )لمرضى الشغاف( قبل أي تداخل جراحي وفق الجدول: وقائيَّا   الحيويِّة الصادات توصف

 لجر ةا الصاد الا تخدم المالة

 Amoxicillin القيادية

 أمو  ي لين
 غ  اويا نبس العاس ب ا ة .2البالغين : 

    نبس العاس ب ا ة/مل  50األطفال : 

 

مرضد الم ادية من 

 البف لين

Clindamycin 

 
 م   اويا نبس العاس ب ا ة 600البالغين : 

    نبس العاس ب ا ة/مل  20األطفال : 

Erythromycin 
Clarithromycin 

 م    اويا نبس العاس ب ا ة 500البالغين : 

    نبس العاس ب ا ة/مل  16األطفال : 

 االفات القلبية
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الاريض غير نادر  لد 

 تفاول الدواء  اوياً 

 أمبي لين

ampicillin 

دنيقة  30غ  ضليًا أو وريديًا خ ل  2البالغين: 

 نبس العاس.

د نبس  30مل /   وريديًا خ ل  20األطفال: 

 العاس

ر نادر  لد الاريض غي

تفاول الدواء  اويًا 

 ويتم س للبف لين

  لفدامي ين

clindamycin 

د نبس  30مل  وريديًا خ ل  600البالغين: 

 العاس.

 مل /   وريدياً  20األطفال: 

 ديفازولين

Cefazolin 

د نبس  30غ  ضليًا أو وريديًا خ ل  1البالغين:

 العاس.

د  30 م   ضليًا أو وريديًا خ ل 25األطفال: 

 نبس العاس
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 .ة م اة جدًااإلطراح وهي  اليو تق ب اليا  اإلد اآل ا  ال لوية  يؤثر ت

 

 مالحظة

 التغطنة الثالثنة بالصاتاا:

 تقوم دلى إدطاء المريض مجمودة م  األتاية لمقاامة كل أنواع الجراثنم: 

ا، أا الملغ كبسو 500الغرام: بنسلنناا" أموكسنسنلن  أا أمبسنللن "  الهوائناا إيجابناا

 مراا.3غ فالكون حقنة اريدية أا دضلنة 1

ملغ حقنة  40: أمننوغلنكوزيداا "انترامايسن ، جنتمايسن " الهوائناا سلبناا الغرام

 .اريدية

 ا.الملغ كبسو 500الالهوائناا : منترانندازال "الفالجنل"     
 

 الكلوية:اآلفات 
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 خطورل اآل ا  ال لوية  فد القلع: 
aوجود نصور  لوي م عطد الاريض ال يبارين  اايع للدم،ويت ،نلجأ لعالية غ س ال لية 

 للفزا بش س أ بر. ًايصبح الاريض مؤهب 

bإخراج الدم من الوريد لية بأمراض ج ازية نتيجة إدخال وصاب مريض غ يس ال ند يت م

 تغطيته بالصادا .طبية و ادتشارلأخ    أمراض الت اب ال بد أو اإليدز

 

 

 هرموني ا دتق ب  تفرز الغدل الدرنيةT3,T4 وند تتصاب  ه ه الغدل بالقصور أو  رط ،

 راضه و  ماته الاتاّيزل، ويجب المصول  لد ادتشارل طبية اإل راز الوظيفي، ول سه مف اا أ

 م توبة من أخصالي الغدد الصم نبس التداخس  لد الاريض.

  األ ثر خطورل هو حدوث العاصفة الدرنية أو  رط اإل راز ال ّاي

للغدل الدرنية رزيادل التيرو  ينم، ويجب  لد الطبيب أ  ي و  

  لد معر ة بأ راض ا وتدبيره.

    يتعطد الاريض  الاتخّدر الاوضعي الماوي  لد األدريفالين مطلقًا؛

 .أل َّ األدريفالين  امس مثير لفوبة ا ن اام الدرني

 التدبير: 

o 1 لوغول 3دم 

o مثس رمضادا  الدرقم التيرو  ين هرمو  إ طاء أدوية تافع تش س: 

 ، بروبيس اليوراديساليوراديس

o اللوغول، األوكسجين، المهدئاتحدوث النوبة أثناء القلع يعطى:  عند. 

 

 

 

أو  جراء القلع  فد الارأل المامس أو أثفاء الدورل الش رية ي إ يوجد أي مش لة  الفاحية العلاية من 

 :، مع ا نتباه لااإلرضاع 

 ا دتلقاء وليس الجلوس و  بوضعية تأ  س يتفّض ، حيثوضعية الارأل المامس  لد ال ردي 

  لد الجفين. الضغطشياة و بالتالي ضغط  لد الاال لتجفب

 مريض الغدة الدرقية:

 الحمل والطمث واإلرضاع:
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 الارأل يزداد الفزا بش س  بير  ي األيام األولد من الدورل الش رية  فد. 

 المليب بعد التخدير ونبس  والتي تعرضت للتخدير بتفري  ةالارضع الاريضة تقومفضس أ  يت

 .رضاع الطبيعياإل

  

 

 بالعديد ويتأثَّر الفنف يِّة، الةالم وح ب األ اار باخت ا الطبيعي الدموي الضغط يختلف

 :بين وهو يتراوح العامِّة، األمراض من

 90-140دفة 50 حتد لأل اار زلبقي ملم. 

 60-90 األطفال لدى زلبقي ملم. 

 95-160 دفة 50 من أ بر لألشخاص زلبقي ملم. 

 

o  

o  

 

 

 
 

 

 

 :التدخين 

 ضعي  ي اللثة والت اب ي بب التدخين نقد أ  جة  ي الف يج اللثوي، يتظاهر بفقر دم مو

 مزمن  ي ا، يفع س دوءًا  لد ا متصاص الطبيعي وال ليم للاخدر الاوضعي.

 يضعف الشفاء  قب القلع. 

