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 :Diagnosisاىخشخ٘ص 

ٗعختر اإلحراء األول واألًْ فٖ أي عٍو 

ؼتٖ ٗشٍو وٗخغٍَ حٍع وححي٘و 

وحرح٘ب ىيٍعئٌات ىئضٔل إىٕ 

اىخشخ٘ص اىِٓائٖ و خؽث اىعالج ةدّكث 

واىخٖ حؤدي إىٕ ٌعاىخث ضح٘حث، 

وٗعخٍد عيٕ األشاس اىعيٍٖ واىخترة 

 ىذىم ٗعختر اىخشخ٘ص ْٔ ُطف اىٍعاىخث.

 هقذهت

وي هذٍ املحاظزة سخخع

 الؼٌاويي الخاليت:
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ٗػخٍػ اىخشغ٘ص ةشهو نت٘ؽ غيٕ اىٍٍارـث، ؤْ ةطاسث ىػيً وٌٓارة، 

ؤْ فَ ٌَ فِٔن اىؽب؛ وال ٍٗهَ ىيؽت٘ب ةاىػيً وضػه أن ِٗشص فٖ 

حشغ٘ص األٌؽاض، فٓٔ غٍي٘ث حفاغي٘ث ةَ٘ اىؽت٘ب واىٍؽٗظ ٌػًا، وحخؽيب 

اىؽت٘ب إحلان فَ اإلضغاء واىؼي ٗطخاج إىٕ حؽن٘ؾ وضتؽ ْؼه اىػٍي٘ث ٌَ 

ٍِٗع اىؽت٘ب ٌَ اىخفؽع فٖ اىخٔرط ةأي ٌػاىشث كتو اىخأنػ ٌَ اىٔضٔل 

إىٕ اىٍشهيث اىطل٘ل٘ث اىخٖ ٗػاُٖ ٌِٓا ٌؽٗغّ ووعع عؽث اىػالج 

 اىٍِاـتث.

نٍا حخؽيب ْؼه اىػٍي٘ث فَ إدارة اىٍػئٌات ٌَ سٍع، حِظً٘، 

 شهو اىطط٘ص.وحطي٘و ةاىحػوَٗ 

 وحذّكز دوهًا:

أن اىخٍٓو فٖ ٌطاوىث اعخ٘ار اىؽؽٗق اىطط٘ص 

أفغو ةهر٘ؽ ٌَ اىخفّؽع فٖ اعخ٘ار ؼؽٗق كػ 

 ٗهٔن عاؼئ.

 

 

 Diagnosis Stepsوراحل امتشخٔص 

 ٓىكي تقصٔه عىنٔث امتشخٔص إمّ أرةعث وراحل رئٔصٔث:

  ظ.ٓاشتجِاب امىر 

  امفحص امصرٓري. 

 حنٔل امىعنِوات.ت 

 خطث امتشخٔص امٌُائٔث و خطث امىعامجث.وعع  
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  اشتجِاب امىرٓظ:

َِ اشذضٖاب اًُرٙظ ٖٔ َعةوًح صُػ َؽٌَٖةت ؼةَح  امُدفإن -

وطجٚح ؼِ اًُرٙظ ًُؽرقح اًشىٖى اًراٚصٚح، ثةإلعةقح ًُؽرقح أو 

قٚزًٖٖٙص٘ أو دْةول ألدوٙح مد ٙذطٌت دؽدٙي أو أخذ اظذٚةط َؽِٚ 

  أزْةء اًُؽةًضح.

 اًجدء ثةًُؽةًضح اًصْٚح ال ثدَّ َِ اشذضٖاب اًُرٙظ.مجي -

م ًٌُرٙظ ؼةدة اشذُةرة ٙذٍ اإلصةثح ؼٌٕٚة َِ مجٌٓ، - ُدندَّ

دذغُِ ٔذه االشذُةرة ثؽظ األشبٌح اًشخطٚح َسي اًصؤال 

ؼِ االشٍ، اًؽُر، إًُْح، َىةن اًصىِ، رمٍ إًةدف، اًعةًح 

ػ ؼٌٕٚة اًُرٙظ  اًُرعٚح، األدوٙح... ؤ٘ ذات وٖٙمِّ

 َطدامٚح. 

 

 
 امتٔاًات امشخطٔث عي امىرٓظ )االشه, امعىر, ..... (. 

امِعع امطحْ امعام )األوراض امجُازٓث امعاوث و األدوٓث امىتٌاومث   

ًقطًا فْ امِظٔفث امىٌاعٔث, وخاضث امصتٔروئٔدات ألًُا تحدث 

وامقنتٔث, األوراض امتٌفصٔث, زفٔث األوراض امٌ امحىل واإلرعاع,

أوراض  حاالت امتحصس وي األدوٓث, األوراض امكتدٓث وامكنِٓث,

 .(. .امعِز امىٌاعْ.

 . امشكِى امرئٔصٔث 

 امقطث امىرعٔث. 

