
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 انسالو ػهيكى
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ََا ِيٍ جذيذ *_*  انسالو ػهيكى ٔسحًح اهلل ٔتشكاذّ,, أطذقائُا .. صيالئُا .. ُػذ

سُكًم يؼكى تًادذُا انجًيهح املًرؼح ٔانري ذؼذ يٍ يغ تذايح فظم جذيذ .. 

 انؼهٕو األساسيح يف طة األسُاٌ أال ْٔي يذأاج األسُاٌ انهثيح.

سُقذو نكى يف ْزا انفظم تإرٌ اهلل سهسهح يحاضشاخ ْزِ املادج  ساجني املٕىل 

ب ػّض ٔجّم أٌ يٕفقُا إلَجاصْا نكى ػهى أكًم ٔجّ, ٔالتذ يٍ اإلشاسج إىل ٔجٕد كرا

خاص تاملادج, تاإلضافح نساليذاخ أساذزج املادج ٔكاليٓى ضًٍ املحاضشج, نزنك 

سُسؼى جاْذيٍ نجؼم املحاضشاخ كافيح ٔشايهح نكم املظادس املطهٕتح إٌ شاء 

 اهلل ..

َُظحكى تذساسح ْزِ املادج خالل انفظم فٓي ذؼررب يٍ املٕاد املًرؼح 

 ٔاملشذثطح تانجضء انؼًهي انخاص تٓا.

فشيق املذأاج انهثيح سيسؼى نرقذيى األفضم تإرٌ اهلل ٔسُهحق تكم يحاضشج 

 يخططاخ ٔطٕس ذٕضيحيح قذس املسرطاع إٌ شاء اهلل

 

 

 

  يقذيح:

 ٥ٞا ٨٥٢ْا ـاةٜا أ٩٧ عٸل

 ا٥١ؽض٢ث ا١ش٨ٰ٨ٰث، ٯ٨لأ  

 ا١تؽ٣ْ ا١ف٨ٮ ٦٤ ا١هٰٙطث 

 ا١ف٨ٰث. 

  

 

 تســــــــــــى انهـــّ َثـــــــــــذأ 

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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 اليسج الهشخقث نيً الهيشأ 

 الػضَ الهْيائِ

Enamel Organ 

ذو ٨٤لأ ةؽا٧ل٥ٰٮ ٦٤ ا٬١رٯٜث 

 EctoDermا١غارسٰث 

ٯلخٚ ٩٨٤ ا٨ٰ٥١اء ةل٠ٟ 

ٞا٠٤ )٦٤ ا١تلؽة ا٨ٰ٥١ائٰث 

 ا١ػاع٢ٰث(

 السيْث الحلْهث

Dental papilla 

ذات ٨٤لأ ٤ٰؾا٧ل٥ٰٮ ٦٤ 

 MesoDermا٬١رٯٜث ا٥١خ٬ـٍث  

وا٢١ب  ٯلخٚ ٫٨٤ا ا١ٓاج

 ا١ف٨ٮ

 الخراب السيِ

Dental Sac 

ذو ٨٤لا ٤ٰؾا٧ل٥ٰٮ ٦٤ 

 MesoDermا٬١رٯٜث ا٥١خ٬ـٍث 

ٯلخٚ ٩٨٤ ٞا٘ث ا٨١فز 

)غدا ا١ػا٥ْث ض٬ل ا١شؼرٯث 

 Cementumأي ا٥١ٸط ؛ اللثث(

وا٣ِٓ١  PDL وا١ؽةاط 

 Alveolar Boneا١ف٨غٮ 

 

 
ا١خؼٞؽة ةأ٪٣ اٳٟ٘ار ا١خٮ ـ٨طخاس٫ا ٥ٞػع٠ ١ػراـث ٪ؼه وةؼ١ٝ ٬ٟ٧ن ٛػ ا٧خ٨ٰ٫ا ٦٤ 

 ا٥١طاىؽة، واٱن ـ٨٨خ٠ٜ ٢١طػٯد ٦ْ ا٨١فز ض٬ل ا١شؼرٯث...

http://www.facebook.com
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 ٪٬ ٧فٰز ىام ٛاس ٤خ٥ٓػن ٰٕؽ ٬٤ْ٭، ٯٍٖٮ سؼر ا١ف٦ ٦٤ ا٨ٓ١ٚ ةاحشاه ا١ؼروة.

  ع٬٢ي           وٯه٨ٗ إ١٭: 

 ٷع٬٢ي                                          
 

  

 

 

 

 

 

  

ٯٍٖٮ ا١ف٦ ٨ْػ و٢ْ٭ ٬ٌل ا٢٥١خٜ٭ ا٥١ٸٌٮ     

 .ا٨ٰ٥١ائٮ )٨ْٚ ا١ف٦( ٷٯط٬ي ٢ْ٭ عٸٯا وٷ أ١ٰاف.

 عارسٮ ٯٍٖٮ ا٨١هٗ ا١خاسٮ ٦٤ ا١شؼر.

                       إن أ٪٥ٰث اٳ١ٰاف ٘ٮ ٪ؼه ا٨٥١ٍٜث ٪ٮ رةً ا١شؼر ةا١ف٨ظ )حرتٰج

 ود٣ْ ا١ف٦ ٘ٮ ٤ٟا٩٧(.

٤خ٬اسػ ٘ٮ ا٨١هٗ ا١ؼروي ٦٤ ا١شؼر، ضٰد ٣١ ٯخ٬ىّ 

 ٩ٰ٘ اٷ٧ػعاٷت ا٢١ٰٰٙث ١ؾٯادة ا١ػ٣ْ. ا٥١ٸط ا١ٸع٬٢ي، وحٟرؽ

 

 

  cellular (secondary) الهالط الخلَي Acellular primaryالهالط الالخلَي 

ٯخل٠ٟ ٛت٠ ون٬ل ا١ف٦ إ١٭ ا٥١فخ٬ى 

 اٵٌتاٛٮ

ٯخل٠ٟ ةٓػ ون٬ل ا١ف٦ إ١٭ ا٥١فخ٬ى 

 اٵٌتاٛٮ

 ا١خٰٟٗوُٰٙخ٩ اٳـاـٰث:  ا١خرتٰج وُٰٙخ٩ اٳـاـٰث:

 ٦٤ ا٥١ٸط ا١ٸع٬٢يأ٠ٛ ح٢ٟفا  
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Overlap  وحٓختؽ ضا١ث ٌتٰٰٓث )٧ِا٤ٰث(، وـتب ٪ؼا

  ا١خ٬ىّ ٪٬ حل٠ٟ ا٥١ٸط ةٓػ ا٨ٰ٥١اء.

Meet   ضا١ث ٌتٰٰٓث.وأٯيا حٓختؽ 

Gap1-2  ٕا١تا

٤اٯ٬ٟن ٨ْػ أ٨ْاق اٳـ٨ان، ٪ؼا ا١ٙؽاغ ٯفتب ا٧ٟلاف ةا٨ٜ١ٰات ا١ٓاسٰث ا١خٮ 

حطخ٬ي ٢ْ٭ ا١ف٬ائ٠ وةٓو ا٫٨١اٯات ا١ٓهتٰث ٥٤اٯؤدي إ١٭ ا١طفاـٰث ا١ف٨ٰث 

 ا١ؼي ٯلخٟٮ ٫٨٤ا ا٥١ؽى٭ واٳٌتاء أٯيا ١ٓػم وس٬د ْٸج ٫٧ائٮ ٫١ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٧فٰز ىام ١ٰٙٮ ٤خغهم ٯه٠ ا٥١ٸط ةا٣ِٓ١ ا١ف٨غٮ.