 دخن.يزيد  رص حدوث الت اب ال فخ الجاا مرتين ونصف  ف ا للاريض غير الات 

 

 

 :الدموي الضغط

 

 العادات الشخصية:

 

التداخل على  قبل مضبوطا   الدموي الضغط قياس يكون أن يجب

ض الشرياني التوتر ارتفاع عند القلع المريض، ألن    للنزف المريض ُيعرِّ

 الدموي الضغط ذو المريض يكون بينما و اختالطات ُأخرى، الزائد

عند القلع، وإن  أهم  الوعي وفقد اإلغماء، لحوادث عرضة   نخفضالم

وقد يحدث نزف دماغي أو نزف في    اختالطات ارتفاع الضغط هو النزف، 

 موضع القلع. 
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  :ال مول 

 لخلية العصبية، يضعف ال مول من نابلية تخدير الاريض لتأثيره  ي ،لية الفقس العصبي ل

 الخلية العصبية ت و  م تقطبة  ي حالة الراحة، وتفبي  ا يعفي إزالة ادتقطاب ا ومن ثم 

 ودت ا لمالة الراحة ال ابقة، وهفا يرتبط ال مول با تقب   نفوا  الصوديوم والبوتاديوم 

ي حالة من  ي الغشاء الخلوي مغلقًا إياها ومانعًا من  ودل ادتقطاب الخلية جا ً  إياها  

 التفبيه الا تار

 األ صاب لوضع ا  نفتظر لمين  ودلأو  نلجأ لزيادل جر ة الاخدر: لمس ه ه الاش لة

 أحيانًا يا ن أ  نجعس الاريض يتفاول  اية نليلة من ال مول نبس  الية القلع.ي، الطبيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(الفحنص الدمنكةالتقييم المخبري )

د من حالة المريض النزفية:يعدُّ إجراؤها هاّما  جد ا  للتأكُّ  

 الف بة الطبيعية الفمد

 ال ياوغلوبين

 .ل/غ  14-18الرجال 

 .ل/غ 12-16الف اء  

 .ل/غ 11-16األطفال

 :ال يااتو ريت

 لة للدم  لد حجاهش ِّ ن بة العفاصر الات 

 .% 42- 52 الرجال 

 .%   37- 47 الف اء

 .%  31-43األطفال

http://www.facebook.com
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 :ءال ريا  المارا

  قر الدم  ن ل شفل

 

 .ملم م عب/مليو   4.7-6.1الرجال 

 .ملم م عب/مليو  4.2-5.4الف اء  

 .ملم م عب/مليو  3.7-5.5األطفال

 :ال ريا  البيضاء

 أو ابيضاض الدم ل شف الما   اإلنتانية
 م عب.ملم /بيضاء ا  رية ، 10 -ا  ، 5

 :الصفيما  الدموية

 لاعر ة حال التخثر
 م عبملم ألف صفيمة/  400-ألف  150 ددها 

 :زمن الفزا

العوامس و والصفيما ، حالة األو ية، لتقييم

ر امس  يلبراندم الا ا دل  الاولدل لليفين

  لد التخثر.

 دنيقة رهام جدًام 2-5

: الارحلة األولد من مراحس التخثر تتضان ت  هر

تقبض األو ية والتصاق الصفيما   لد جدار 

 . هة؛ ل د الثقبالو اء با ا  اآل

 :PT البروترمبين زمن

ريفتج  ن تلف  للتخثر الخارجي الطريق يفمد

: التخثر  وامس يقيسو، األن جةم

10,7,5,2,1 
 

 ثانية 12.5-11زمفه: 

 .%100-85  ن بته:

 

 :PTT الجزلي الترومبوب دتين زمن

ريفتج  ن تلف  للتخثر الداخلي الطريق يفمد

 :، ويقيس العوامسالصفيما م

1,2,5,8,9,10,11,12 

 .ثانية 40 -30

 

 م:Cرالبروتين الاتفا س CRP   بروتين

 الما    ي ال بد  ي إنتاجه يتمُّ  شاذ بروتين

 الماد :مثس مرالقيم الارتفعة له ا لت ابية

 ،الرثياني الافاصس الت اب ،المادل الرثوية

، إنتانا  الرلوي ا حتشاء القلب،  ضلة احتشاء

جراحة، الت اب األو ية، ر ض الجروح بعد ال

 .زرع ال لية ونقي العظم

 الطبيعية. المالة  ي نياة ب  أي  دلبيًا

 .واإلصابة بالارض ا لت اب  فد إيجابيًا 

 وجوده و فد الدم،  ي طبيعية بمالة يتواجد  

 حالة ب بب ال بد؛ من نشأته  لد دليً  ي و 

 .الج م  ي الت ابية
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 الدم د ر

 .مس ردلم 100/ مل70-110

الشدل، حا   ال  ري، الداء  ي الف بة تزداد 

 الدرق، جارا   رط القواتم، ورم  وشيف ، داء

البف رياس، الاعالجة  ا لت اب والورم الغدي  ي

 بالادرا  وبال تيروليدا ، ضخامة الف ايا .

الدرق، نصور األن ولين، ورم  ي الف بة تفقد 

 .ال بد، نصور الفخامد ، ا 

 :الطعام من دا تين بعد الغلو وز  مد

 بعدنبس الطعام، و الدم  ي الغلو وز  اية نياس

 طبيعية الف بة ت ن لم إذا، وب ا تين الطعام

 .بال  ري مصابًا الشخد ي و 

 :الغلو وزي رال  ريم الخضاب

الدم  خضاب مع الغلو وز اتماد من يفشأ

 ، وهو من أهم ا ختبارا .GHBليش س 

 

     لادل ال  ر ويفمد %8-4 طبيعية،ال نياته

 .أش ر3

 :ال  ر تماُّس اختبار

-75ال  ر  من  اية الاريض  يه يعطد

 مث ً   ي و  اإل طاء نبس ال  ر ويتعاير غ،100

 .دل/مل  105

 لن أن ولين  وز لدي م ال ين الارضد

 ال  ر وديرتفع ال  ر، من الجر ة يتمّالوا

 .دا ا 5 -1 من بشدل الدموي

 .دل/مل 200لاا الف بة ترتفع دنيقة  30بعد 

 .دل/مل 190إلد با نخفاض تبدأ دا ة  1بعد

 .دل/مل   165دا ة2 بعد

 .دل/مل  145دا ا 3بعد

 .دل/مل  105دا ا 4بعد 

 .والع س صميح ال  ري بالداء مصاب غير  الاريض 105لا الف بة  اد  إذا

 :}البول كرياتينين{ الكلوية الوظيفة فحص
ية ال رياتيفين هو  يار م توى التصفية تصف

ال بية، ويتقاس بعدد ميلاترا  الرشاحة 

ال لوية  ي الدنيقة، حيث يقاس م تويا  

 البول و رياتيفين الاصورل

م  139-90ر يتّم ح اب م توى التصفية: 