 

 

 

 

ٓتغىي 

اشتجِاب 

 امىرٓظ

            ٙذٖصت دٖزٚل اًٖعػ اًطع٘ ًٌُرٙظ مجي اًجدء ثأي قعص 

ت: شرٙري وشؽةؼ٘.
ظ

الح
ه
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ُٓغطّ ةامطادات امحِٔٓث,  أي ورٓظ وعّرض المتُاب شغاف امقنب ٓتِجب أن 

 .قتل امتداخل امنتْ %2ةاإلعافث إمّ غصِل فىِي ةكنِر َٔكصٔدٓي 

 

 سٌخكلن اآلى ػي حذبري بؼط األهزاض الؼاهت:
 

  حدة٘ر اىٍرعٕ اىٍعرعَ٘ الىخٓاب شغاف اىليب:

 

 

امتروتِكِل 

ّ ةٍ وي  امىِضَّ

قتل امجىعٔث 

األورٓكٔث ألوراض 

 :2007امقنب 

 َغةد اشذطجةب ضرٙعح ًٌُؽةًضح اًٌجٚح.ثشىي ؼةم ال ٖٙصد 

ًىِ ٖٙصد ثؽظ اًعةالت اًكٚزًٖٖٙصٚح واألَراض اًؽةَح اًذ٘ 

دذطٌت دداثٚر خةضح )َرعٗ اًذعصس، اًصىري، األَراض اًْزقٚح، 

اًعُي واإلرعةع، األَراض اًنٌجٚح، َرعٗ اًؽٖز اًُْةؼ٘، اًُرعٗ 

اًذِٙ ْٙةوًٖن أدوٙح شذٚرواٚدٙح أو َغةدات دخسر.... ( ال ثد َِ 

ا وةن َصٚطر ؼٌٚٓ أم ؿٚر َصٚطر اًذأود َِ وعػ اًُرٙظ إذ

 ؼٌٚٓ. 

وق٘ ظةل اًشه ثةًٖعػ اًطع٘ اًؽةم ؼْد اًُرٙظ ٙذٖصت 

ّٚح.  اشذشةرة اًطجٚت اًُؽةًش مجي اًجدء ثأي َؽةًضح ًج
 

 الوضع الصحي

 العام

 والمعالجة اللبيَّة
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يتّ٘ث ًْ أوىئم اىٍعرعٔن إن أًْ اىٍرعٕ اىٔاحب حدة٘رًْ كتو اىٍعاىخث اى

 شغاف اىليب. الىخٓاب

 وٗخً ذىم ٌَ خالل اىخغؽ٘ث ةاىطادات اىح٘ٔٗث ناىخاىٖ:
 

 :َ٘اًصْ٘ اًذداخي اًضراظ٘مجي شةؼح َِ   غ أَٖوصص2ٌٌِٚٚ اىٍرعٕ اىتاىغ(). 

 ٌَؾ/وؾ 50 :وىألؼفال  ّٚ ح ؼِ َِ وزن اًطكي ؼٌٗ أن ال دزٙد اًضرؼح اًىٌ

  .(غ2) صرؼح اًجةًؾ

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  حدة٘ر ٌرٗظ اىصهري:

 

  ُٗفغو احخاذ اىخداة٘ر اىخاى٘ث عِد ٌرٗظ اىصهري:

  إصراء َؽةًضح ًُرٙظ اًصىري ؿٚر اًُصٚطر ؼٌٚٓ.دضُّْت 

 .ٙكغي اًؽُي ثُٖاؼٚد ضجةظٚح 

 قطٖره أن اًُرٙظ مد دْةول  َِ اًذأود

 أخذ صرؼح األّصًِٖٚ اًطجةظٚح.

 االَذطةص ق٘ اًؽٚةدة  ٙضت االظذكةظ ثُطدر شىري شرٙػ

  الشذخدآَ ق٘ ظةل ظدوث ّٖثح ّنص شىر أزْةء اًُؽةًضح.

 

 حدة٘ر اىٍرأة اىحاٌو:

 

 .طٌت اشذشةرة طجٚح َىذٖثح َِ طجٚت اًْصةاٚح 

  إن أقغي ومخ ًٌذداخي ؼٌٗ اًُرأة اًعةَي ٖٔ األشٕر اًسالزح

 (.   4,5,6اًُذٖشطح )

 فٖ حال اىحصاش٘ث ٌَ اىتِصيَ٘:

 ٌَؾ مجي شةؼح َِ اًذداخي اًضراظ٘ )اًصْ٘(.600ٖٙضف اًىٌْٚداَةٙصِٚ  - 

ٌَؾ/وؾ َِ وزن اًطكي ؼٌٗ أن ال دذضةوز صرؼح اًجةًؾ )أي ال دزٙد  20وًألطكةل -  

 ٌَؾ(.600اًضرؼح ؼِ 
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  ّٖن اًضِْٚ  َؽةًضحدضُّْت اًُرأة اًعةَي ق٘ األشٕر اًسالزح األوًٗ ألن دى

قند  اًسالث،ق٘ ٔذه األشٕر  ثشىي راٚص٘)وخةضح اًضٕةز اًؽطج٘( ٙىٖن 

ّغطر أزْةء اًُؽةًضح إًٗ إؼطةء ثؽظ األدوٙح اًذ٘ مد دصجت دشٖٔةت خٌنٚح 

 ؼْد اًضِْٚ.

  ٙخشٗ َِ ظدوث اإلصٕةض أو اًٖالدة اًُجىرة ؼْد

ؼٌٕٚة ق٘ األشٕر َي ق٘ ظةل دٍ اًذداخي اًُرأة اًعة

ألن اًُؽةًضح مد دذراقل ثأًٍ، ووصٖد  اًسالزح األخٚرة،

األًٍ ٙؽْ٘ إقراز ٔرَٖن االٙجْكرِٙ َِ اًـدة 

اًىغرٙح؛ ظٚر ٙؽُي ٔذا إًرَٖن ؼٌٗ دعكٚز 

ؼغالت اًرظٍ ؼٌٗ اًذنٌص وثةًذةً٘ ظدوث اًٖالدة 

 اًُجىرة أو اإلصٕةض. 

  ٖٙر اًشؽةؼ٘ ًٌُرأة اًعةَي اًذطٙذٖصت أن ٙىٖن

 ثةًعد األدّٗ، َػ عرورة اشذخدام وامٚةت اًرضةص. 
 