 

 ا٬ٟ٥١ن ا١ؽئٰفٮ ٢١ؽةاط ا١ف٨ٮ ا١ف٨غٮ ٪ٮ اٳ١ٰاف 

 ا٥١ائ٢ث...( وا١خٮ ح٨خ٣ِ ٘ٮ ـخث ٤ش٬٥ْات.ا١ؽئٰفٰث ) ا١ؼروٯث، 

 .ٯط٬ي ا١ؽةاط عٸٯا ٞرٰؽة ٰٕؽ ٤خشا٧فث وٛا١ب عارج ع٬٢ي 

  عٸٯا ا١ؽةاط ا١ف٨ٮ حخي٦٥ ٤ه٬رات وٞاـؽات ا٣ِٓ١، ٤ه٬رات ا٢١ٰٗ، ةٜاٯا

٤اٷـ٩ٰ ا١تلؽوٯث، ةا١ٓات ٞتٰؽة، ٤ه٬رات ٤ٸط وعٸٯا ٤ٰؾا٧ل٥ٰٰث ٰٕؽ ٤خ٥اٯؾة 

 )عٸٯا سؼْٰث(.
 

 

 امىٌٔاء

 امىالط

 امعاج

1 

2

1 
3

1 

Periodontal Ligament 
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ٯل٠ٟ ا١ؽةاط وـادة حط٥ٮ اٳوْٰث ا١خٮ حػع٠ ْتؽ ا١رٜتث ا١ؼروٯث أذ٨اء ا٥١ئ أو 

 حٍتٰٚ ٬ٛة ٤ا  أو أذ٨اء ا١طؽٞث ا١ٰٙؾٯ٬١٬سٰث ٢١ف٦.

إن ْػم وس٬د ٤ر٠ ٪ؼه ا٬١ـادة ٯؤدي إ١٭ ح٥اس ذروة ا١ف٦ ٤ّ ا٣ِٓ١ ٥٤اٯؤدي 

ا٣ِٓ١ وا٧ٍٜاع ا١خؽوٯث ا١ػ٬٤ٯث ٦ْ  إ١٭ حٍّٜ اٳوْٰث ا١ػ٬٤ٯث ةفتب اضخٟا٫ٞا ٤ّ

 اٳـ٨ان وح٬٥ت أ١تاب اٳـ٨ان.

 

  Supportiveد٣ْ .1

  Formative حل٠ٰٟ .2

 Protectiveض٥اٯث  .3

 Nutritive حٖؼٯث  .4

: ٪٨اك ةٓو ا١غٸٯا ا١خٮ ح٬ٜم ة٫ؼه ا٬١ُٰٙث ٘ٮ ةٓو Resorptive ا٤خهاص  .5

 ا١طاٷت ا٥١ؽىٰث.

 

 

  ٪٬ ا١شؾء ٦٤ ٣ِْ ا١ٙٝ ا١ؼي ٯط٬ي حشاوٯٗ اٳـ٨ان

 نٰٙطث ٛلؽٯث عارسٰث ٛاـٰث.       :و٪٬ ٯخأ١ٗ ٦٤ 

 و٣ِْ اـ٨ٙشٮ داع٢ٮ.

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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ٯي٣ ا١ٜا١ب ا٥ِٓ١ٮ ٬ْا٠٤ ٬٥٧ ٤خٓػدة أـاـٰث، ١خٟاذؽ و٪شؽة  وح٥اٯؾ ٤ه٬رات  

 ا١شؽوح .ا٣ِٓ١ أذ٨اء كٙاء 

 

 

 

 

 

 

 ماهو االختالف ةٌن النسج خول الذروًث واللب السني؟  

إن ا٨١فز ض٬ل ا١شؼرٯث )ا١ؽةاٌٰث( ٪ٮ ٧فز ٤ٓاوىث حط٬ي ا١ٟرٰؽ ٦٤ آ١ٰات ا١ػ٘اع -

وا٥١ٓاوىث )ْػد ٰٕؽ ٤طػود ٦٤ ا١غٸٯا ٰٕؽ ا٥١خ٥اٯؾة وا١خٮ حلارك ٘ٮ ٢٥ْٰخٮ 

٫٘ؼه ا٨١فز ح٢٥ٝ إ٤ػاد د٬٤ي ٤ٓاوض ٕؾٯؽ ةاٵىا٘ث إ١٭ ذ١ٝ  -اٷ١خ٫اب واٵنٸح

 وحهؽٯٗ ٥١ٙٮ(.

أ٤ا ا٢١ب ٬٫٘ ٤ٰٜػ، ٬٤س٬د ى٦٥ ٧فز ن٢تث )ٛٙم ٦٤ ا٨١فز ا١ٜاـٰث( ح٩ٓ٨٥ ٦٤ -

 ا١خ٥ػد وحطػد ةٓو ا١غ٬اص ا٬٥١س٬دة ةا٨١فٰز ا١يام.

١ؼ١ٝ ٘إ٩٧ ٨ْػ حٓؽض ا٢١ب ٳذٯث ٤ا ٯؤدي ذ١ٝ إ١٭ رد ٠ٓ٘ ا١خ٫اةٮ )ح٬ـّ أوْٰث 

وزٯادة ا٬ٙ٨١ذٯث وورود ا١ػم وازدٯاد ضش٣ ا١فائ٠( وةا١خا١ٮ زٯادة ا١يًٖ داع٠ د٬٤ٯث 

ةفتب ْػم وس٬د آ١ٰات ٤ٓاوىث  ٫ػم وحط٠٢ ا١غٸٯا ا١طشؽة ا٢١تٰث، ٥٤اٯؤدي إ١٭ ح

  وةا١خا١ٮ أذٯث ٘ٮ ا٢١ب.
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 يالحظاخ:

 ٰث، وذ١ٝ ٬١س٬د ٯشب اٷ٪خ٥ام ةفٸ٤ث ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث أذ٨اء ا٥١ٓا١شث ا٢١ت

 ْٸٛث وذٰٜث ة٦ٰ  ا٢١ب و٪ؼه ا٨١فز.

 ٤ا٪ٮ ن٢ث ا٬١ن٠ ة٦ٰ ا٢١ب وا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث؟؟ 

 ا١ش٬اب: ا١رٜتث ا١ؼروٯث.

  ٝ٠ٞ ٤ا ٯطػث ٘ٮ ا٢١ب ٯ٨خ٠ٜ ْتؽ ا١رٜتث ا١ؼروٯث إ١٭ ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث، وٞؼ١

 أي ٤ؽض ٯهٰب ٪ؼه ا٨١فز ٯ٨خ٠ٜ إ١٭ ا٢١ب أٯيا ْتؽ ا١رٜتث ا١ؼروٯث.  

 العوامل التي تؤدي إلى أذًة النسج حول الذروًة:

ٓىكي أن تقسه األستاب وامعِاول امىُددة مصحث امٌسج حِل امذروٓث إمّ 

 قسىٔي  رئٔسٔٔي وَىا:

 

 

 عِاول حِٔٓث )حٔث(:  .1

 وثل امجراثٔه.

 

 :امجراثٔه

 

 .أ٪٣ ٨ْهؽ ٯؤدي إ١٭ ٳ٤ؽاض ا٢١ب ا١ف٨ٮ وا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث 

  ،إن وس٬د ا١شؽاذ٣ٰ ٢ْ٭ ـٍص ا١ف٦ ا١غارسٮ ٯؤدي إ١٭ ح٫ػم وح٫خٝ ا٨ٰ٥١اء

ٯ١٬ػ ا٢١ب رد ٠ٓ٘  وا٧خٜال ذٯٙا٧ات ا١شؽاذ٣ٰ ْتؽ ا٨ٜ١ٰات ا١ٓاسٰث، ٧خٰشث ١ؼ١ٝ

 ج اٵنٸضٮ.حشاه ْا٠٤ ا١غٍؽ، وٯ٬ٜم ةخل٠ٰٟ ا١ٓااا١خ٫اةٮ ةفًٰ 

  و٤ّ إ٪٥ال ا١طا١ث حه٠ ا١شؽاذ٣ٰ إ١٭ ا١ٓاج، وح٬ٜم ةخ٫ػٯ٣ وحٟفٰؽ ا١ٓاج )ح٫ػم

وح٫خٝ ا٨١فز ٘ٮ ا١ٓاج أـؽع ٩٨٤ ٘ٮ ا٨ٰ٥١اء(، وةؼ١ٝ ٯ٬ٟن رد ا٠ٓٙ١ احشاه ٪ؼه 

 ا١طا١ث أ٬ٛى؛ وا١خٮ حخ٥ر٠ ب )ح٬ارد ا١ٟؽٯات ا١تٰياء وا١تا١ٓات ا١ٟتٰؽة(.