 .بالدنيقة مس/ليتر

يفقد  ي: تعطهس الوظيفة ال لوية، نصور القلب، 

 التجفاا.التشاع، المبن الصدمة، 
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 ما هي الحاالت التي يتطاول فيها زمن البروترومبين؟

aالتشاع، ا لت اب.، ا  ال بد م : 

bالمصيا م. -اآل ا  الصفراوية ا ن دادية ران داد القفال الصفراوية م 

cتفاول مضادا  التخثر. م 

 زمن النزف فيها؟ ليتطاوما هي الحاالت التي قد 

aوجود نقد  ي الصفيما .  م 

bالافتشر داخس األو ية مرضد التخثر  مDIC. والفاتجة  ن ادت  ك الصفيما ، 

cت و  لدي م نانصة العدد والوظيفة. مرضد تبلو  الدم؛ أل َّ الصفيما  م 

dتفاول جر ة زالدل من ال ورامين. م 

eزيادل ال شاشة الو الية. م 

fأندوميتادينم. -تفاول األدوية الاتضادل ل لت اب راألدبرين م 

gنصور نقي العظم. م 

 عطي المريض أدوية تزيد من زمن النزف عند القلع.نُ ال  حاالتالفي هذه 

ترافق ادة تركيز نيتروجين يوريا الدم وهي المتالزمة السريرية التي تتميز بزي :يوريميةتبلون الدم أو 

الكهارل والهرمونات واالختالالت األيضية التي تتزامن مع تدهور الوظائف  ،اضطراب اتزان السوائل

عد اليوريمية حالة طبية طارئة ُتهدد حياة الُمصاب بها مما يتطلب التدخل العالجي الكلوية وتُ 

 .الفوري

 يتطاول زمن الترومبوبالستين الجزئي فيها؟ قد ماهي الحاالت التي

a) ر لفا وراA,B.م 

b)  الفيتامين و وز K. 

c)  .اآل ا  ال بدية 

 ؟فضل الطرقأمن اختبارات فحص السكر التي وردت في الجدول، أّي منها هي 

 .السكر تحمل واختبار السكري الخضاب اختبار هي الدم سكر اختبارات أفضل
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 تذّكر مراحل تخثر الدم:

الصفيما  الدموية رطريق داخليم أو تلف األن جة رطريق خارجيم "  فد تلف يفازالترومبو س "يتش َّ

 الترومبوب دتينيفاز  لد يؤثر الترومبو   موجود بروتينر الخثرينب تمول طليعة  بِّيت اا 

ليفين غير مفمس  ي ا د الخثرين  لد تمول مولد الليفين الافمس إلدخثرينإلد م الاصورل  ي

 دم 10-5ر حدوث التخثر. 

 عوامل التخثر:

 

 

 

 :رىماتختلف وضعية الطبيب والاريض باخت ا م ا  القلع ر ك  لوي أو دفلي، ج ة يافد أو ي 

 المريضالسني و الجهازوضعية  -1

 Dental chair and patient position 

رؤية جيدل وراحة للطبيب والاريض خ ل نلع األدفا ، يجب وضع  ردي األدفا  بش س  لتأمين

حيث أ َّ ارتفاع ال ردي ودرجة مي   م فد الظ ر من األمور التي تت ّ س الرؤية الجيدل  صميح،

 :وضعية المريض والطبيب 
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اال األدوا  بدنة وم ارل وبراحة ل س من الاريض والوصول الجيد لل ن الاراد نلعه وادتع

  عفد: والطبيب

رال ردي  يجب أ  ي و   م الاريض  لد م توى  تف الطبيب  نلع أدفا  الفك العلوي 

، والزاوية بين ال ردي رزاوية مففرجةم ، وال ردي مالً  إلد الخلفوالاريض  لد م توى ال تفم

 درجة. 120ال في وم توى األرض بموالي 

يجب أ  ي و  م توى القوس ال فية أنرب لأل قي والج از ال في  نلع أدفا  الفك ال فلي 

  فد الاريض رأس م توىر ي و  م تواه أخفض بميث ي و   م الاريض أخفض نليً  للخلف

 .ري و  ال ردي تقريبًا بش س نالمم درجة 110ض ، والزاوية بين ال ردي واألرمالار ق م توى

 

 هي وضعية االستلقاء أثناء التخدير لمريضلأفضل وضعية 

 الطبيب ةضعيو  -2

 position of the operator:  

ريمة ومفادبة تجعله يفجز العاس تتطلهب  الية القلع ونتًا طويً ، ما يمّتم  لد الطبيب اّتخاذ ونفة مت

مقابس  12ذا ا تبرنا الاريض بوضعية نصف الجلوس وأ َّ ال ردي باثابة ال ا ة ، وإبالش س األمثس

 ت و  وضعية الطبيب  اا يلي: أس الاريض، لر

 : ي الفك العلوي

a7 فد ال ا ة أمام وياين الاريض، : مفطقة أمامية وخلفية يافد م. 

bالخلفية الي رى: نفس الونفة وللخلف نليً .الافطقة   م 

 

 : ي الفك ال فلي

  مع حضن رأس الاريض خلف الاريض 11 ي الربع األيان من الفك ال فلي:  فد ال ا ة ،

من خلف  ي و  ياناأل ن ي الوحشي والقلع بالفك ال فلينطع الرباط األر باليد الي رى

 .مالاريض

  أمام الاريض 10 ي الق م األمامي من الفك ال فلي:  فد ال ا ة. 

 فد  /: فد نلع ا دفا  ال فلية  ي الج ة الي رى/  ي الق م الخلفي من الفك ال فلي 

 .7ال ا ة 
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 :ضعية طبيب أعسرو

  فد نلع أدفا  الفك العلوي: يقف الطبيب أمام وي ار الاريض.