 ٌرعٕ اىخحصس حخاه اىالحهس:

 

  ٙصذخدم اًالدىس ؼةدة ق٘ ضْةؼح اًنكةزات

  واًنطػ اًُطةطٚح ًٌعةصز اًُطةط٘.

  ُٙىِ دضْٚت اًُرعٗ اًذِٙ ٙجدون ظصةشٚح

 خالل: َِ ٔذه اًُةدة َِ

  يٌ اهالتمس. اهخاهٔحاحز اهًعاظٔ اهاشتػًال  (1

 خاهٖث يٌ اهالتمس.اهقفازات اهاشتػًال  (2

 

 هالحظاث
 

 ًٍ ٙسجخ ؼٌُٚةً وصٖد دعصس دضةه اًىٖدة. 

     ،ٙضت األخذ ثؽِٚ االؼذجةر ؼدد وَدة اًضٌصةت اًذ٘ ٙضت إصراء اًؽالج خالًٕة 

طٌٖٙح وأن  قك٘ ظةًح َرعٗ اًنٌت أو َرعٗ اًصىري ٙكغي أن ال دىٖن اًضٌصةت

 دىٖن مٌٌٚح اًؽدد.
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  .شتب قدوم اهًرٕض إهٓ اهػٖادة ِٔ 

 اهرئٖصٖث  ىشمْهواالشخًاع  ٕخْجب غوٓ اهطتٖب

( وةدون لوًاحُوغث اهًرٕض )ة ّاهوًرٕض وحصجٖو

 أي حغٖٖر، وحصجٖن األغراض اهًرافقث هوًشموث

اهحاهٖث ةػَإث، حٖد حػختر يرجع ْٕذف حاهث يا 

  .قتن اهًػاهجث

 .اهخشخٖص اهجٖد = يػاهجث جٖدة 

 

 ٗصاعد حصخ٘و األعراض اىحاى٘ث فٖ حشخ٘ص اىحاىث وحخغٍَ:

 (؟ر أم عفٔي ؟ وٌا ْٖ ْذه اىٍث٘راتٌثا)ْو األىً  :ٌث٘رات األىً

 اًٌت ؿٚر اًردود. ظٚر أن األًٍ اًؽكٖي َُِّٚز ثشىي أشةش٘ ًعةالت اًذٕةب 

 وٙدل ؼٌٗ َشىٌح ق٘ األًٚةؼ c ٌّت وثةًّذةً٘ ًدْٙة أي اًذخّرب أضجط ع ُِ اً

 أو اًذخّرب ق٘ اًّْصش ظٖل اًذروة وثةًذةً٘ خّراج ذروي. ًت، اًذٕةب
 

 حهرار األىً )ٌٖٗٔ ؟ شاعٖ ؟ ٌصخٍر؟(. 

 ٌدة األىً )ثٔاُٖ ؟ دكائق ؟ شاعات ؟(. 

  شدة األىً: 

  األًٍ اًُرٙظ َِ اًْٖم؟ٔي ٖٙمظ 

  ٔي ٙأخذ اًُرٙظ َصىْةت ًذصىِٚ األًٍ، ؤي دخف ظدة ٔذا األًٍ ثذْةول

 ؟وَة ّٖؼٕة ٔذه اًُصىْةت

 ن٘ف حطف أىٍم؟  

 .ظةد أو َجٍٕ، ّةثظ، خكٚف أو شدٙد، َٖعػ أو َذشؽػ

 

 

 

 

 :Chief Complaintالشكوى الرئيسيث 
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 :Clinical Examination امفحص امصرٓري

 

  ٓقصه امفحص امصرٓري إمّ:

 .Extra-oral examination 

 .Intra-oral examination  

 

 

 وٌظه فْ امفدِص امخشخٔصٔث ِٓفر امِكج وٓرٓح امطتٔب وامىرٓض.إن احتاع حسنسل و

 

Extra-oral Examination 

 ؼدم اًذْةعر. 

 االّذكةخ. 

  اًعصةشَّٚح. 

ظٚر أن ٔذه اًغخةَح  عخةَح اًؽند اًٌُكَّٚح: 

ددل ؼٌٗ وصٖد َشىٌح ق٘ اًكه اًؽٌٖي أو 

  اًصكٌ٘ ق٘ اًطرؼ ّكصٓ.

 وصٖد ّةشٖر خةرج قُٖي. 

قعص اًؽغالت و اًُكطي اًكى٘ اًطدؿ٘:  

ًٌذعري ؼِ اظذُةًٚح وصٖد اًذشْضةت اًؽغٌٚح 

ُِ اًُُىِ أن ٙىٖن األًٍ ق٘ اًٖصٓ واًؽْل ق

ٙذٖصت قعطٕة   ثصجت اًؽغالت، ًذًه

خطٖضةً وأنَّ ؿةًجٚح اٛالم اًشدٙدة ٙؽزى 

ّٓ ال أشججٕة إًٗ اًٌت اًصْ٘ واًصجت ق٘ ذًه 

  و ؼْد ،ٖٙصد َصذنجالت َٖعؽٚح ق٘ اًٌت

إشةرات  Cوصٖد ثداٙح اًذٕةب ًج٘ دؽط٘ أًٚةؼ 

ًٍ َذشؽِّػ وؼةم ق٘ اًُْطنح وٌٕة إًٗ أن أ

دجدأ اًُصذنجالت  ؛ٙطي االًذٕةب إًٗ اًذروة

ًٍ أًُٖعؽٚح ق٘ اًرثةط ثإرشةل إشةرات ا

 َٖعؽ٘.

http://www.facebook.com


 
 

 

 

 د. محمد الطّيان| التشخيص في المداواة اللبّية 

 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

Intra-oral Examination 

 