غٔر حِٔٓث )غٔر حٔث(: قد تكِن إوا  .2

ؤكأًكٔث )حرارٓث وفٔزٓائٔث( أو 

 كٔىٔائٔث.
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 شؽاذ٣ٰ وح٥اـ٫ا ا٥١تاكؽ ٤ّ ا٢١ب وا٧ٟلاف ا٢١ب أٯيا و٤ّ اـخ٥ؽار ا١طا١ث وون٬ل ا١

امتُاب امنب امحاد غٔر امردود  ٥ٰ٘ا ةٓػ ٯؤدي ١طػوث رد ٠ٓ٘ ضاد وحف٥٭ ا١طا١ث:

Irreversible Pulpitis. 

 

 

 

٧خٰشث اعخٙاء أْؽاض ا١خ٫اب ا٢١ب و٦ٟ١ ١فتب ٤ا )٤ر٠ ٦ُ ا٥١ؽٯو أ٩٧ ٛػ ُكٙٮ 

ةٓػ ح٨او٩١ ٥١ف٦ٟ اٳ٣١(  ح٣ إ٪٥ال ا١طا١ث وْػم ٤ٓا١شخ٫ا ٥٤ا أدى إ١٭ 

 ا٧خلار ا١شؽاذ٣ٰ ْتؽ ا١ؼروة وون٫١٬ا إ١٭ ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث.

إن أول تىاس منىُٔج وع امٌسج حِل امذروٓث ٓؤدي إمّ امتُاب ًسج حِل ذروٓث 

 امتُاب رةاط(.حاد  أو عرضْ )ًسىٍٔ ةشكل عام 

ةٓػ ذ١ٝ و١فتب ٤ا ح٣ إ٪٥ال ا١طا١ث أٯيا، ـخخاةّ ا١شؽاذ٣ٰ ٫٢٥ْا دون ح٬ٛٗ 

٤فتتث ح٬٥ت ا٢١ب، وةا١خا١ٮ ـٰخ٣ إ٧خاج ٬٤اد ٨ْٙث و٤خ٥ٰٓث ح٨خ٠ٜ ْتؽ 

ا١ؼروة إ١٭ ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث  وحفتب ةٓو اٳ٤ؽاض ا١خٮ ـ٨خطػث ٨ْا 

 ٷضٜا. 

والخِ حيدرج ححج اإلحراءات الخِ  الهخرشات الهْكاىْكْث والكْهْائْث:

ّقَم ةٍا الطتْب إلزالث اليخر نها ّؤدي إلُ حدوث أذّث لتْث وىسج 

 حَل ذروّث.

 

  أوال: الهخرشات الهْكاىْكْث:

 ٓىكي منٌسج حِل امذروٓث أن تخرش ؤكأًكٔا ةـ:

  إسؽاءات ا٥١ٓا١شث ا٢١تٰث: ٞاـخئهال ا٢١ب، ا١غٍأ ٘ٮ ٰٛاس ا٬ٍ١ل ا١ٓا٠٤، حشاوز

 اٳدوات، حشاوز ا٥١ادة ا١طاكٰث، ا٧رٜاب ا١شؼر...ا١ظ

 ٓستطب استئصال امنب )امىعامجث امنتٔث امتقنٔدٓث(. امىعامجث:

http://www.facebook.com
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 .ا١ؽى٬ض ا٥١ٙاسئث 

  اٵٌتاق ا١ؽىٮ: ضل٬ات حؽ٥ٰ٤ٰث ْا١ٰث حؤدي إ١٭ رض إٌتاٛٮ وأ٣١ كػٯػ ) ٷٯ٬سػ

 سؽاذ٣ٰ ٘ٮ ٪ؼه ا١طا١ث(.

 ثاىْا: الهخرشات الكْهْائْث: 

 أذٓتُا وثل:إن امىخرشات امكٔىٔائٔث منٌسج حِل امذروٓث ٓىكي أن تكِن ستتا فْ 

  ٬٤اد ا١ٖف٠ واٵرواء )٪ٰت٬٢ٞ٬رٯػ ا١ه٬دٯ٬م( ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ح٨ِٰٗ وحطيٰؽ

 ا٨ٜ١اة.

 .ا١ي٥ادات داع٠ اٳ٨ٰٛث 

  ٢١خيٰٚ ا١ؼروي(.٘ٮ ضل٬ات اٳ٨ٰٛث )حشاوز ا١ف٢ٰؽ ةٓو ا٬٥١اد ا١ػاع٢ث 

 يالحظح:
 ا٥١ادة ا١طاكٰث ا١ؾائػة ٫١ا حأذٰؽ:

 ةفتب ـ٥ٰخ٫ا. ٥ٰٰٞائٮ:          ٩٧٬ٞ ٯفتب ىًٖ ٢ْ٭ ا٨١فز. ٤ٰٟا٧ٰٟٮ:

 

 

 

 

            ١خ٫اب ١ب ردودا           أو أي ـتب آعؽ ٯؤدي إ١٭ ا١خ٫اب ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث()٤غؽش

  

 

 

 

#Viva_RBCs 

 ..حخهْع أفكار

 ح٬٥ت ا٢١ب   

 أ٤ؽاض ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث

 ا١خ٫اب ١ب ٰٕؽ ردود )ا١خ٫اب ْؽىٮ،

 ٰٕؽ ْؽىٮ( ا١خ٫اب 

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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 نألرياخ املرؼذدج: انجزسيحسدٔد فؼم انُسج حٕل 
 

 

 

 ٤اٯطػد آ١ٰث ا٠٥ٓ١ ةتفاٌث ٪٬ كػة ا٫٥١ٰز و٤ػح٩ ود٘اع ا١ٓي٬ٯث،  

         و٨ْػ٪ا ٦٥٘ ا٦ٟ٥٥١ أن حٜيٮ ا٨١فز ا١ػ٘اْٰث ةا١ٟا٠٤ ٢ْ٭ ا٫٥١ٰشات

                              ا٬٥١س٬دة و٦ٟ٥٤ أن ٯطػث حغؽب ةفًٰ أو ٤خ٬ـً أو كػٯػ 

 و٪ؼا ٯٓخ٥ػ ٢ْ٭:

 كػة ا٫٥١ٰشات و٤ػة ةٜائ٫ا..1

 ٬٧ع ا١شؽاذ٣ٰ..2

 د٘اع ا٥١يٰٗ..3
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 يالحظح:

٤فخيػات ٘خ٬ٜم  )ذٯٙا٧اح٫ا( ٘ٮ ا١خٙاْٸت ا٨٥١اْٰث حل٠ٟ ا١شؽاذ٣ٰ وح٬ٞف٨ٰاح٫ا 

ا٨٥١ٍٜث ةإ٘ؽاز أىػاد ٫١ؼه ا٥١فخيػات أي حٙؽز أ٬٢ٕ٬٨ٰ٤ة٨ٰ١٬ات ح٬ٜم ة٠٥ٓ 

 حٙاْٸت ٨٤اْٰث ٬٧ْٰث.

 

 حول الجذرًة: (تصنٌف األمراض )اٍفات

امٌصج حِل امخذرٓث إمّ شج وخىِغات حصب امحامث وي امىىكي أن ًطٌف أوراض 

 امصرٓرٓث:

 ٪ٮ ا٨١فز ا١ٍتٰٰٓث، وحٓختؽ ٘ئث حلغٰهٰث ٰٕؽ ٤ؽىٰث.       امىخىِغث األومّ:

 ٪ٮ ٤ش٬٥ْات ٤ؽىٰث وحل٠٥:    امىخىِغات امخىس األخرى:

 ا١خ٫اب ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث ا١ٓؽىٮ )ا١طاد(. (1

 )ا٥١ؾ٦٤(.ا١خ٫اب ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث ا١ٸْؽىٮ  (2

 ا١غؽاج ض٬ل ا١ؼروي ا١طاد. (3

 ا١غؽاج ض٬ل ا١ؼروي ا٥١ؾ٦٤. (4

 ا١خ٫اب ا٣ِٓ١ ا١خٟرٙٮ. (5

 

إن إفات امىخرافلث وع أغراض وثل األمه وامِذوث حٌصب إمّ إفات امحادة 

)امػرعٔث(، ةٌٔىا امخْ الحخرافق ةآالم فإًُا حػزى إمّ امىخىِغث امىزوٌث 

 )امالغرعٔث(.