 ك ال فلي:  فد نلع أدفا  الف

aاريض. ة الي رى يقف الطبيب خلف وي ار الجقلع  ي الال فد  م 

bالاريض.أمام وي ار قلع  ي الج ة اليافد يقف الطبيب ال فد  م 

 يد الطبيب الي رى:

س بتثبيت الفك ال فلي ومفع حر ته و  لك وناية الف ج الرخول رالخد تقوم بعاس م م يتاثَّ 

و  لك اإلبقاء  لد الشاش الاوضوع  ي الفم وحااية الطرق  والل ا  والشفاهم، من الرّض

  لك ونفة الطبيب ح ب ج ة التفف ية بش س غير مباشر وتختلف وضعية أصابع اليد الي رى و

 .العاس ويجب ادتخدام اليد الي رى أثفاء نطع الرباط أو ادتخدام الروا ع أو ال  بة

 
 

 

خلع  إدخال ال  بة نطع الرباط تخدير اختيار المالة روجود أو  دم وجود ادتطباب للقلعم

 تعلياا  للارضدّك ال فخضب ال فخ نلع ال نال ن

 ح  س مرحلة بشيء من التفصيس:ودفشر

 التأكد: أّواًل:

 القصة وتدوين الاريض بتمضير ونقومبدايًة من  و  المالة ادتطباب للقلع، يجب التأ د 

 الارضية، وإجراء الفمد ال ريري 

 والاخبري والشعا ي.

 

 

 

 

 فائدة:

ؤقتية تائمًا ُيفّضل أن نبدأ بأسنان ةيعبة االم

مثاًل(، الك  كسنة رابعة سينبدأ بقليع أسينان 

سهلة، حنث تأتي الصبرة بعيد السينطرة دليى 

 األتااا بشكل جند ابعد دملن  تقريبًا(.

 للفائدة

 مراحل قلع األسنان
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 منضعيالخدكر الت: ثانياً 

 م:ل خاصةودفدرده  ي مماضر بال فة الرابعة هروال ي دفّتبع 

بالتدريج من تمت الغشاء يبدأ التخدير ، ولمس والتفبيه  ي مفطقة القلع  قطزالة اإل وال ي  

ارتشاح الاملول ، بميث يمدث ، حتد الوصول للب وق ال اماق، ضان العظم، بالرباطالاخاطي، 

 .ر للوصول إلد لب األدفا الاخد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الغشاء المخاطي تحت .1

 

تخدير دطمي  تبار الغشاء الاخاطي هو اللثةم: ابر

خال ا برل حوالي دي و   قط  بارل  ن إ ب يط جدًا،

إبعاد الشفة  بعد ،45ملم بعاق الايزاب بزاوية  2-3

بش س  امس لرؤية الايزاب بوضوح وت  يس المقن 

 انتباجر د  قا ةن تدله  لد حدوث التخدير بوجو ،ضافه

تمت  رز الاملول الاخدبب تر هب  ؛رلبالافطقة الاخّد

 .مالغشاء الاخاطي

 

 

 

 أنواع التخدير: يختلف نوع التخدير حسب مكان مرور اإلبرة
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  : هاتادتطباب

 . تخدير الف ج الرخول للتداخ   الجراحية ال طمية والب يطة مثس شق الخراجا 

  :إجراء تخديري أونلي دابق لمقن ُأخرى تأهيبًا لمقفة أخرى 

  مقن التخدير الفاحي أو تمت ال اماق.

 الابوِّني  ي الايزاب الدهليزي  تخدير الفروع ا نت اليِّة للعصب

 العلوي أو ال فلي أو  ي باطن الخد أو بالاثلث خلف الرحوي.

 .إلجراء اختبار التم ُّس تجاه الاادِّل الاتخدِّرل  

 : (غطية للعظمالسمحاق هو المادة المُ ) فوق السمحاق .2

، وهي ملم 9-7 ل ن وند ع ا بش س أ بر باتّجاه ذرول ا وازية للصفيمة ال فخيةبرل متتصبح اإل

إبرل نصيرل  ي  اق الايزاب ندخس حيث ، وذا  معّدل نجاح  ال وغير راّضة د لة التطبيقحقفة 

الدهليزي  وق ال ن الاراد تخديرها، بش س مفصف للزاوية الاتش لة بعد شد وتوتير الشفة والخد، 

الرخول دو  أ  تاس   ي الف ج ن تار  ي التقدم باإلبرل حتد مفطقة مقابلة ل رول ال ن وذلك

 .العظم

 :اادتطبابات 

aتخدير الف ج الرخول  فد الماجة للتداخس الجراحي  لي ا. م 

bوالقلع  فدما  العلوي من أجس الاعالجة اللبّية تخدير أدفا  الفك م 

 ير ق بمقفة تخديرية حف ية.

cلتخدير الافطقة األمامية من الفك ال فلي. م 

  أو الت اب حاد  ي مفطقة المقن. إ  أن ا غير م تطّبة  فد وجود إنتا 

 

  :تحت السمحاق .3

تصف أوً   ي مفاودي بش س  برل تدخس  اإل

 رذروتهم وج ر ال نثوية الا ا ة بين الما ة الل

 ومن ثمن بميث ي و  شطب اإلبرل باتِّجاه العظم،

نجعل ا موازية للصفيمة ال فخية رنريب من 

 ونجري المقن. الج رم
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 في الرباط: .4

بماجة إلد ضغط ل ا ثام،  30ا دريعة جدًا رخ ل نتالج  ة،مؤلا ًةي عالأ ثر حقن هامة جدًا و

إجراء  الية يتم  ثمن ،ضان الرباطاإلبرل بش س  اودي  تدخس ممانن خاصةو إبرصت له خص

 المقن.

 يجب تط ير اللثة نبس البدء بالتخدير، ثم ندخس باإلبرل. التقفية:

 

 :في اللثة .5

ن ية والوحشية، وبعد المقن األالج ة ب اودي من الطر يناة اللثوية بش س  المليد ندخس  ل 

 .ن حظ ابيضاض اللثة

 التداخ   الجراحية  لد اللثة واألن جة الدا اة و دت اال تخدير بعض  ت تطب  ي

الغشاء الاخاطي اللثوي، الف يج الليفي اللثوي ال ثيف، ، وتشاس علالافاطق نبس الق

 العظم ال فخي. داماق

 ضمن العظم:  .6

 .نفس ،لية التخدير  ي اللثة، إ  أنه  ي ه ه المالة يمدث اصطدام بالعظم

 

 .في اللب .7

 

 تخدير األسنان األمامية )القواطع الستة السفلية(:  .8

 أدفس ج ر الفاب والربا ية والتي تموي  القاطعةضان المفيرا   التخدير يتم

بالعظم ا دففجي داخس الفك، ماا يت  ِّس ارتشاح الاادل الاخدرل للعظم ثقبا  تتصس 

 والشعب القاطعة من العصب ال في ال فلي.