 .وُٚح وّٖؼٚح اًعشٖات ق٘ قٍ اًُرٙظ  

 .ّصجح اّذشةر اًْخر 

 .األشْةن اًُكنٖدة أو اًذ٘ ًٚس ًٕة َنةثي 

 .ضعح اًْصش ظٖل اًصْٚح  

  مةش٘ أو رخٖ.وصٖد اّذكةخ 

 .وصٖد ّةشٖر 

 ّٖن األ  ددل أظٚةّةً ؼٌٗ دُٖت اًصِ(. )شْةن دٌ

 .اّصعةل األشْةن 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :Pulp Diagnostic tests ىيب اىصِٖ اىفحٔص اىخشخ٘ط٘ث

 

 

Ease of access 
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 .غوٓ األقنٕخى حرتٖج اهخشخٖص يٌ خالل اهحصْل غوٓ فحصٌٖ إٕجاةٌٖٖ يصخقوٌٖ 

 

 .اهصٌ يخًْت شٌ ال ٕصخجٖب هفحص اهحْٖٕث اهمّرةائٔ + حصاشٖث غوٓ اهقرع 

 

 

 

 

 

 ..هوا يؼٌي     

اًكعٖص مد أدت إًٗ دشخٚص خةطئ ق٘ ٔذه  َُة ٙؽْ٘ أن ٔذه

اًعةًح وًٕذا اًصجت ٙضت أال ّؽذُد ؼٌٗ ٔذه اًكعٖص ًٖظدٔة ق٘ 

 دشخٚص أَراض اًٌت واًْصش ظٖل اًصْٚح.

 

Diagnosis Tests
 

 الجس. .1

  القرع. .2

 الحركث. .3

 الفحص الشعاعي. .4

 فحص حيويث اللب. .5

 فحص العض. .6

  فحص الشفوفيث السنيث ةالضوء. .7

 فحص النسج حول السنيث. .8

 الفحص التجريتي ةحفر حفرة ةالسن. .9

.فحص التخدير .11

 

اىٍٔاعع ٗفغو إحراء اىفحٔص اىخشخ٘ط٘ث عيٕ اىٍٔاعع اىصيٍ٘ث أوالً ثً عيٕ 

اىٍشهٔك ةأٌرْا ةٓدف حٍ٘٘ز اىحاىث اىٍرع٘ث عَ اىحاىث اىؽت٘ع٘ث واىخعرف 

 عي٘ٓا.

!! قُساًل قند ال ٙصذضٚت  ثةًُطٌلإن اًُؽةدًح اًصةثنح ًٚصخ ضعٚعح 

اًصِ ًٌكعٖص اًعٖٚٙح ثصجت اًذىٌس اًذي ٙطٚت اًعضرة اًٌجٚح َػ 

اًذندم ق٘ اًؽُر، وًٚس ثصجت دُٖت اًٌت، وُة أن وصٖد ظةًح َِ اًغزز 

 )اًذشْش اًؽغٌ٘( ؼْد اًُرٙظ مد دصجت ظصةشٚح ؼٌٗ اًنرع.

 اجخهاد كزياث

ت:
ظ

الح
ه
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 :Palpationاخخبار الجس 

 

  ٘ث ىؼرى األـِان ٗخً فطص اىِفز اىفٍٔٗث اىٍغؽِّ

اىٍشختّ ةٓا ىيتطد غَ ضفاـ٘ث أو حٍٔج )اىػالٌث 

اج( أو اُخفاخ.   اىفاركث ىيغؽَّ

  طهً ٗخً اىفطص ٌُ وةيؽف ةفتاةث اىؽت٘ب غيٕ اىٍغاؼ٘ث ةخؽت٘ق عغػ 

اىػْي٘ؾٗث واىطِه٘ث )اىيفاُ٘ث( غِػ ٌِؽلث ذرا األـِان وٌَ ذً ٌِؽلث اىطافث 

ُٗؽاد فططّ، وٗخً ذىم  اىيرٔٗث ٌَ اىٍِاؼق اىفيٍ٘ث ةاحشاه اىٍِاؼق ىهو ـَ 

  اىٍطاةث.

  ض٘د أن ضاىث اىخٓاب اىيب غِػ اىؼروة حخؽافق ٌع آفث ذروٗث، و اىغؽاج اىطاد

 أو اىٍؾٌَ ٗخٔعع فٖ ْؼه اىٍِؽلث.

  فاىِفز اىٍغؽ٘ث ىيؼرى غتارة غَ ٌؽآة حػهؿ اىطاىث داعو اىفَ، أي ُفخؽ٘ع

حطفؿ اىطاىث داعو اىػظً أو اىٍِؽلث أغيٕ ذرى األـِان غَ ؼؽٗق ضؿ 

 اىِفز اىٍغؽ٘ث ىٓا.

 :Percussionاخخبار القزع 

  ٖٗخً فطص اىلؽع إٌا ٗػوًٗا ةاىغغػ اىػٍٔدي أو األفل

ةطاٌو اىٍؽآة  ةيؽفغيٕ اىفَ اىٍشختّ ةّ أو ةاىّؽؽق 

  غيٕ اىفَ.

  غَ ٌشهيث ضٔل  ػٍٔدياىغادًة ٗػتِّؽ األىً اىٍطَػث ةاىلؽع

فٖ ضَ٘ ٗػتِّؽ األىً اىٍطَػث ةاىلؽع  ذروٗث )ىت٘ث اىٍِشأ(،

ٌشهيث فٖ أو  اىٍِشأ غَ ٌشهيث ضٔل ـِ٘ث األفلٖ

 ٌِؽلث ٌفخؽق اىشؼور.  
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 :Mobilityاخخبار الحزكت 

)نػب  ٗخً فطص اىطؽنث ةٔعع أداة ٌػػُ٘ث

  اىٍؽآة( ٌَ اىِاض٘ث اىػْي٘ؾٗث ىيفَ وراضث إضتع

 ،ٌَ اىفَ اىفاضص غيٕ اىؽؽف اىطِهٖ )اىيفاُٖ( 

ؿ اىطؽنث.   وٗخً ٌطاوىث دفع اىفَ ةاإلضتع ىخطفُّ

 
 
 
 
 

   

 يوكي حصٌيف حزكت السي ظوي ثالد درجاث:

 ( 1درسث:)  دنرٙجةً َِ االدضةه  1دشٚر ًٖصٖد ظروح دنّدر ثػ ٍَ

 اًدٌٔٚزي إًٗ اًٌصةّ٘.