 

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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 امٌصج حِل امذروٓث امطتٔػٔث. امىخىِغث األومّ:  

 ح٬ٟن ا٨١فز ةطا١خ٫ا ا١ٍتٰٰٓث ٧فٰشٰا وكٓاْٰا، ضٰد ح٬ٟن:

 ا١هٰٙطث ا١ٜاـٰث ٤خٟا٢٤ث. -

 ا١ؽائؾ ا٫ٟ١ؽةائٮ( -ا١فغ٧٬ث -ٯفخشٰب ا١ف٦ ٢١ٙط٬نات ا١ط٬ٰٯث )ا١تؽودة -

   وا١ؽةاط ا١ف٨ٮ ا١ف٨غٮ ـ٣ٰ٢، وا٥١فا٘ث ا١ؽةاٌٰث ٤فخ٥ؽة وٰٕؽ ٨٤ٍٜٓث  -

 ا١رغا٧ث وٷ ٯ٬سػ أي حغؽب ٫ٰ٘ا.و٤خفاوٯث 

 وٯ٬ٟن ا١ف٦ ٰٕؽ ضفاس ٷ ٢١ٜؽع وٷ ٢١شؿ، وعا١ٮ ٦٤ اٳْؽاض. -

 

 امرائز امكُرةائْ(. -امترودة -مفحص حِٔٓث امنب: ًخري امفحِضات امحِٔٓث )امحرارة 

 امخس(. -مفحص حامث امٌصج حِل امذروٓث ًػخىد غنّ فحِضات )املرع

 

 امثأًث: امخُاب امٌصج حِل امذروٓث امػرعْ )امحاد(:امىخىِغث   

  ٧ف٥ٮ اٷ٤خػاد اٳو١ٮ ١ٶ٧خان ٦٤ ا٢١ب ا١ف٨ٮ وح٥اـ٩ ٤ّ ا٨٥١ٍٜث ض٬ل ا١ؼروٯث

  ةا١خ٫اب ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث ا١طاد.

  :األشتاب 

  حرثِؤثا٬١ـائً اٷ١خ٫اةٰث: ٛػ ح٬ٟن. 

  ا٬٥١اد ا٥ٰٟ١ٰائٰث وحشاوز اٳدوات: ٛػ ٯ٬ٟن ا١ٍتٰب ٪٬ ٦٤ ٛام ة٠ٜ٨ ٪ؼه

أدوات امىػامخث امنتٔث أو ةأدوات امغصل ا٬ٓ١ا٠٤ ا١شؽذ٤٬ٰث أذ٨اء ا٠٥ٓ١ إ٤ا 

٣٢٤  2)ضٰد ٦٤ ا٦ٟ٥٥١ أذ٨اء ٰٛاس ا٬ٍ١ل إذا ٞان ا٢١ب ٤خ٦ٙٓ أن ٧خشاوز 

 ٬ٟ٨٘ن ٢٥ْٰا ٛػ ٨٥ٛا ة٠ٜ٨ ا١شؽاذ٣ٰ ٢١غارج(.

 َر امصرٓرٓث: امىظا 

  أمه شدٓد غٌد املرع وحخّ مىصٍ ةاإلضتع.٤اٯ٥ٰؾ ٪ؼه ا١طا١ث ٪٬ 

  ٤خ٬ـً إ١٭  كػٯػ ٤ّ أ٣١ ٨ْػ ا٥١ئ أو ا١خ٥اس اٵٌتاٛٮ. غفِيا٧ؾْاج 

 كاغدة:

http://www.facebook.com
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  ٘إن اٳْؽاض ـخخي٦٥ ضفاـٰث غٔر امردود إذا ٞا٧ج ا١طا١ث ا٤خػاد ٷ١خ٫اب ا٢١ب

ٯ٬ٟن ا٢١ب ٤خٙفظ وةػأ  ٢ْ٭ ا١تؽودة وا١فغ٧٬ث وا١ؽائؾ ا٫ٟ١ؽةائٮ )ضٰد ٛػ

 ةا١خط٠٢؛ ٦ٟ١ ٷٯؾال ٩ٰ٘ ةٜاٯا ض٬ٰٯث(.

 ٘إن ٘ط٬ص ا١ط٬ٰٯث ح٬ٟن ـ٢تٰث )و٪٬ اٳ٢ٕب(.وخىِت  أ٤ا إذا ٞان ا٢١ب 

  أي أن اٷـخشاةث أو ْػم اٷـخشاةث ١ٸعختارات ا١ط٬ٰٯث حٓخ٥ػ ٢ْ٭ ضا١ث ا٢١ب

 ا١هطٰث.

  أن ٯؤدي إ١٭ أ٣١ حٍتٰٚ ىًٖ ةؽأس اٵة٫ام أو ٛؽع ا١ف٦ ة٥ٜتو ٤ؽآة ٯ٦ٟ٥

 كػٯػ أو ضخ٭ ٰٕؽ ٤طخ٠٥.

 اَرثّ!!
 

  :شػاغٔا 

 ةٓو ا٥١ؽاسّ ومكي، ٠ٞ ا١طاٷت ا١طادة ٷح٫ِؽ أي حٰٖؽات ٢ْ٭ ا١ه٬رة ا١لٓاْٰث

      ا١طاٷت ٯ٦ٟ٥ ٤ٸضِث وس٬د ك٬ٰٙ٘ث ةفٍٰث سػا ٨ْػ ا١ؼروة،٪ؼه  ح٬ٜل : أ٩٧ ٘ٮ

 

 

 

 

 :امىظاَر امٌصٔخٔث  

  ٘ٮ اٷ١خ٫اب ض٬ل ا١ؼروي ا١طاد حلا٪ػ ا١ٟؽٯات ا١تٰياء ٤خٓػدة ا٬٨١ى وا١تا١ٓات

 ٘ٮ ٨٤ٍٜث ٬٤ىٓث ٨ْػ ا١ؼروة.ا١ٟتٰؽة 

وحه حفصٔر 

 َذا امكالم:

ةأ٫٧ا ضا١ث ٤ؾ٨٤ث وحٓؽىج ٫١ش٥ث ضادة ٫ِ٘ؽت 

 ٪ؼه ا١ل٬ٰٙ٘ث ا١تفٍٰث.

https://www.facebook.com/groups/1615907552035365/?ref=bookmarks
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  وٌاطق ضغٔرة وي امخىِت امخىٔػْ )خراحات(.٤ّ ا٬١ٛج ٯ٦ٟ٥ أن ح٬ٟن ٪٨اك 

 .ٛػ ٯطػث ا٤خهاص ٘ٮ ا٣ِٓ١ وا١شؼر ٧فٰشٰا، و٩٨ٟ١ ٰٕؽ ٤لا٪ػ كٓاْٰا 

  :امىػامخث 

 حكِن ةشكل أشاشْ ةإزامث امػاول امىصتب:

  ا٥١ؽٯو أ٣١ كػٯػ سػا حغٰٙو اٵٌتاق إذا ٞان ٪٨اك ىؽورة )٨ْػ٤ا ٯ٬ٟن ٨ْػ

 ٨ْػ ح٥اس اٳـ٨ان( و٘ٮ ضال ْػم حطف٦ ا١طا١ث ٢٧شأ ٥٢١ٓا١شث ا٢١تٰث ا١ٟا٢٤ث.

 ةإٍْاء ٤ياد  اإزا١ث ا٫٥١ٰشات أو ا٢١ب ا٥١ؽٯو )٤ٓا١شث ١تٰث ح٢ٰٜػٯث(: ٯ٧٬ٟ

وٕف٠ٰ ا٨ٜ١اة، واٳ٘ي٠ ْػم ضل٬ ا٨ٜ١اة إٷ ةٓػ كٙاء ا١طا١ث  ، ٘خص ا١ف٦،وذ٤ث

 ١ي٥ان ْػم ا٨١ٟؿ. 