  نقف خلف الاريض ونبعد الشفة والخد بميث يظ ر الايزاب، ندخس اإلبرل بش س مالس إلد

تجاه ا المفيرا  القاطعة ونجري المقن، ثم نر ع اإلبرل دو  أ  تخرج من الف ج ونغير ا

 وب لك ن و  ند خدرنا القواطع ال تة.
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 :تخدير القواطع الستة العلوية )بحقنة واحدة( .9

الفاب : ألدفا ا بانيوذلك  بر الدخول بافطقة اللجام وصوً  إلد الفاب، ثم دمب اإلبرل إلد  

 :، حيث الربا ية  الثفية

س  فد اللثة  ي مفطقة الثفية ف تخدم نفس طريقة التخدير تمت ال اماق أو  وق ال اماق، ندخد

 فد الخط الاتودط ثم نمرا اإلبرل ونخدر الثفية والربا ية والفاب، بعد ذلك نوجه اإلبرل إلد 

 .الطرا اآلخر

 :دط  الرباطثالثًا: 

 إزالة ارتباط ال ن بالف ج الاجاورل  ن طريق نطع الرباط ال في ال فخي.

 :دتخال الوالبةإرابعًا: 

نا ك ال ن من  ميثا ك ال  بة وال ن نطعة واحدل بننبدأ بمر ا  نوية،    زنة تّ مر ة متب 

اة ح ب ش س صاِّدال مت،  األألننه  فدها ديف  ر التاج وليس من التاج ربعد تجاوز العفقم ج ره

 .ال  بة م اازرأس  لد   حظ أ َّنت ال ن بج رين،  إذا  ا  الج ر

 حركة معينة، وأداة معينة.لكلِّ سن مسكة ُمعينة، ومالحظة هامة: 

 :تخل  الن تخامنًا: 

 ال  با  أو الروا ع إما ن تخدم :مال ن نلقلةر ال ن لخلع. 

 ل ببين:  الروا ع بادتخدام القلع  الية تبدأ ما غالبًا 

 

 

 

 

 

 التخدير.  ا لية  مد -1
 

 م.األدفا  نلقلةر ال فخي الجوا وتوديع البشروي ا رتباط  صس -2
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 غير بطريقة الروا ع ه ه ادتعاال وراء  امن خطر هفاك الج ور، لقلع الروا ع أيضًا ت تعاس 

 الل ال جرح أو المفك نبة  انثقاب م اة تشريمية ببفية ضرر إلد مؤدية تفزلق د ق مدرودة

 .الفاوي البلعوم أو

 :دل  الن  سادسًا:

  فق فد إدخال ال  بة يتم نطع الرباط وبتقدير المالة وادتبعاد مضادا  ا دتطباب  القيامبعد 

  ت و  ربة واليد نطعة واحدل بميث تصبح ال   تمت اللثة ضان الرباط، أ اق نقطةال ن وب

 القلع بالش س التالي:إجراء حر ا   بعدها يتّمم، لهشة

 : روغالبًا بمر ا  دهليزية ول انية مع وجود ادتثفاءا  دف  رهام القلع ي و  دالاًا باتجاه الخارج 

 ، بالفك ال فلي للخارج واأل لد.دفس ي الفك العلوي للخارج واأل

 

 اصة )سنتوّسع فيها أكثر في محاضرات الحقة(:أمثلة عن القلع بالخ

ج رها مخروطي  فد القلع نقوم بالفتس رأن ي وحشيم ويتقلع ب  ولة وبدو   الثفايا العلوية 

 وه ا خاطئم.ط ب تقوم بمر ا  دهليزية حف ية ج د ربعض ال

ل ي ت ا د األدفا  ذا  الج ور الاخروطية بالمر ة األخيرل من القلع نقوم  ي ا بفتس ب يط؛  

ر تس ب يط جدًا بالاراحس ا خيرل   8بالقلع، وحتد باألرحاء يتا ن أ  نتجري حر ة  لد ش س رنم 

  مع الم ر إذا  انت الج ور مفمفيةم.

لدهليزي بش س  ام دالاًا حر ة القلع ت و  با العلوية رو لي ا جدل بين الد اترلمالربا ية  

 لد باتِّجاه المف ي.المر ة األوي الربا ية المف ي إ   

حر ة دهليزي : يتم إجراء فتس  ي الاراحس األخيرل  الضواحك ال فليةأدفا  تت   ي حال وجود 

 .ل اني ثم  الية  تس

المر ة يجب أ  ت و   املة متوازنة باتِّجاه الدهليزي والل اني،  المر ة العشوالية تؤدي ل  ر  

  ي ال ن وتازق باألن جة.
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 :كهود الننخ  ّ ض سابعًا:

ل ا  م،تباعد بسيط بين الصفيحة السنخية الدهليزية واللسانية) توديع ال فخإلد  ؤدييت الية القلع  إجراء 

 ب لن  " القلع م ا  ضغط، بميث نحالته ال ابقة  ن طريق  الية ضب ال فخإ ادته إلد تتم 

 ا  انا. ا ال فخين ل ي يعود ب يط ضبي و   بارل  ن  بس ،"ال فخين رجاعإل  بيرل نول

لمااية  رأو دا ةم نلادل دا تي م ا  القلعأو الشاش  نطعة من القطنيجب الضغط  لد  

الشفة  و   ، ولماايةمد 10 – 6وزمن التخثُّر  ،د 5 – 3زمن الفزا ة رالدموية الاتش ل العلقة

 .الاريض  ي حالة تخدير

 و  يأ   اا يجب ا بعد القلع، يجب التأ د من وضع نطعة الشاش م ا  القلع تاامًا تفاديًا للفز 

باظ ر غير  لق، ونمرص  لد ألها    تخرج من  م الاريض بميث نطعة الشاش مفطقيحجم 

دو  أ  أي ر تاامًا ال فخ أ  ت و  با ا  يجب بس الاجاورين ال فينطر ي   لد القطفةت و  

وبين التجويف أل  ذلك ديخلق  اصً  بيف ا  ؛تصس إلد ال طح الطاحن لألدفا  الاجاورل

 .مال فخي وبالتالي لن يفقطع الفزيف

 :مركضعليمات للتإعطاء ال ثامنًا:

يقوم ال ثير من حيث  األطفالحتد زوال التخدير، و  ديناا  ض ميجب أ  يأ س أو يقوم بعالية  

ماا ي بب  " اإلدففجة وهي متخّدرل و"ملا  اب بب  قدا  المس  ي ا األطفال بعّض الشفة 

 نز  ا.