 ( 2درسث:)  دنرٙجةً َِ االدضةه اًدٌٔٚزي إًٗ  2دشٚر ًٖصٖد ظروح دنّدر ثػ ٍَ

 اًٌصةّ٘.

 ( 3درسث:)  َِ دنرٙجةً َِ االدضةه 3دشٚر ًٖصٖد ظروح دنّدر ثأوسر ٍَ

 اًدٌٔٚزي إًٗ اًٌصةّ٘.

ّ٘ث ٌَ اىٍفخؽض أن حخطفَ اىطؽنث ةشهو ٌيطٔظ ةػػ  اىٍػاىشث اىيت

ّ٘ث اىٍِشأ.  ىألكِ٘ث اىشؼرٗث فٖ ضال ناُج اىٍشهيث ىت

كسترا إ

 الكتاب

 

يوكي حقسين 

 الحزكت إىل:
 

 ةف٘ؽث )ؼت٘ػ٘ث(.(1

 ٌخٔـؽث.(2

شػٗػة )ضؽنث ساُت٘ث ٌع (3

 ضؽنث شاكٔى٘ث عٍَ اىفِظ(.

 

قد ٕخخوط غوٓ اهًرٕض األهى ةاهقرع فال ٕصخطٖع 

اهخًٖٖز ةٌٖ األهى اهًحَدث ةاهقرع اهػًْدي واألهى 

اهًحَدث ةاهقرع األفقٔ يراًل فٔ حال وجْد اهخّاب 

  رةاط.

أو وجْد رض ٕؤدي هحصاشٖث غوٓ اهقرع وةاهخاهٔ 

)وغاهتًا ٕمْن َِاك أذر اهصٌ قد ٕمْن غٖر يخًْت 

 غوٓ األشَان اهػوْٕث اهًقاةِوث حدهَُّٔ غوٓ اهرض(.
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 )لإلطالع( حالت خاصت

اسات ُظؽًا ىهٔن اىفَ فٖ  حػػ اىطؽنث اىفِ٘ث ٌَ اىػالٌات اىٍؽاِفلث ىيغؽَّ

ػًا عٍَ سٔف ٌٍئء ةفائو )أشتّ ةاىتاىٔن(، ىؼىم  ٌرو ْؼه اىطاىث ٌخٔعِّ

اىث ٌالضظث اىطؽنث غيٕ اىفَ، وفٖ ْؼه اىطاج غِػ وسٔد عؽَّ  حٔكعٗشب 

 ِشاح ـ٘ػٔد اىفَ ىيرتات ٌَ سػٗػةػػ إُٓاء اىٍػاىشث اىيت٘ث ة

 :Radiographyالفحص الشؼاػي 

أـاـ٘ات اىخشغ٘ص وال ٍٗهَ اىتػء  إن اىطٔرة اىشػاغ٘ث ضٔل اىؼروٗث ْٖ ٌَ 

 ةاىػٍو ةػوُٓا. 

أُّ  نٍا طٔضات اىخشغ٘ص،ػاغٖ اىفطص األنرؽ ٌٔذٔك٘ث ةَ٘ فٗػختؽ اىفطص اىش 

فٖ  ىٔضػهرغً ذىم فٍَ اىغؽأ االغخٍاد غيّ٘ و ٗػؽٖ ٌػئٌات كٍِّ٘ث ودك٘لث،

 اىخشغ٘ص. 

حػؽٖ اىطٔر اىشػاغ٘ث ٌػئٌات حشغ٘ط٘ث غَ نٍو 

:ٌَ 

 

آقح ؼٌٗ شىي ٔةًح )ؼٌٗ شىي  أن دٖظ٘ ثٖصٖد َسي اٙفات اىؼروٗث ةشهو غام: 

ِّٚز ًٌىصٖر اًضذرٙح j )  j-shaped or halo-like lesionظرؼ   . ؤ٘ َغٕر َُ

 

 

 

  ُاـٔر ٌِفخص غيٕ اىطفؽة اىفٍٔٗث: 

ٙذٍ شجر اًْةشٖر ثنُػ وٖدة ودؤخذ ضٖرة شؽةؼٚح ًذؽِٚٚ َطدر اإلّذةن، ظٚر 

ًنٚط اًُضرى األشٕي عُِ اًؽغٍ، ًذًه َِ اًغروري شجر اًْةشٖر ًُؽرقح ٙأخذ ا

  َطدر اًنٚط.

  بالسهلالسرب بالقوغ ليس يؼخرب. 
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 ذا(، ذى ُحدَخن ألرر قوٖاًل. 20 هـ 10ذى االٍخظار قوٖاًل ) (40) قٖاسٕخى إدخال قًع لْحا 

درجث، يًا  20درجث ةًَٖا حرارة اهغرفث  37اهصتب فٔ ذهك أن اهمْحا حأخذ حرارة اهجصى 

ق ةطاٍث اهًجرى. لرر طراوةٕجػوّا أ  فخأخذ شمن اهَاشْر دون أن حًزِّ

 ٕػختر ِذا األير يفٖدًا غَد اهًرطٓ اهًصاةٌٖ ةآفات ذروٕث يخػددة ويخجاورة.  