تاب ٵسؽاء ا٥١ٓا١شث ا٢١تٰث ٞا٢٤ث وضل٬ اٳ٨ٰٛث ةش٢فث واضػة و٦ٟ١ ٯ٬سػ اـخٍ

 أٯام ٯلٙ٭ وٯؾول اٳ٣١. 3وونٗ ٤يادات ا٬١ذ٤ث ٘ٮ ضال ا١خ٫اب ا١ؽةاط، وةٓػ 

 .حطؽٯؽ ا٨١خطث ض٬ل ا١شؼرٯثْادة ٤اٯفتب إراضث ا٥١ؽٯو 

 

Clinical corner 

ا١ف٦ ٪٬  ٬ٜ٧م ةخغٰٙو اٵٌتاق ة٬اـٍث ا١خ٬رة٦ٰ و٥٧فٝ ا١ف٦؛ ٳن ارحشاج

ا١ؼي ٯفتب اٳ٣١، و٬ٜ٧م ةا٠٥ٓ١ ةفؽْث ْا١ٰث )ح٬رة٦ٰ( و١ٰؿ ةا٥١ٟؽوح٬ر ٳ٩٧ 

ٯفتب ارحشاج أٞتؽ أذ٨اء ا٠٥ٓ١، و٦٤ ا٦ٟ٥٥١ أٯيا أن ٬ٜ٧م ةخغػٯؽ ٧اضٮ ٛت٠ 

 حغٰٙو اٵٌتاق ١خغٰٙٗ اٳ٣١.
 

 

 امىخىِغث امثامثث: امخُاب امٌصج حِل امخذرٓث امالغرعْ )امىزوي(   

Asymptomatic Apical Periodontitis (Chronic)    

ْادة ٯأحٮ ا٥١ؽٯو إ١٭ ا١ٰٓادة ٥١ٓا١شث ـ٦ ٤ا )١خؽ٣ٰ٤ ـ٦ ٤رٸ أو ٤ا إ١٭ 

ذ١ٝ( ضا٤ًٸ ٩ٓ٤ ن٬رة ةا٬٧را٤ٰث، وةٓػ حلغٰه٨ا ٢١ه٬رة ٧ؽى آ٘ث ٢ْ٭ ا١شؼر 

اٳ٧فٮ أو ا٬١ضلٮ ٢١ؽض٭ ا١ف٢ٰٙث ٤رٸ، ٨ْػ ـؤا٨١ا ٫٨ْا ٯ٬ٜل ا٥١ؽٯو أ٩٧ ٷ 

ٯا ٨٘شػ حؽا٥ٞات ٦٤ ٯلخٟٮ ٦٤ أ٣١ وٷٯ٬سػ ٤ل٢ٟث، ٧لغم ا٨٥١ٍٜث ـؽٯؽ

http://www.facebook.com
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ا٢ٜ١ص أو ةٓو ا١ٙيٸت، ٪ؼا ٤اٯػ٨١ا ٢ْ٭ أن ا٥١ؽٯو ٷ ٯفخغػم ٪ؼه ا١ش٫ث، 

اـخغػا٩٤ ٫١ؼه ا٨٥١ٍٜث ٯلٓؽ ةتٓو  ػ٘ا٥١ؽٯو ٷٯل٬ٟ ٦٤ أْؽاض ٩٨ٟ١ ٨ْ

اٵزْاج ا١غٰٙٗ، ٧شؽي ٘ط٬ص ا١شؿ وا١ٜؽع  ٨٘ٸضَ ةٓو ا١خٜتب ٘ٮ 

ػل ٢ْ٭ وس٬د ا١خ٫اب رةاط ا٨٥١ٍٜث )٨ْػ ا١هٰٙطث ا١ٜلؽٯث ٢١ؽض٭(، ٪ؼا ٤اٯ

                                 ٤ؾ٦٤، ٪٨ا ٯشب ا٥١ٓا١شث ضخ٭ وإن ٣١ ٯلخٟٮ ا٥١ؽٯو

                                   ٦٤ أْؽاض، ٳ٫٧ا آ٘ث ٞا٨٤ث وأي ٪ش٥ث ضادة حط٫١٬ا 

                            إ١٭ عؽاج، ٨٘غل٭ ٦٤ ا٧خٜال ةٓو ا١شؽاذ٣ٰ إ١٭ ا٥١شؽى 

                          ٦٤ ا١شف٣ ١ؼ١ٝ ٯ٦ٟ٥ أن ٬ٜ٧ل ةا١ػ٬٤ي إ١٭ ٨٤اٌٚ ةٰٓػ

  ةأ٫٧ا أكت٩ ة٨ٜت٢ث ٬ٛ٬٤حث.

 :  ٍأشتاة 

ٯ٨خز اٷ١خ٫اب ا٥١ؾ٦٤ ٨٢١فز ض٬ل ا١ؼروٯث ٦ْ ح٬٥ت ا٢١ب )ٷ 

ٯفخشٰب ٢١ٙط٬ص ا١ط٬ٰٯث وا٫ٟ١ؽةائٰث( وْادة ٤ا ٯ٢ٮ )ٯ٬ٟن 

  ا٨٥١ٍٜث ٘ٮ ضال ْػم ٤ٓا١شخ٩.ْاٛتث( اٷ١خ٫اب ا١طاد ٘ٮ 

 :امفحِص 

٘طم ا١شؿ: ٯ٬سػ ٪٨اك حٜتب عٰٙٗ ٘ٮ ا١هٰٙطث ا١ٜلؽٯث و٪ؼا ٯلٰؽ إ١٭ 

 حٰٖؽ ٘ٮ ا١هٰٙطث ا٥ِٓ١ٰث ا١ٜاـٰث وا٧خلار اٷ١خ٫اب إ١٭ ا٨١فز ا١ؽع٬ة .

 ٘طم ا١ٜؽع: ٛػ ٯ٬ٟن ٪٨اك أ٣١ عٰٙٗ.

  :شػاغٔا 

ٯخؽاوح ا٫ِ٥١ؽ ة٦ٰ حٍّٜ ٘ٮ ا١هٰٙطث 

٭ حغؽب ٞتٰؽ ٘ٮ ا٨١فز ا٥١طٍٰث ا١ٜاـٰث إ١

ةا١ؼروة )أي ك٬ٰٙ٘ث ٢ْ٭ ا١ه٬رة 

 ا١لٓاْٰث(. 
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  :ًًصٔخٔا 

  ٬ ْتارة ٦ْ ٧فٰز ىام ضتٰتٮ ٤ؽحلٗ )٤ؽحلص( ة٥ش٬٥ْث٪

٦٤ ا١غٸٯا ا٥١غخ٢ٙث ضفب ٌتٜات ا٬١رم ا١طتٰتٮ ضٰد ٯ٦ٟ٥ 

٤لا٪ػة سؽاذ٣ٰ و عٸٯا ةػٯ٨ث، ةا١ٓات ٞتٰؽة )ٳ٩٧ ٘ٮ ٪ؼه 

٤خ٬٥حث و٤خ٥ٰٓث ا٧خلؽت ٦٤ ا٢١ب ةاحشاه  ا٨٥١ٍٜث ٯ٬سػ ٧فز

ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث(، ٥١ٙاوٯات، عٸٯا ٤ه٬رٯث وأضٰا٧ا ٞؽٯات 

ةٰياء ٤ٙههث ا٬٨١ى، عٸٯا ٤خٓػدة ا٬٨١ى، عٸٯا ر٬ٕٯث، إةؽ 

 ١٬ٰٞفخؽول و ٛػ ح٬سػ ةٓو ا١غٸٯا ا١تلؽوٯث.

  حصبFish:ٓخىٔز امِرم امحتٔتْ ةامىٌاطق األرةػث امخامٔث ، 

اٵ٧خان: ح٬ٟن ٨ْػ ا١ؼروة ٘ٮ ٤ٟان عؽوج ا١شؽاذ٣ٰ وا٫٥١ٰشات إ١٭ ٨٤ٍٜث  (1

 ا٨١فز ض٬ل ا١شؼرٯث.

 ٨٤ٍٜث ا١خ٬٢ث. (2

 ٨٤ٍٜث ا١خغؽٯق. (3

 ٨٤ٍٜث ا١خطؽٯو. (4

 وٯ٬ٟن ٤طاط ة٨فز ١ٰٙٮ. 

