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 كلمة شكر 

 

نجاحنا   ثمرة  نهديكم  أن  لنا  يطيب   ، عطاؤكم مشكورًا  فكان  بالعطاء  بذلتم  يا من  إليكم 
توفيق هللا تعالى ثم  وإنجازنا في هذا اليوم تقديرًا منا وعرفانًا لما بذلتموه من أجلنا ،فلوال  

 وقوفكم بجانبنا لما وصلنا إلى الطموح الذي حلمنا به كثيرًا . 

 الشكر واالمتنان والتقدير :  وقبل أن نمضي نقدم أسمى آيات

 إلى من حملوا أقدس رسالة في الحياة

 إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 إلى الذين كانو فيضًا من العلم واألخالق 

 ونخص بالذكر:  ،جميع أساتذتنا األفاضلإلى 

 األستاذ الدكتور عاطف عبد للا 

المشروع وقدم لنا كل عون وإرشاد، فهو مثال لمن يؤدي   الذي تفضل باإلشراف على هذا
 رسالة سامية تعكس شخصية محترمة و مثقفة، له جزيل الشكر. 
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 االهداء:   

 إلى المتواجدة دائمًا قبل البداية و بعد النهاية 

 إلى من رسمت مستقبلي بمخيلتها منذ صغري و لونته بدعائها لي كل ليلة            

 الداعم األكبر لي و مالكي الحارس.                            

 أمي... دوما    

 إلى من قدم لي خالصة تجاربه و أنار دربي بمعرفته                        

 عمره في عمله و كفاحه ليؤمن لنا حياة سعيدة.إلى الرجل المنسوج من وقت وروح الذي أفنى 

 أبي الغالي   

 إلى صاحب النجاحات و المراتب العليا التي تثير غيرتي                        

 إلى مرشدي و قدوتي.                              

 عبدالقادرم.  

 سندي وقت األزمات. و إلى توأمي و صديق دربي، إلى قوتي                     

 محمود د.   

 إلى المشاغب الصغير الذي يضيف البهجة لحياتي.                       

 بهاء الدين   

 إلى األخت التي أهدتني إياها الجامعة                     

 التي خضت معها الكثير و الكثير طوال فترة دراستنا                

 إلى التي لن أندم يومًا على معرفتي بها.                      

 ديناد.     
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 إلى األخ و الصديق المتواجد دائمًا عند الحاجة                     

 لم تخذلني يومًا و كنت خير معين لنا طوال تلك األيام                  

 دائمًا. سأسعد لرؤيتك بخير                             

 محمد د.       
 لم يتسنى لي ذكر أسمائهم  و جمل أيام عمري برفقتهم أقضيت   منإلى             

 أصدقائي و زمالئي       

 

 

 ياسمين محمد سعدو
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 اإلهداء
 إلى من جرع الكأس فارغًا ليسقيني قطرة حب 

 إلى من جاهد وتعب و بذل و أعطى 

 ليمهد لي طريق العلم إلى من حصد األشواك على دربي 

 إلى القلب الكبير و سّر نجاحي و شمعة دربي 

 أبي الغالي                                  

 إلى من كانت النور وسط ظالم هذا العالم 

 إلى امرأة لم تبخل بجهد و لم توفر سبياًل لجعلنا أناس يفتخر بهم 

 اً أبد ينا من نبع حبها وحنانها الذي ال ينضب إلى من تسق

 إلى من كانت بالنسبة لي حياة بأكملها 

 أمي الغالية

 و رفيق دربي في هذه الحياة   إلى هدية هللا إليّ 

 إلى صاحب القلب الحنون . . . إلى سندي و عوني في الحياة 

 إلى من به أكبر و عليه أعتمد 

 أخي

 إلى اإلنسانة التي تعتبر جزءًا من الروح و قطعة من القلب 

 أشاركها همومي و أحزاني  إلى الصديقة التي

 فكانت لي السند والدعم  من رافقتني في كل خطواتيإلى 

 أختي 
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 إلى البعيد عن عيني القريب إلى قلبي شريك عمري و رفيق دربي 