 

 

ٗفغو دائًٍا اـخػٍال ضٔاٌو األشػث اىخٖ حػخٍػ 

ؼؽٗلث اىخٔازي اىٍِطٔص غي٘ٓا فٖ كٔاغػ األشػث 

 اىػاىٍ٘ث، ض٘د حف٘ػ ْؼه اىؽؽٗلث فٖ:

إؼطةء أثؽةد ظنٚنٚح وَؽةًٍ دشرٙعٚح واععح 

 ثدون دراوت. 

دُىِِّ َِ أخذ اًطٖرة ق٘ ّكس اًٖعؽٚح ثشىي 

َذىرر َُة ُٙىِِّ َِ َذةثؽح شكةء اًعةًح 

 شؽةؼًٚة.

إن اىطٔرة اىشعاع٘ث ْٖ ٌصلػ ثِائٖ األةعاد ىخصً ثالثٖ 

عث عيٕ  األةعاد وىذىم فإن حدوث اىخرانب فٖ اىتِٕ اىٍخٔعِّ

 ىحزٌث ُفصّ ْٔ أٌر شائع.ٌصار ا

 ..  :وهوخخوص يٌ ِذا اهخرالب ٍوجأ إهٓ اهخصْٕر ةطرٕقث اإلزاحث اهخٔ حػخًد غوٓ يتدأ
 

*uleR uccalBpposite Oingual Lame S ”SLOB“ 
 

ػُ اهًزاح هذي ٕصٖر يع قًع األشػث هجزء اا واهذي ٕػالس يصٖر  حَمٕٔمْن حْطُّ

ػُ   .يدِوٖزقًع األشػث ٕمْن حْطُّ

 ويتم 

 :  كما يلي
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ػَكٚدة ق٘ َؽرقح  وق٘   ،اًٌصةّ٘ ق٘ ظةالت اًذراوت -اًدٌٔٚزي األصصةم ثةالدضةه دٖعُّ

، وؼْد َعةوًح دعدٙد َٖمػ األداة اًُىصٖرة َؽرقح صٕح االّطُةر ق٘ األشْةن اًُْطُرة

  .MLأو األّصٚح اًٌصةّٚح  MBإن وةن ق٘ اًنْةة األّصٚح اًدٌٔٚزٙح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دؽذُد ؼٌٗ اًُجدأ ّكصٓ قةًؽْطر اًذي 

ٙصٚر َػ صٕح مُػ األشؽح ٙىٖن 

 دٖعؽٓ ظْىًٚة.  

 

 

 

 

 

 

 تقصه اإلزاحث إمّ:

 : Horizontal movement of tube head and X-rayإزاحث أفقٔث 

 :Vertical movement of tube head and X-rayإزاحث عىِدٓث  
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خٌكٚح َأخٖذة ق٘ َْطنح  

ثةًْصجح ًٌذرٍَٚ )ٙغٕر قٕٚة اًْةب واًغةظه 

ٙغٕر قٕٚة اًّذرٍَٚ ؼٌٗ اًضدار واألرظةء(، 

 األّص٘ ًٌصِ.

 

َأخٖذة ق٘ َْطنح اًنٖاطػ  

 قٕٚة اًّذرٍَٚ ؼٌٗ اًضدار اًٖظش٘ ًٌصِ.ٙغٕر 

 

 

 

 

  أخذت َِ َْطنح اًغٖاظه.  

 

 

دُخ اإلزاظح ثةدضةه   

ودغٕر قٕٚة اًْنطح اًُدروشح  ؼٌٗاأل

وثةًذةً٘ دٖعؽٕة  ؼٌَْٗزاظح ّعٖ األ

 ظْى٘.

 

 

 

 

A 
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 ق٘ َْطنح اًّغٖاظه.  

 

ُأخذت ق٘ َْطنح األّٚةب   

)إزاظح ثةدضةه األّص٘( ٙغٕر قٕٚة اًصِ 

اًصِ اًُْطُر َْزاح ّعٖ األّص٘ وثةًذةً٘ 

 ًصةّ٘.

 

 

ّ٘ ق٘    ُأخذت ثشىي طجٚؽ

 َْطنح اًّغٖاظه ٙغٕر قٕٚة اًصِ اًُْطُر.

 

ق٘ َْطنح األرظةء )إزاظح   

ّٚح ّعٖ اًٖظش٘( ٙغٕر قٕٚة اًصِ  أقن

اًُْطُر َْزاح ّعٖ اًٖظش٘ وثةًّذةً٘ صٕح 

ّٚح.االّطُةر   ًصةّ

 

 

 

ق٘ َْطنح األرظةء ٙغٕر قٕٚة   

 اًذرٍَٚ.

دُخ قٕٚة اإلزاظح ثةالدضةه   

اًؽُٖدي ّعٖ األشكي ٙغٕر قٕٚة اًذرٍَٚ 

َْزاظةً ّعٖ األؼٌٗ وثةًذةً٘ دٖعػ اًذرٍَٚ 

 دٌٔٚزي.

 

 

A 

A 
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ُأخذت ق٘ َْطنح اًّغػٖاظه   

 ٙغٕر قٕٚة اًصِ اًُْطُر.

قػػ٘ َْطنػػح األرظػػةء ٙغٕػػر   

قٕٚػػة اًصػػِ اًُْطُػػر َْػػزاح وظشػػٚةً وثةًذػػةً٘ 

ّٚح.   صٕح االّطُةر ظْى
 

 

 ق٘ َْطنح اًنٖاطػ.  