 

 

  ٩١ ٘ش٬ة ٤ؽٞؾٯث ٬٢٥٤ءة ةفائ٠ ٤طب ١ٴٯ٬زٯ٦ أو ٤ادة

حأحٮ ٪ؼه ا١تلؽة ٧هٗ ن٢تث، و٪ٮ ٤ت٨ٍث ةتلؽة )ضٰد 

٦٤ ةٜاٯا ٤اٷـ٩ٰ ا١خٮ ح٬ٟن ٬٤س٬دة ٘ٮ ا١ؽةاط ا١ف٨ٮ 

ةطا١ث ٰٕؽ وُٰٰٙث وا١خٮ حخٟاذؽ و ح٬ٜم ةخل٠ٰٟ ةلؽة 

٨ْػ وس٬د اٷ١خ٫اب(، ٰٞٗ ٯ٨لأ ا١ٰٟؿ إ١٭ اٱن اٳ٤ؽٰٕؽ 

  واىص.

 

امكٔس امذروي 

 )امخذري(

http://www.facebook.com


 
 

 

 
 

 د.كيندا ليوس|  النسج حول السنية واألمراض التي تصيبها

 
/Groups/RBCs.Dent.2020 

  ا١تلؽة ٤طاٌث ة٨فٰز ىام ٯط٬ي ٠ٞ ا٨ٓ١انؽ ا١غ٬٢ٯث ا٬٥١س٬دة ٘ٮ ا٬١رم ا١طتٰتٮ

ا١ؼروي، ١ؼ١ٝ ٘ا١ٰٟؿ ا١شؼري ٪٬ ورم ضتٰتٮ ٯط٬ي ٘ش٬ة )أو ْػة ٘ش٬ات( ض٬ل 

 ٤ت٨ٍث ةتلؽة.

 امىػامخث:

إن إزا١ث ا٬ٓ١ا٠٤ ا٫٥١ٰشث )ا٢١ب ا٥١خ٬٥ت( ةا٥١ٓا١شث  

ا٢١تٰث وحٍتٰٚ ا١ي٥ادات وا١فػ ا٬ٰ٨ٜ١ي ا٥١ط٣ٟ ْادة 

 ٤ا ٯؤدي إ١٭ كٙاء اٱ٘ث ضخ٭ ا١ٰٟفٰث ٫٨٤ا.

  ةا٢ٜ١ّ. و٪٨اك ض٠ آعؽ ٯ٬ٟن 

 

 

 

 

 

ىسخيخج أىً الّهكو أن ىحكم غلُ  آفث أىٍا كْس حذري ةهخرد أن قطرٌا 

 نلم. 5 أكتر نو

 نالحظات
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 امحاد امىخىِغث امراةػث: امخراج امذروي  

   Acute apical abscess 

أكثر وا ٓشاَد غٌد األطفال، كد ٓكِن ًخٔخث اخخالل امىػادمث ةٔي امخراثٔه 

 ووٌاغث امىغٔف وىا أدى إمّ حشكل خراج.

  :حػرٓف 

َِ غتارة غي آفث حىٔػٔث وِعػث أو وٌخشرة حخرب امٌصج حِل امخذرٓث، 

امخرثِؤث املادوث وي امنب وَْ رد فػل امخُاةْ شدٓد غنّ امىُٔخات 

  امىخىِت.

  

 

 

 : امىظاَر امصرٓرٓث 

  ًةاٷْخ٥اد ٢ْ٭ كػة ا١طا١ث، ٯٓا٧ٮ ٤ؽى٭ ا١غؽاج ا١ؼروي ا١طاد ٦٤ ا٧ؾْاج ٤خ٬ـ

ا١ؼروٯث، و٫١ؼا ٘ا١غؽاج ا١غؽاج ٤تاكؽة ٤ّ ا١رٜتث  الٓخطل إ١٭ كػٯػ أو وذ٤ث، وْادة

  ٯهؽف ٦ْ ٌؽٯٚ ٘خص ا١طشؽة ا٢١تٰث واٳ٨ٰٛث ا١شؼرٯث. ٢ْ٦١٭ اٳ٢ٕب 
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  أضٰا٧ا ٛػ ٯل٬ٟ ا٥١ؽى٭ ٦٤ ٤ِا٪ؽ ْا٤ث س٫ازٯث ]ارحٙاع درسث ا١طؽارة )ضؽارة

٬٤ىٰٓث(، ٛلٓؽٯؽة، ٞرؽة ا١غٸٯا ا١تٰياء..[ و٘ٮ ةٓو اٳضٰان ٛػ ٯيٍؽ ا٥١ؽٯو 

 إ١٭ ا١تٜاء ٘ٮ ا٥١لٙ٭.

  ص امحِٔٓث شنتٔث.فحِة٥ا أن ا١طا١ث حطػث ٤ّ ح٬٥ت ١تٮ، ٘إن 

  حصاشث غنّ املرع و٦ٟ١ ٪ؼه اٳـ٨ان ْادة

)ٵن ا١غؽاج ٯػّ٘ ا١ف٦ ٰ٘لٓؽ ا٥١ؽٯو  وامخس

 أن ا١ف٦ ٤خٍاول و٨٤ػّ٘ ٦٤ ٤ٟا٩٧(.

  ٞؼ٢١ٝ ٧ٸضَ زٯادة ا١طؽٞث ٘ٮ ا١ف٦؛ ٳ٩٧ ح٬سػ

 ٧خطث ٰٛطٰث ٨ْػ ذروة ا١ف٦ ح٬ٜم ةػّ٘ ا١ف٦.

 :امىظاَر امشػاغٔث 

ا١خغؽب ٘ٮ ا٨١فز ا١ه٢تث ا١خٮ ةاٷْخ٥اد ٢ْ٭ درسث  

ٯفتت٫ا ا١خغؽٯق، ٘إن ا٥١ِا٪ؽ ا١لٓاْٰث حخؽاوح ة٦ٰ 

ح٬ـّ ا٥١فا٘ث ا١ؽةاٌٰث إ١٭ ةػاٯث ا٤خهاص ٥ِْٮ 

)ضفب ا١طا١ث ا١فاةٜث ٢١غؽاج ٘إذا ٞان ا١غؽاج ٛػ ٫ُؽ 

٢ْ٭ أـاس ورم ضتٰتٮ ٨٘لا٪ػ ٤ِا٪ؽ آ٘ث ٤ؾ٨٤ث + 

ػ ا١خ٥اس عؽاج، أ٤ا إذا ٞان  ا١غؽاج ٛػ ضػث ٤تاكؽة ةٓ

 اٳو١ٮ ١ٶ٧خان ٘ٸ ٧لا٪ػ حٜؽٯتاً أي حغؽب(.

 :امىظاَر امٌصٔخٔث 

٧لا٪ػ ٞؽٯات ةٰياء و٨٤اٌٚ حٙفظ وح٥ّٰ وةا١ٓات ٞتٰؽة وعٸٯا ٨٤اْٰث و٧خطث ٰٛطٰث 

 و٧فٰز ضتٰتٮ.

 :امىػامخث 

  إزا١ث ا١ٓا٠٤ ا٥١فتب  ٤ّونٗ ٤ياد ض٬ٰي و٤ياد وذ٤ث و٤يا٤و ٢١خ٣ٰٜٓ

ٌؽٯٚ ٨ٛاة ا١ف٦ إن ٞان ذ١ٝ ٨ٟ٥٤اً( وةٓػ ذٸذث  وحطؽٯؽ ا١يًٖ )ا١خهؽٯٗ ٦ْ

 أٯام ح٫ػأ ا١طا١ث وحخط٬ل إ١٭ اٵز٤ان، ٨٨٘خ٠ٜ ٥٢١ٓا١شث ا٢١تٰث ا٨ٙٓ١ث ا١خ٢ٰٜػٯث.
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  ٚإحراء شق ٦ٟ١ ٘ٮ ةٓو ا١طاٷت ٷ ٯ٦ٟ٥ أن ٯطه٠ ا١خهؽٯٗ إٷ ٦ْ ٌؽٯ

  حراحْ.