 لى من تحلو به الحياة إ . .يد التي أمسكت يدي لنمضي معًا . إلى ال

 و إلى عائلته الغالية )عائلتي الثانية(

 أيوب 

 من حلت حياتي بصحبتهم  صديقات الدهر و العمر وإلى 

 النجاح عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم  كريات ومن شاركوني الذ إلى 

 إلى صانعي البسمة في قلبي 

 أصدقائي 

 

 سم كيال دينا قا
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   اإلهداء                             

   هللا   من   هديتي   إلى   ، والسعادة   الرضا   مصدر   إلى                                

   لها   حياتي   فني أ   التي   إلى ،  ورسوله   هللا   بعد   الوجود    في   ما   كل   من   إلى                    

 الغالية   أمي                                                   

   طريقي   في   الورد   زرع   من   إلى   ، العطاء   ينبوع   إلى                               

   الكبير   القلب   إلى   ، طريقي   إلنارة   يملك   ما   سخر   من   إلى                             

 ي الغال   أبي                                                   

 بعينهم   والحب   اإلصرار   أرى   من   إلى   ، بسعادة   إليهم   أنظر   من   إلى   

 الجميلين   منارتي   إلى   ، منهم   بالنجاح   وإلهامي   دافعي   استمد   من   إلى                       

 ه وخطيبت   مصطفى   الدكتور   أخي                                                       

   بأمل   لنجاحي   تطلعتم   من   إلى   ، البريئين   الوجهين   ذاتي   إلى   

   حياتي   خطوات   كل   في   كانوا   من   إلى 

 ماسة   و   سيدرا   أخواتي                                                  

   منزلي   صغير   إلى 

   الشقية   الضحكة   صاحب   إلى       

   أسرتي   روح   إلى 

 الكريم   عبد   أخي                                                         
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   الجميع   عن   المستثنى   شخصي   إلى   ، الروح   مالئكة   بها   أعني   من   إلى 

 وحزني   فرحي   لحظات   في   شريكتي   إلى   ، وداعمي   دعمي   كانت   من   إلى           

   وجمالها   الحياة   سكرة       

 المضيء   قمري                                                   

   أمي   تلدهم   لم   الذين   األخوات   إلى ،    الدرب   وأصدقاء   األيام   رفاق   إلى           

   المواقف   أصدقاء ،  الصافي   الصدق   ينابيع   إلى                      

 سليمان   نور،   كرم،   رشاد،                                                 

 الدراسية   المقاعد   زمالء   مشروعي   في   زمالئي   إلى           

 إليه   الوصول   حلمنا   ما   إلى   وصلنا   ألننا   بكم   فخوراً          

 بالنجاح   وتكليلها   التعب   سنوات   بتخطي   إخوةً   لي   فكنتم        

 دينا   و   ياسمين   صديقاتي:                                                   

 

 محمد وليد سالوخة
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 المقدمة: 

الراتنج المركب الحالية ، ومع   نواعأل   اً أساسوالذي اعتبر    1938في عام    Epoxy Resinتم اختراع ال
المباشرة . وقد بدأ التطور في مواد   للترميمات تقدم كيميائية التماثر فقد طور الراتنج المركب كمواد  

 4. 1960بداية العام و  1950بة السنية في أواخر العام المرك الترميم

يد   البروبان  وهو دي م  1962في عام    Raphael Bowenتم تركيب أول راتنج على  يثاكريالت 
 4.مع الغليسيدال ميتاكريالت   Aلو ين وهو عبارة عن تفاعل البيسف GMA-Bisرف باسم ع  و 

التجارب على راتنجات االيبوكسي المدعمة بالجزيئات المالئة إال أن النقص في    Bowenحيث بدأ  
الميل إلى التغير في اللون هو الذي جعل  ج اإليبوكسي مثل التصلب البطيء و خصائص نظام راتن 

ا من جمع االيبوكسي  يتحمس للبحث في االستفادة من الخصائص التي سيحصل عليه  Bowenالعالم  
 ١٥.مع االكريالت 