 ألن ا تزيس العلقة الدموية. اليوم األول ا متفاع  ن الاضاضة  ي 

 .حتد زوال تأثير التخدير داخن خ ل اليوم األول طعام أو شراب تفاولا بتعاد  ن  

 لاريضمة لإذا  انت المالة العا  فد الضرورل، وذلك الت اب م  فا  أو مضادا يا ن وصف  

 أو الت اب. ألم حدوثع ونَّيتتديئة و

 ألننه ديمدث القلع رلادل دا تينم، بعد التدخين  دم  ي حال  ا  الاريض مدّخن، يفضس 

 .الفزا وحدوثنقد أ  جة 
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o  

o  

 

 
 

السن              وتد خشبي           

شبنه الد تور  الية نلع ال ن بأّن ا وتد خشبي ضان تربة،  ا ل ي نزيله   نر عه مباشرًل بس نقوم 

موجود ضان  ظم، العظم  يه  أيضًايطة لتوديع الا ا ة حوله ثم نقوم بفز ه، وال ن بمر ة ب 

مرونة، ونقوم بالقلقلة رخلعم بمر ا  معيفة بميث يوجد ل سه دن حر ة معيفة ردفدرس ذلك 

 باماضرل القلع بالخاصةم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اارة لكي ال ينبغي تامًا أن نهتمَّ دند القلع باألنسجة الرخوة ااألسنان المقابلة االمج

يحدث كسر في األسنان المقابلة االمجاارة أا كسر بالس  أا تتمزَّق األنسجة أا 

 حداث اختالط بالُبنى التشريحنة المجاارة.

 

 ظة هامةحمال

 األدوات المستخدمة في القلع

 :بشكٍل دام 

تأخا أتااا الفك العلوي شكاًل مستقنمًا تقريبًا، بننما تكون أتااا الفك السفلي 

 ذاا زااية.
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 :القطع مفطقة ح ب أش ال  دل لهالرباط،  بقطع القلع  الية تبدأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسكتن : لدينا ريد أن نقطع الرباطدندما نُ 

دلمًا أّنه كل م  اضعنة الطبن  االمريض، اطريقة مسك األتاة ا السنخ، اطريقة القلع، م  األساسناا 

 التي ُيرّكز دلنها في الفحص

مسكة لقاطعة الرباط: .

 :بعّتراء الاتمددل تختلف باخت ا اإلجلقواطع الرباط م  ا  مت

  :الرباط األن ي الوحشي،  إنه يختلف  ن نطع الرباط  فدما نتريد أ  نقطع بالفك العلوي

 الدهليزي المف ي؛ حيث ت و  الا  ة التي نّتبع ا  فد:

 .القبضة وال بابةم  ة نطع الرباط األن ي الوحشي 

 م  ة القلم. مف ينطع الرباط الدهليزي ال

 

 

 

 :Syndesmatomeقاطع الرباط 

 

: ناااطع رباااط  لااوي .1

ناااطع يت اااند أيضااًا 

 م تقيم. رباط
 

ناااااطع رباااااط  .2

يتشاا ِّس : داافلي

الاارأس العامااس 

 زاوية مع ال راع.
 

 :نااااطع ربااااط وحشاااي .3

 لقطااع  ي ااتخدم

لرحاد ل الوحشي رباطال

 انااات  الثالثاااة داااواًء

أو  داااافليةم  لويااااة أ

الرحااااااااد ا خياااااااارل 

 .الاوجودل
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  تختلف الا  ة: أيضًا ال فلي:بالفك 

 .م  ة القلم هليزي الل انيدالرباط ال

 .ام ة القبضة واإلب م  ن ي الوحشيالرباط األ

 الحظ!

في أنَّ في الفكين طريقة المسكة نفسها في الرباط الدهليزي اللساني )الحنكي(، وأيضاً 

مع اختالف استخدمنا فيها مسكة القبضة في كال الفكين ) المسكة في الرباط األنسي الوحشي

 .فيما إذا كانت قبضة وسبابة، أو قبضة وإبهام(

مسكة السنخ عند قطع الرباط:  .

، ومن أجس د م مقاطعة الرباطاألدوا  ر  فخ بش س جيد ود اه، ل ي   تفزلقالغاية مف ا م ك ال 

 وتأذي باألن جة: تفادي حدوث انخ ع بالافصساألدوا  و

 :الفك العلوي 

 لمف ي.ال فخ واإلب ام با دهليزيل بابة بنضع ا الج ة الي رى

 ال بابة بالمف ي، واإلب ام بالدهليزي. "بالع س"الج ة اليافد

 :الفك ال فلي 

 .رمن خارج الفمم ال بابة بالدهليزي، الودطد بالل اني، اإلب ام لد م ال نن الج ة الي رى

الودطد لد ن ال نن رمن خارج ال بابة بالدهليزي، اإلب ام بالل اني،  "بالع س" الج ة اليافد

 الفمم.

 

 

 

o  ن ي والوحشي بالفك العلويالرباط باألنطع: 

 نبضة ودبابة. :ناطع الرباط وم  ة ،مام الاريضأ من المس:  

o بالفك ال فلي: فدنطع الرباط األن ي والوحشي بالج ة اليا 

 : نبضة وإب ام.، وم  ة ناطع الرباطخلف الاريض دالاًا المس: 

o  الثالثة  ي الفك العلوي أو ال فلي:الرحد 

 ناطع الرباط الوحشي وبوضعية أمام الاريض ردالاًا من الفاحية الوحشيةم.المس: 

 نشاط
 

 : ي  س من الما   طبيب بالف بة للاريضالصميمة لل وضعيةادتفتج ال
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o  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقوم با ك الج ر وليس التاج.ح ب ش س ج ور األدفا ،  مصااةأدال مخصصة لقلع األدفا ، 

 تتألف من رأس و فق وذراع.