  ،و٬ٜ٧م إسؽاء ا١لٚ ٯخ٣ ٨ْػ٤ا ٯ٫ِؽ ح٬٥ج ٘ٮ ا٨١فز و٨٤ٍٜث ٰٛطٰث واىطث

٨١خ٦ٟ٥ ٦٤ حهؽٯٗ أٞتؽ ٥ٰٞث ٦٤  أخفظ وٌطلث وي امخىِجةإسؽاء ا١لٚ ٘ٮ 

 ا١ٰٜص ةأةفً كٚ.

 .)ٰ٘شب أن ٯ٬ٟن ٪٨اك حهؽٯٗ ٢١ٰٜص ضخ٭ حخط٬ل ا١طا١ث إ١٭ إز٤ان )٪اسٓث 

 .وٯتٜ٭ اٳٯفؽ ٢١ٍتٰب أن ٯخ٣ ا١خهؽٯٗ ٦ْ ٌؽٯٚ ا٨ٜ١اة ا١شؼرٯث إن أ٦ٟ٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 أي امخراج

  

 امىخىِغث امخاوصث: امخراج امذروي امىزوي  

    Chronic Apical Abscess  

 امخراج حِل امذروي امحاد إمّ وزوي: ٓخحِل 

  ٣١ ٯٓا١زإذا .  

 نالحظات
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  وا١ؼي ٛػ ٯ٨ٙخص: )ا١ٓٸ٤ث ا٥٥١ٰؾة(  حل٠ٟ ٧اـ٬رإذا 

 .إ٤ا ٢ْ٭ ا٥١غاٌٰث 

  أو ٢ْ٭ س٢ػ ا٬١س٩ )و٪ؼا ٯلت٩ ٤اذٞؽ٧اه ٘ٮ ا١خ٫اةات ا٢١ب ا١ٓؽىٰث

وا١ٸْؽىٰث، ضٰد ٨ْػ ضػوث ا٧ٟلاف ٘ٮ ا١طشؽة ا٢١تٰث حخط٬ل ا١طا١ث 

 ٤ؾ٨٤ث(.٦٤ ضادة إ١٭ 

  ٬٫٘ ٯ٨خز ٦ْ آ٘ث ٤ؾ٨٤ث ٬ٌٯ٢ث اٳ٤ػ ـتتج عؽاج، ٯغخؽق ا٣ِٓ١ وا٨١فز ا١ؽع٬ة

 ١ٰل٠ٟ ٤شؽى وٯٙخص ٢ْ٭ ا١فٍص ا٥١غاٌٮ، وأضٰا٧ا ٠ْ ـٍص ا١ش٢ػ.

 متى  ًفتح الناسور على السطح المخاطي ومتى ًفتح على سطح الجلد؟

 

  ٪٨اك ْا٦ٰ٢٤ ٦ٰ٥٫٤: 

 

 .٘إذا ٞا٧ج ا١شؼور ٬ٌٯ٢ث وحطج ارحٟاز ا١ٓيٸت ٘فٰٙخص ا٨١اـ٬ر ٢ْ٭ س٢ػ ا٬١س٩ 

 .أ٤ا إذا ٞا٧ج ٛهٰؽة ٘فٰٙخص ٢ْ٭ ا١ٖلاء ا٥١غاٌٮ  

 

 كٌف ًمكننا معرفث السن المستب للناسور؟

٢ْ٭ اٳ٠ٛ، و٥١ٓؽ٘ث ةػاٯًث ٷ ةػ ٦٤ ا١خؼٞؽ ةأن ا١خلغٰم ٯشب أن ٯ٬ٟن ة٬ـ٢ٰخ٦ٰ 

ا١ف٦ ا٥١فتب ٢١غؽاج، أوٷ ٯشب أٷ ٯفخشٰب  ٢١ٙط٬ص ا١ط٬ٰٯث، ذا٧ٰاً ٧ػع٠ ٥ّٛ 

                                                                ا٬ٟ١حاةؽٞا ٘ٮ ٬٘٪ث ا٨١اـ٬ر و٧ػ٩ٓ٘

                                                             ةل٠ٟ ةٍٮء و٨ْػ٤ا ٧لٓؽ أ٩٧ انٍػم 

                                                              ةا٣ِٓ١ ٧خ٬ٛٗ، ذ٣ ٧شؽي ن٬رة كٓاْٰث 

                                                                  ٰ٘ػ٨١ا ٥ّٛ ا٬ٟ١حا إ١٭ ا١شؼر ا٥١فتب 

  .٨٢١اـ٬ر

 . ٬ٌل ا١شؼور.1

 ا١ٓيٸت.. ْٸٛث ا١شؼور ٤ّ ارحٟاز 2
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  ٯهؽف ٘ٮ ا٥١ٰؾاب ا٢١ر٬ي ٥٤ا ٯلت٩ ا١شٰب ا٢١ر٬ي.ٯ٦ٟ٥ ٢١غؽاج ا٥١ؾ٦٤ أن 

  ة٥ا أن ا١خهؽٯٗ ٬٤س٬د ْتؽ ا٨١اـ٬ر ٘ا١طا١ث ٰٕؽ

 ٤ؤ٥١ث إٷ ٨ْػ٤ا ح٨فػ ٬٘٪ث ا٨١اـ٬ر.

  ا٥١ِا٪ؽ ا٨١فٰشٰث وا١لٓاْٰث وا١فؽٯؽٯث ٤لاة٫ث

٥١ا ٪٬ ٬٤س٬د ٘ٮ ا١خ٫اب ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث 

ا٥١ؾ٦٤، وا٫ِ٥١ؽ اٵىا٘ٮ ٪٬ وس٬د ٬٘٪ث ٧اـ٬ر 

وا١ؼي ٯ٦ٟ٥ أن ٯؽنٗ سؾئٰاً أو ةل٠ٟ ٞا٠٤ ةتلؽة 

 ٤طاٌث ةا٨١فٰز ا١يام ا٢٥١خ٫ب. 

 امىػامخث : 

ٟا٘ٮ وحٍتٰٚ ا١ي٥ادات ة٬٥اد ٤يادة ٬ٜ٧م ة٥ٓا١شث ١تٰث ٨ْٙث سٰػة ٤ّ اٵرواء ا١

٢١شؽاذ٣ٰ، و٢ٖ٧ٚ ٤ٟان اٵ٧خان ةل٠ٟ ٞخ٣ٰ؛ ٨ْػ٪ا ٦١ ٯ٬ٓد ٪٨اك ٤ٟان ١ػع٬ل 

 ا١شؽاذ٣ٰ )٤هػر حٖؼٯث(  ٘خغؽج ا١تٜاٯا ٦٤ ا٨١اـ٬ر وُٯلٙ٭ ةٓػ إٕٸق ا٨ٜ١اة.

7/8

 

 

 
 

امىخىِغث امصادشث: امخُاب امػظه امخكثفْ )امخُاب امػظه   

   Condensing osteitis امخكنصْ امتؤري(

 :حػرٓف 

  زٓادة فْ امػظه امحاحزيةٓو ا١خ٫اةات ا٨١فز ض٬ل ا١ؼروٯث ا٥١ؾ٨٤ث حفتب 

Trabecular .ٞؽد ٠ٓ٘ ٢ْ٭ ا١خغؽٯق ا١راةج 

 لؽة ٦٤ ا٨ٜ١اة ا١شؼرٯث إ١٭ ا٨١فز ض٬ل ا١شؼرٯث ٪ٮ ا١فتب خإن ا٥١غؽكات ا٨٥١

 ا١ؽئٰفٮ ٘ٮ حٟرٗ ا٣ِٓ١.

 

 

http://www.facebook.com
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  و٫٨ٟ١ا ٯ٦ٟ٥ أن حخ٬اسػ  حذور األرحاء امصفنٔث٤ا حخ٬اسػ ض٬ل  ْادة٪ؼه اٱ٘ات(

 أو ح٬٥ت. (غٔر ردور)ض٬ل سؼر أي ـ٦( ا١خٮ حل٬ٟ أ١تاة٫ا ٦٤ ا١خ٫اب 

 :األغراض وامػالوات 

  امىظاَر امصرٓرٓث :

  ةاٷْخ٥اد ٢ْ٭ ا١فتب )ا١خ٫اب ا٢١ب أو ح٬٥ت ١تٮ( ا١خ٫اب ا٣ِٓ١                   

 ا١خٟرٙٮ ٯ٦ٟ٥ أن ٯ٬ٟن ْؽىٮ أو ٷْؽىٮ.