 ُأخػػذت قػػ٘ َْطنػػح  

اًنٖاطػػػ أٙغػػةً ًىػػِ َػػػ إزاظػػح أقنٚػػح 

وظشػػٚةً ٙغٕػػر قٕٚػػة اًصػػِ اًُْطُػػر 

ّٚػػح وثةًذػػةً٘ صٕػػح  َْػػزاح ثةدضػػةه اًرثةؼ

ّٚح.  االّطُةر ظْى

 
 

 

 

   ّ٘ ُأخػػذت ثشػػىي طجٚؽػػ

 دون أي إزاظح.

ُأخػػػذت ثإزاظػػػح أقنٚػػػح   

ثةدضةه اًٖظش٘ ٙغٕر قٕٚة اًجرؿ٘ َْزاح 

ّعٖ اًٖظش٘ وثةًذةً٘ اًجرؿ٘ َذّٖعػ ق٘ 

ّٚح.  اًنْةة اًٌصةّ

 

 

 

 

 

 

 

A 

A B 
B 
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 اىخطٔٗؽ اىؽكٍٖ:

 هُ غّدة يّٖزات: 

  شرؼح ؼرض اًّطٖرة )ال دعذةج

  إلعٕةر ودسجٚخ(.

  ٘ال دشـي َصةظح وجٚرة ق

 اًؽٚةدة.

  ًألشّؽح أمي.زَِ دؽّرض اًُرٙظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) 

 CBCT (Cone Beamـاىٗعد اىخطٔٗر اىشعاعٖ ثالثٖ األةعاد 

Computed Tomography)  ٖاىؽرق اىخشخ٘ط٘ث اىحدٗثث ف ٌَ

 اىخطٔٗر اىشعاعٖ.

حعؽٖ ْذه اىخلِّ٘ث إٌهاُّ٘ث رؤٗث اىٍعاىً اىّخشرٗحّ٘ث ةشهو ثالثٖ 

وأخذ ٌلاؼع فٖ ٌصخٔٗات ٌعِّ٘ث ٌَ اىّطٔرة ثالثّ٘ث اىتعد األةعاد، 

 ةشهو دك٘ق اىذروٗث ىخحدٗد عالكث األكِ٘ث ةتعغٓا، اٌخداد اٙفات

، وححدٗد اٌخطاضات األشِان وعالكخٓا ٌع اىِصج اىخشرٗح٘ث اىٍخاورة

 وعالكخٓا ٌع اىلِاة.

ّٖ حّ٘د حّدًا.ْذه اىخلِّ٘ث ى٘صج ةدّكث اىّطٔر ثِائّ٘ث اىتعد ىهِّٓا حعؽٖ حٔ  حّ٘ حشخ٘ط
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 Pulp Vitality Testsاخخباراث اللب الحيىيت 

 دًة َة دصُٗ اخذجةرات ظٖٚٙح اًٌت "ؼةVitality Testing." 

  ؿٚر اًدَٖٙح  ثشىي راٚس ؼٌٗ اشذضةثح اًْصٚش اًؽطج٘اًكعٖص دؽذُد ٔذه

وةؼ، ظٚر أن اًْصٚش  ، وثةًذةً٘ قٕ٘ قعٖضةت ؿٚر دمٚنح ثشىي)قعٖص ظصةشٚح(

اًؽطج٘ مد ٙصذُر ثةًنٚةم ثٖعٚكذٓ ظذٗ ق٘ اًعةالت اًُرعٚح 

 .اًشدٙدة

وُة أّٓ َِ اًُُىِ ق٘ األشْةن َذؽددة اًضذور أن ٙذُٖت اًٌت 

دْنصٍ اًصْ٘ ق٘ ثؽظ األمْٚح وٙجنٗ ظٚةً ق٘ ثؽغٕة اٛخر. 

ظرارٙح )شخّٖح  ٔذه اًكعٖص إًٗ قعٖص وٕرثةاٚح وقعٖص

 ثرودة(. –

 ه  اًكعٖص ال دؽط٘ أي َؽٌَٖةت ؼِ اًعةًح اًُرعٚح ًٌت ٔذ

 )دشٚر إًٗ وصٖد ظٖٚٙح أو ؼدم ظٖٚٙح(.

 .ُٙكغي اشذؽُةل اًصِ اًُنةثي َِ ّكس اًكه ودًٚي 

  ُٙكغي اًجدء دااُةً ثةًصِ اًدًٚي ألخذ قىرة ؼِ شؽٖر اًصِ اًصٌٍٚ مجي االّذنةل

مد جغػ زٖان أو دمةال إًٗ قعص اًصِ اًُطةب وّٖٓ مد ٙصجت آالم مد دصذُر ً

  دشٖش ّذةاش اًذشخٚص اًالظنح.

 

 :Electric Pulp Testingاخخبار اللب الكهزبائي 

  فاضص اىيب اىهٓؽةائٖ ْٔ سٓاز ٗفخػٍو حػرٗشات

  ٌخؾاٗػة ٌَ اىخ٘ار اىهٓؽةائٖ إلذارة اىيب اىفِٖ.

  ٗٔعع عؽاف غيٕ شفث اىٍؽٗظ، فٖ ضَ٘ ٗٔعع رأس

"ٌػشٔن ـِٖ" غيٕ  اىفاضص اىٍغؽٕ ةٍادة ُاكيث

اىريد اىٍخٔـػ ٌَ ـؽص اىفَ، وحخً زٗادة اىخ٘ار 

اىهٓؽةائٖ ٌَ كتو اىؽت٘ب ضخٕ ٗشػؽ اىٍؽٗظ ةطؿ 

ُتغٖ أو غطتٖ فٖ اىفَ ٌش٘ؽًا ىٔسٔد ضفاـ٘ث فٖ 

  اىفَ.
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  ٕٗٔسػ دائًٍا ُفتث ىطػوث عؽأ غَ ؼؽٗق اىططٔل غي

 ردة فػو إٗشاة٘ث عاؼئث ٌَ اىِفز ضٔل اىفِ٘ث.