 طريقة تمييز األداة

 .مففرجة أو نالاة زاوية ذا  ال فلي الفك وأدوا  نليً م، مففرجة رأو م تقياة العلوي الفك  اا ذ رنا أدوا 

 بات الف  العلوي: وممّيز بينها بحسب:كالَّ 

 

 ح ب الش س ح ب الرنم ال ن

له  ي للرأسلداخلال طح ا واحدل، ادتقامة لد  ال راع مع سالرأ  1 الثفايا

م بروزر م ااز يوجد   ل ا؛ ووحيد مخروطي ااج ره ادطواني، ش س

 .الداخلي الوجه  لد

 2 الربا يا 

اريض بادتخدام أمام ال رباط أن ي وحشي: خلف الاريض.

 ناطع رباط وحشي

أمام 

 رباط دهليزي ل اني: أمام الاريض الاريض

يتم قطع الرباط في أغل  أجزاء الفم افك دلوي أا سفلي( م  أمام المريض، الك  

رحى األالى االثاننة في الجهة السفلنة النمنى نقوم بقطع دند قطع الرباط بال

 الرباط األنسي الوحشي فنهما م  خلف المريض.

 مالحظة

بات   :forcepsالكالَّ
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نفس الش س ال ابق، ول ن يختلف  ن الثفايا والربا يا  بأ َّ الرأس  197 الفاب

، تفادب ج ر الفاب الطويس أصغر وأنصر؛ ل ي يتّم تطبيق نول أ بر

 . و  يوجد  يه م ااز رنتوء، بروزم

نمو الخلف  اتنج فا لاا  تشبه   بة الثفايا والربا يا  والفاب، ول ن 7 الضواحك

ب يطة بين ال راع والرأس ، ت و  الزاوية مففرجة أ برزاوية تتش هس 

 ر  يوجد م ااز بداخس الرأسم.

األرحاء 

األولد 

 والثانية

17- 18 

 أيان وأي ر

 ندخس بين الج ور؛ريد أ  نتدهليزيا ، وباا أننفا  ج را  العلوية لألرحاء

 روالزاوية مففرجةم. س ال  بةخس رأ فدها وجود م ااز دا ف حظ 

ي الج ة اليافد تختلف  ن الج ة ولد والثانية    با  األرحاء األ

بج ة  و ز بين الج رين  ي الج ة اليافد ي الا ااالي رى؛ أل َّ 

رنمو الياينم"أي  خرىرنمو الي ارم و ي الج ة الي رى ي و  بج ة أ

  ن الي رى  ن ليافدا الرحد   بة بين التاييز بالع س" ريتّم

 .الدهليزيم ال طح  لد الا ااز توضُّع طريق

الرحد 

 الثالثة

ال  بة،  الرحد  زاويةاّتج ت نمو الخلف تزداد مع ا دفا   لاا األ 19-67

 الوصول  ي للا ا دل مضا فة زاوية  لد تمتوي الثالثة العلوية

 .!مرادتفتج لااذا؟  ي ا م ااز أي يوجد  ، والثالثة لألرحاء

   لد امفطبقدين الرأ طر ي  َّتختلف  ن ال  بة العادية بأ 51-29 الج ور

 ا يوجد بين ن اية الرأدين  ي ال  با  العادية  راغ.بيفابعض اا، 

 .  بة ج ور خلفيةربين ال راع والرأسم مضا فة يوجد زاوية

ج ور    بة مطر ا الرأدين مفطبقاال راع مع الرأس  لد ادتقامة واحدل رو

 أمامية.

ه أر ع  بة العادية إ  أننرأس   بة الج ور مع رأس ال  يتشابه  اا 

 وذلك للدخول ضان الا ا ة الرباطية.

الضواحك 

واألرحاء  ي 

 الطر ين

 لَّابة  امة لقلع الضواحك واألرحاء  ي الفك  150بة تتعتبر ال   150

  ي الفك ال فلي. 151العلوي، ويقابل ا ال لَّابة 
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 )زاوية منفرجة أو قائمة( كالبات الف  السفلي:

 ح ب الش س ح ب الرنم ال ن

، را نفراج نمو األدفسم ل  با  الثفايا والربا يا  زاوية مففرجة 4 الثفايا

 4 الربا يا  الرأس   يموي م ااز

 تتايز ال لَّابة بزاوية نالاة تقريبًا دو  وجود أي م ااز 13 الفاب

 13 الضواحك

األرحاء 

األولد 

 والثانية

22 - 73 

 أيان وأي ر
؛ ل ا يوجد لديفا ن ي وج ر وحشيذا  زاوية نالاة، ل ا ج ر أ

 م ااز من الدهليزي وم ااز من الل اني. ،نم اازي

نلفا بأ َّ   بة اليافد تختلف  ن  لفك العلوي فدما تمّدثفا  ن ا

 يف اا.   يوجد اخت ا ب الفك ال فليالي رى، أمنا  ي 

الرحد 

 الثالثة
21 - 79 
 

 مام الاريض.قلع من أتت  الثالثةرحاء : األرت  َّ

 الرأس وال راع  لد ادتقامة واحدل، ل ا م اازا .

لرحد الثالثة لتميط ه ه الدالرل  ي ا دالرل ل ي تصس لنت حظ 

، ول ي   تصطدم ال  بة بالرحد الثانية ل ي   يمدث إ انة بالعاس

 .يةبالرحد الثان

 الج ور
33-31 

 

 .نفس مواصفا    بة الج ور  ي الفك العلوي

 .زاوية نالاةت و  ال

ضواحك 

 وأرحاء

 روبش س أ بر الضواحك واألرحاءمدفا لقلع  س األ 151بة  امة    151

 

 

 

 

 

 

 

إما أن يكون الرأس والذراع على استقامة  كالبات األسنان العلوية األمامية

 واحدة، أو بينهما زاوية منفرجة.