  ،ا٨١فٰز ا٢١تٮ ٘ٮ ٪ؼه اٳـ٨ان ٯ٦ٟ٥ أن ٯفخشٰب أو ٷ ٯفخشٰب ٫٥٢١ٰشات ا١طؽارٯث

 ح٬ٟن ٪ؼه اٳـ٨ان ضفاـث أو ٰٕؽ ضفاـث ٢١ٜؽع و ا١شؿ. ا٫ٟ١ؽةائٰث، وٛػ

 امىظاَر امشػاغٔث:

 .ٯلا٪ػ ُٸ١ٰث كٓاْٰث ٤خ٥ؽٞؾة ض٬ل ذروة ا١شؼر 

  ةا١ؽ٣ٕ ٦٤  ٓتلّ وشاَداً ٯٸضَ أن ا١ؽةاط ا١ف٨غٮ

 ا١ِٸ١ٰث ا٥ِٓ١ٰث ا١ؾائػة.

 امىظاَر امٌصٔخٔث:

  ٤ؽحتث ٤ّ اعخٙاء ٘ٮ ا٥١فا٘ث ٪٨اك زٯادة ٘ٮ حٟرٗ ا١ط٬اسؾ )ا١طشب( ا٥ِٓ١ٰث ٰٕؽ

  ا٬ٰٜ٨١ٯث )حٜؽٯتا(، وا١خ٫اب ٘ٮ ا٨٥١ٍٜث.

 امىػامخث: 

 ا٥١ٓا١شث ا٢١تٰث ا١خ٢ٰٜػٯث ٛػ حٜػم ضٸً ٞا٤ًٸ ٢١طا١ث.

 انرشخيض انرفشيقي: 

-

enostosis (Sclerotic bone)
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 اَرثّ!!

 األوراض حِل امجذرٓث غٔرسٌٔث امىٌشأ

 Non endodontic Periradicular Pathosis 

  َىْفات غدد من اّفات اىشافث أو اىظيِيث من موشأ ؽِر سوَ حشتى اىمظًر اىشػاغ

 ىتِث اىموشأ.

  ةستب يذا اىخشاةى ُجب غيٍ آطتاء أن ُفركٌا ةِن يذه اىٌحدات اىمرضِث أو ؽِر

اىمرضِث، وُجروا االخختارات اىمطيٌةث ةأسيٌب غيمَ مرحب ىهَ ُخفادوا آخطاء 

 اىخشخِطِث اىمحرجث.

 حػختر اىٌسائو آنثر أيمِث فَ اىخفرُق فحٌص اىحٌُِث اىسوِث                              

 ةِن اّفات من مطدر ىتَ )سوَ( أو ؽِر ىتَ )ؽِر سوَ(.
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 ال ىًا ىب مخمٌت، وىًذا فًَ غادة  آسوان اىخَ حخرافق ةآفات حٌل جذرُث شافث

ىفحٌص اىحٌُِث، وةاىػهس اّفات ذات اىموشأ ؽِر اىيتَ ال ُخأثر فًِا اإلمداد  حسخجِب

 .ىفحٌص اىحساسِث واىحٌُِث حسخجِب اىدمٌي واىػطتَ وىذىم فًَ

  ىسٌء اىحظ ُسخخدم اىهثِر من آطتاء آشػث فلط ىيخشخِص واىمػاىجث دون أخذ

 كطث مرضِث ناميث وإجراء اىفحٌص اىمطيٌةث.

  ،نثِر من اّفات اىشافث ؽِر ىتِث اىموشأ ححانَ اّفات ىتِث اىموشأ واىػهس ةاىػهس

اىفحٌص اىحٌُِث واىفحص اىشػاغَ وآغراض ىًذا وىخجوب خطأ ةاىؼ اىخطٌرة، فهو 

  واىػالمات واىخفاضِو غن اىحاىث اىمرضِث ُجب أن حجرى.

 :Normal Structureانطثيؼيح انثُى 

حشمو اىمسافات اىولٌُِث اىهتِرة اىلرُتث من ذرى آسوان، اىلواة اىسوِث اىسفيِث، اىجِب  ◄

اىخطٌر، اىثلتث اىذكوِث، اىثلتث آهفِث اىفهَ، اىحيِمث اىسوِث اىذروُث ىيسن فَ مرحيث 

  اىحوهِث، االهخماضات اىيساهِث فَ اىفم اىسفيَ.

إن آسوان اىمخرافلث مع يذه اىتوٍ حسخجِب ىفحٌص اىحٌُِث وال حظًر أي غالمات أو  ◄

 أغراض سرُرُث مرضِث.

سِخؾِر وىمػرفث إن ناهج ةوِث حشرُحِث طتِػِث هيجأ غادة ىخؾِر زاوُث اىخطٌُر، غوديا  ◄

مٌكع يذه اىشفٌفِات حتػًا ىمٌكػًا آضيَ مع اىجذور، ويذا ماُدىوا غيٍ أهًا ةوٍ 

 سيِمث.
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 األنراض غْر لتْث الهيشأ

 آفات الحهْدة الخِ حشتً آفات حَل الخذرّث:

  ٮ آ٘ات ض٥ٰػة حلت٩ ا٫ِ٥١ؽ ا١لٓاْٮ ١ٲ٘ات ض٬ل ا١شؼرٯث، وٞا١ٓادة ٧ٓخ٥ػ ٘ٮ٪

 اٳ٠ٛ ٢ْ٭ وـ٢ٰخ٦ٰ حلغٰهٰخ٦ٰ )ا١لٓاْٰث وا١ٙط٬ص ا١ط٬ٰٯث(.حلغٰه٨ا ٢ْ٭ 

 :)حخي٦٥ ) و١ٰؿ ٤طه٬رة ب 

 .اهمراحن األوهى من االستحاهة اهمالطٌة حول اهجذربة 

 .اهورم اهوٌفي اهمتموس 

 .اهمٌس اهبدائي 

 .اهمٌس اهجذري اهجاهبي 

 .لٌس اهقواة اهحومٌة األهفٌة 

 .اهورم اهحبٌبي ذو اهخالًا اهعرطوة 

  مصورات اهمٌواء.ورم 

  ْادة و٦ٟ١ ١ٰؿ دائ٥ا ا١هٰٙطث ا٥ِٓ١ٰث ا١ٜاـٰث ض٬ل ذرى اٳـ٨ان ح٬ٟن ـ٥ٰ٢ث

 و٪ؼه اٳـ٨ان حفخشٰب ٢١ٙط٬ص ةل٠ٟ ٌتٰٓٮ.

 .ا١خلغٰم ا٫٨١ائٮ ٫١ؼه اٱ٘ات ٯ٬ٟن ةا١غؾْث ا١شؽاضٰث وا١خلؽٯص ا٥١ؽىٮ 

  آفات الختْثث الخِ حشتً آفات حَل الخذرّث:

 ،حخي٦٥: ٕا١تا ا٧خٜا١ٰث 

 اهومفوما، اهسرطان شائك اهخالًا، سارلوما عظمٌة اهموشأ، سارلوما غضروفٌة ....إهخ.

  ةٟٓؿ اٱ٘ات ض٬ل ا١شؼرٯث ٘إن ٪ؼه اٱ٘ات حخؽا٘ٚ ٤ّ حغؽب واـّ و٤ػ٤ؽ ٨٢١فز

 ا٥ِٓ١ٰث وا٬٥١س٬دة ٘ٮ ا٨٥١ٍٜث؛ ٳن اٱ٘ث ٨٤خ٢ٜث.

 .اٷـخلارة ا١ٍتٰث وحط٬ٯ٠ ا٥١ؽٯو إستاري 

 

 Done… 
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  اَرٓد املحاضشج

 إٌ أحسُا فًٍ اهلل, ٔإٌ أخطأَا فًٍ أَفسُا
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