 ط ْؼا اىفطص ْٔ اىػؾل اىش٘ػ وحشِب اىخٍاس ٌع اىخؽٌٍ٘ات ٌَ أًْ شؽو

 اىٍػػُ٘ث.

 

 :ٖاىػٔاٌو اىخٖ حؤذؽ فٖ اعختار اىيب اىهٓؽةائ 

  األشَان ذات اهتريًٖات اهْاشػث اهتٔ قد تَقن اإلحصاس إهٓ اهَصج حْل

 اهصَٖث.

 .األشَان يتػددة األقَٖث ةصتب احتًال وحْد أقَٖث حٖث تَقن اإلحصاس 

 ًْت قد ٕػعٔ اشتخاةات يتَْغث.اهصٌ اهًت 

 .اهصٌ اهرظب 

 .اهتعارٕات اهضػٖفث 

  

 

وُٗفغو غػم اـخػٍال اىفٔاضص اىهٓؽةائ٘ث غِػ اىٍؽعٕ اىؼَٗ ىػًٗٓ ُاظً 

 عؽٕ ىخِظً٘ عؽةات اىليب ىخشِب اىخػاعو اىهٓؽةائٖ ةَ٘ اىشٓازَٗ.

 

 

 

 *_* املحاظزةاًخهج 
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 حطٔٗتات اىٍطاعؽات

 امخصِٓب امخطأ امسطر امصفدث

 امىداطرة األومّ

 واهَتٖخث حدوث وذهك ٍتٖخث حدوث 8 19

 امىداطرة امثأًث

 اهقاهب اهػضْي اهقاهب اهالغضْي 5 + 4 7

 حذف حًوث )ٕصًٓ ةـ"اهػاج اهتفاغؤ"( واشتتداهّا ةموًث )اهثاهثٔ( 4 9

17 
 يٖمرون، وتمْن أقن... 150ال تتخاوز  اهػاج وأقن... 150ال تتخاوز  10

 أقن( %4)حْاهٔ  (%4)حْاهٔ  11

 امىداطرة امثامثث

فقرة  9

تػصٖب اهوب 

 اهصَٔ

األغصاب اهحرلٖث )حصب اهصالٕدات( ِٔ ٍفصّا اهًذلْرة ةاهمتاب ةاشى 

 )األغصاب اهذاتٖث(

8 
 يٌ إحًاهٔ لْالحٌٖ اهوب فٔ اهوب اهتقري خالل حًٖع يراحن اهتعْر. %45وٕؤهف  13

 6اهًَط  4اهًَط  15

 7و  4اهًَط  7و  6اهًَط  18

13 
اهتػدادات 

ةآخر 

 اهصفحث

 (CGRP) ةتتٖد اهماهصٖتٌٍْٖ اهًرتتط ةاهخٌٖ-1 ةتتٖد اهماهصٖتٌٍْٖ اهًرتتط ةاهخٌٖ-1

2-(CGRP( اهًادة)SP )Substance P 2- اهًادةP (Substance P) 

ضًٌ اهوب؛ غوٓ فرض أٍُ تتٌٖ أن اهتَتُٖ اهًٖماٍٖمٔ هوػاج ٕصتب تْشػًا وغائًٖا  6 – 5 14

ٕتصتب ةتحرٕر اهتتتٖدات اهػصتٖث يٌ األهٖاف اهحصٖث داخن شَٖث، وٕمْن هوتَتُٖ 

 اهمّرةائٔ هوصٌ اهتأثٖر ذاتُ.

 امىداطرة امخاوسث

 اهػاج غٖر اهًصاب ةاهَخر )اهًتوْن( اهػاج اهًصاب ةاهَخر )اهًتوْن( آخر شعر 19

 إحراء اهتغعٖث غٖر اهًتاشرةظرق  ظرق إحراء اهتغعٖث اهًتاشرة 4 20

 ٕصتخدم اهترٕمرٕزول... الفٔ حٌٖ  فٔ حٌٖ ٕصتخدم اهترٕمرٕزول... 8 26

 حذف لوًث "يالحظث" وضى يضًٍّْا هوفقرة اهصاةقث هّا إلتًام اهًػَٓ اهًالحظث 32

36 3 

فإٍُ ٕحتاج إلحراء غًوٖث يا 

 ٕدغٓ ةاهتْهد اهذروي.

 َِاك إحراءان ًٕمٌ اهقٖام ةًّا:

اهتْهد اهذروي )فٔ حاهث اهوب اهحٔ هتشمٖن 

 اهتموس اهذروي )إلغالق اهذروة( اهذروة(

 امىداطرة امسادسث

 فٔ األشَان األيايٖث اهصفوٖث فٔ األشَان اهخوفٖث آخر شعر 9
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ًكِن  راجٔي وي اهلل عز وجل أن  ةُذا ًصل وإٓاكه إمّ خخام َذا امىلرر

عىنٌا َذا خامصا  لٓخلتل وٌا وٓجعأن وكد وفلٌا فْ حلدٓه َذا امعىل,

 مِجٍُ امكرٓه.

وًخىٌّ مكه أن حجدوا فٍٔ امفائدة امىرجِة, وًأول وٌكه أال حتخنِا عنٌٔا 

ةىالخظاحكه امكرٓىث امخْ وي شأًُا أن حزٓد َذا امعىل دكث وحلرةٍ 

 وي درجات امكىال.

 إن أخسٌا فىي اهلل... وإن أخطأًا فىي أًفسٌا

 مىداومث..وكفاًا ًدي شرف ا

 ^__^ةامخِفٔق مكه ومٌا إن شاء اهلل 
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