 أس االاراع لنسا دلى استقامة ااحدة ايوجد زااية(.الر كالباا األسنان العلوية الصلفنة

 إما أن تكون الزااية قائمة أا منفرجة. كالباا األسنان السفلنة

http://www.facebook.com


 
 
 

 

 

 د. منير حرفوش| قلع األسنان وأدوات القلع

45 

45 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

 كالبات األسنان المؤقتة:
أرحاء؛ و أمامية أدفا  تلك األطفالحيث يا، العادية با وال   األطفال أدفا  بة   يجب التاييز بين

 قط ويختلفا  ح ب الفك، وت و  بمجم أصغر  بتينمن   با  الخاصة بأدفان م ال   تتألفل ا 

  م.بين ال را ين من   با  األدفا  الدالاة ر اا تتاّيز بوجود نابض "راصور"

 

 

 

 يبالعلوي، وذات زاوية بالسفلمستقيمة وأيضًا نفس القاعدة تكون 

  روافع الف  العلوي:
  :را عة باين 

 م.م  ت ارال بيرل بقبضت ا تتايز، م تقيم ورأد ا مجو ة وهي ،تت تخدم  ي القلع 

 يتا ن  ؛الصميمة ال فخ لم نا   ا با  ت ا الخاصة وبا  ةذا إ را عة خطرل جدًا؛ 

أو ند  تخترق الجيب الف يتفزلق ل أ 

 ش س مصتّا ول لك ،تدخس لقاع الفم

 .الرا عة بد م لي ا د ةالقبض

   نلع الج ور ند تت تخدم  ي. 

  يتا ن. 

 

 

 

 

 

 

 :Elevatorsالروافع 
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 طريقة إدخال الرا عة

 الج ور  الغالرل: الج ور البارزل

بالا ا ة  بش س  اودي الرا عة سدخِ نت 

 د ع  الية  بر وال فخم ال ن ال فخية ربين

 .الج ر  لد ضغط بتطبيق أي

ام  ثم  أااًل نحو السنخ يتمَّ إتخال لرافعة

ادموتية( حتى يتم تأمن   مستقنمةجعلها ن

 مدخل لها اُيصبح هناك "حشر"(.

 روافع الف  السفلي:

  تاليهودب لفد را عة : 

 ع  ي ا الج ور البارزليتقل.  

 زاوية بوجود تتايز. 

  يجعس ماا ؛الش س إجاصية القبضة ت و 

 .دطح  لد مرت زًا الضغط

   راير: را عة 

 مثلي. بش سد ا رأ 

 .القبضة بش س اجاصي 

 .ل ا نو ا  للج ة الي رى واليافد  

 :را عة ونتر باري ر راير الاعّدلةم 

ي رمن نبس بارا عة  راير نبضة تّم التعديس  لد 

وهفاك  معترض ش س تأخ ر ونتر باري تتد د صبمت أ

 ز الضغط  لد نقطةتر ِّل، زاوية بين الرأس والقبضةم

تالم ل ا نقلع  ي ا الج ور يبربع س لفد  هود

 دي بب البارزل الج ور  لد تطبيق ا الغالرل؛ حيث أ َّ

وتر َّز القول  ي  نبضت ا ش س ب بب الج ر ان  ار

  .نقطة
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 :را عة ذرى  

 إلد الدخول  لد ي ا دها ماا جدًا؛ ر يع رأد ا

 .متبقية ذرى وجود حال  ي ال فخ، ت تخدم  اق

 :را عة ل ا  ال ا ة 

 فدما ت و  الرحد دلياة، بوضع م تمب رالج ور  لقلع األرحاء الثالثة تخدم دابقًا انت ت 

ألنفا دف تفد  لد الرحد  ت دمة و  مرماة و  مفقودلللوحشيم وأ  ت و  الرحد الاجاورل مت

 . ي الونت الماضر  تخدمتعد تت لم ل ف ا، الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 :م  األدوات المنتخدمة في القل  أكضاً 

 :bone shears مقراض العظم

 مع وجود نابض بين ال را ين أدال تشبه ال لَّابة.  

 :رإزالة الفتوءا   يت تخدم لتش يب العظم ا دتخدام

 العظاية البارزل  ي مفطقة مفترق الج ور خاصًةم

 ي حال وجود تراجع  ي اللثة و ظ ور العظم 

 ال فخي.

 ية ضغط ،لية  اله: يقوم با ك العظم وإجراء  ال

 . قط  يتم تش يب العظم

 حالة سريرية

 لديفا دن بج رين أحدهاا بارز واآلخر غالر:
 

ا  ال فخ البارز  فدما نقلعه نقوم بقلعه أوً  وبرا عة لفد  هودبيتال، وبا ج ر ال

ز تر ُّ وبفضس ونتر باري را عة بندخس ر ي م ا  الج ر البارز ال ي نافا بقلعهم 

 خر.عالية  تس ب يطة يتقلع الج ر اآلتظ ر ذرى ال ن وبالضغط  لد نقطة 
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 :Excavators المجارف

  ،ن تعال ا بعد نلع ال ن أدال تشبه الالعقة

للتجريف  ي حال وجود ، ة ذروية  ي مفطقة 

 القلع.

 . ًإما أ  ت و  صغيرل أو مقعرل أو م توية نلي 

 

 

 :chisels & mallet اإلزميل والمطرقة

إلزميس  فد مفترق الج ور بوضع ا  انت تت تخدم لفصس الج ور

، ول ن يت تعاض  ف ا حاليًا وضربه بوادطة الاطرنة

  بال فابس.

 اإلصبع المعدنية:

 بًا لعض أصابع الطبيب.تجّف ؛تت تخدم  فد التعامس مع الارضد العصبيين

دات  :Retractors المبعِّ

 .تتؤّمن رؤية جيدل؛ إلبعاد الخد أو الشريمة 

 ر يفغرم الابعِّد ذو اإلصبع، ارغو بعِّد صغير أو  بيرم، مأنوا  ا: الابعِّد الشو ي ر. 

 :bone file مبرد العظم

 ن طريق الابارد وذلك العظم نلجأ لعالية تش يب ال فخ  نرض ي  ثير من األحيا  بعد  الية 

 ت ويته.التي تقوم بالعظاية 

 :periosteum elevators رافعة السمحاق

وداخلي مقعر، وهي ت تعاس لفصس الشريمة  ن العظم  ي  لرأس ه ه األدال دطح خارجي ممدب

 بعض العاليا  الجراحية.
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