وهذا الجزيء يفي بمعظم الحاجات المطلوبة   Bis-GMA .غ هذا التطور ذروته بتطوير جزيءوقد بل
بشكل سريع   الكومبوزت بهذا التقدم المفاجئ حلت مواد  و السني.    للكومبوزت من أجل القالب الراتنجي  

 ١٥.ة التجميلية في األسنان األماميةذلك بسبب الناحيمكان اسمنت السيلكات والراتنجات االكريلية و 

 بوساطة الوهاد  ماثر المادة السادة على الشقوق و تقريرًا عن سالمة ت 1970  عام  Buonocoreقدم  
 . األشعة فوق البنفسجية و امتدت هذه الفكرة لتشمل المواد المرممة

ذات الموجة الطويلة ، و التعريض المتكرر ، و   U.Vأظهرت الدراسات أن األشعة فوق البنفسجية  
 الراتنج المركب. لترميمات الزمن األطول لم تكن كافية لتصليب الطبقات العميقة 

وذلك كي نستطيع الحصول على عمق    V.I.Cطورت بعدها أنظمة تصليب بواسطة الضوء المرئي  
  أكبر من التصليب ، بحيث ال يبقى أي جزء من الراتنج المركب بشكل حر غير متصلب و خاصة 

 ١٦.باألجزاء القريبة من اللب السني

زخم دعائي هائل يعطيها    الراتنج المركب في مطلع الستينات و هي تترافق مع  ترميمات و منذ اكتشاف  
يع أن تعيد لألسنان المصابة طبيعتها اللونية و الجمالية الرائعة عدا عن متانتها  لمسة السحر التي تستط

 ٣.ستمراريتها في الفم لفترات طويلةو مقاومتها و ا
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 :  Compositeالراتنج المركب 

 : Definitionالتعريف

المستعملة في طب األسنان   الراتنجية  المواد  الراتنج    اً معقد يعتبر مصطلح  لمادة  المناسب  فالتعريف 
المركب: أنها أحد أنواع المواد المركبة من مزيج من مكونين أو أكثر  يختلفان بالشكل و ال ينحل  

 ٠1أحدهما باآلخر.

الراتنجية ذات األساس الميتاكريالتي والذي وفي طب األسنان يشير مصطلح الراتنج المركب إلى المواد  
% من الجزيئات المالئة  50يتصلب بالتبلمر الحر المنشط شعاعيًا و المدعوم على األقل بحجم قدره  

. وبعض المواد الراتنجية ذات المواد المالئة المجهرية تم اإلشارة إليها على أنها مواد راتنجية مركبة  
 ٠1.%50أقل من  ها من المواد المالئةرغم محتوا 

ثالث فإن الراتنج المركب عبارة عن مادة مرممة سنية تتركب بشكل عام من  Philips وحسب تعريف  
 ٥1.ئة ، المادة المزاوجة أو الرابطةالمادة المالهي : القالب الراتنجي ،   رئيسة مكونات 

 ٢1 Composition  :4الكومبوزتتركيب 

 ميثاكريالت (.القالب الراتنجي ) دي  .1
 العنصر المزاوج ) الذي يربط القالب الراتنجي بالذرات المالئة مثل السيالن (.  .2
 الذرات المالئة. .3
 الضوء المرئي ( . بوساطةالعوامل المبدئة ) التي تتفاعل إما كيميائيًا أو  .4
التفاعل  المواد الكابحة ) تأخر أي تفاعل مبكر قد يحدث للراتنج قبل التصليب الضوئي أو   .5

 2الكيميائي مثل: مونوميثايل إيثيرهايدروكوينون (.

و   أفضل  مرونة  لتأمين  اللزوجة  منخفضة  مادة  السابقة  العناصر  إلى  تيالين  يضاف   ( أقل  قصافة 
 (. TEG_DMAكريالت أو غليسودي ميثا

قبل   وقد طورت مواد إضافية ذات مقادير صغيرة من أجل الثبات اللوني ومنع حدوث التماثر المنجز
 ٥1.ت لتلوين المادة لتالئم لون السنأوانه و بالطبع تحتوي هذه المواد على صباغيا
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 : Resin Matrixالقالب الراتنجي 

يتألف القالب الراتنجي من مونومير أحادي أو ثنائي أو ثالثي الوظيفة كمكون أساسي إذ يعد نظام  
 ٨المركبة.المونومير هو العمود الفقري في نظام الراتنجات 

-Bisphenolالمونومير األكثر استخدامًا في طب األسنان و يركب عن طريق     BIS-GMAيعد ال  
crylate glycidyl metha-A .٢ ٢2 

 ( TEG-DMA ) ( UDMA ) ( BIS-DMA,HEMA )  وهناك مونوميرات أخرى مثل: 

 ١1.EMA-BISيدعى   GMA-BISأيضًا هناك نوع معدل من  

 : Filling Particlesالجزيئات المالئة 

المالئة   الجزيئات  أهمها    اً مواد تكون  أنواع  عدة  من  تتألف  زجاجية  بلورات  شكل  على  عضوية  غير 
فضاًل عن ثاني    3.يثيوم و هذه المستخدمة بشكل شائعالكوارتز و السيليكات و سيليكات األلمنيوم و الل

أوكسيد السيلكون و سيليكات البورون يستبدل جزء من الكوارتز ببعض المعادن الثقيلة مثل الباريوم و  
 ٧ ١السترنيوم و الزنك و األلمنيوم و الزركونيوم إلضافة الظاللية الشعاعية.

يتم تحضير الجزيئات المالئة بشكل عام عن طريق صقل أو طحن بلورات الكوارتز و ذلك للحصول 
ميكرون ( ويتم تحويل جزيئات ثاني أوكسيد السيليكون    100  –  0,1على جزيئات تتراوح أحجامها بين )  

ميكرون ( إلى مواد مالئة صغيرة عن طريق إخضاعها    0,04  –  0,02من الحجم شبه الغروي )  
 ٥1لحرارة العالية.ل

ميكرون ( أو أكبر من ذلك و كلما كان الحجم    10  –  1تستخدم الذرات المالئة بأحجام تتراوح بين )  
 ٩أصغر كان الراتنج ذا قدرة أكبر على الصقل و التلميع. 

نانومتر ( الذي ساعد على    25أدخلت تقنية النانو جزيئات مالئة العضوية بأحجام صغيرة جدًا )  
 ٩%.79,5ة الملء إلى زيادة نسب
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المالئة   الذرات  تمنح  المتانة    لترميمات كما  القساوة و  الميكانيكية من حيث  المركب الخواص  الراتنج 
%  75% وزنًا أو  50ومقاومة االهتراء و االنعكاسية الضوئية ، و يجب أن تشكل المادة المالئة نسبة  

 ١٩ ٢1.IOSحجمًا من كتلة المزيج حسب مقاييس 

 : Coupling Agentsالمادة الرابطة 

ت المسحوق و الجزيء الراتنجي العضوي باستخدام مادة عضوية  يتحقق االرتباط الكيميائي بين ذرا
المادة في المصنع قبل مزجها بمادة   يتم تغليف ذرات المسحوق بهذه  ثنائية القطب حيث  سيلكونية 

و مقاومتها    ت الكومبوز االرتباط من ثبات ذرات    الراتنج لتعزيز التصاق الذرات بالمسحوق إذ يزيد هذا
 2فيما بعد و الناجم عن تأثير المضغ. ت الكومبوز التآكل الحادث على سطح  لفعل الحت و

   :أكثر عوامل الربط شيوعًا هي السيالنات العضوية و أكثرها استخدامًا هو

Gamma methacryl oxy propyl tri methoxy silane.٣1 ١٧ 

 العوامل المبدئة :

جيد لتفاعل البلمرة وقد قسمت هذه المبدئات حسب  أضيفت العوامل المبدئة للراتنجات لتأمين تفعيل  
 تفاعل البلمرة إلى:  نوع

المبدئ هو دي بنزويل بيروكسيد حيث يتحفز التفاعل هنا في درجة الحرارة    التصلب الحراري: .1
 4المرتفعة.

تطبق المواد المنشطة كيميائيًا على شكل معجونين أحدهما يحتوي على   التصليب الكيميائي: .2
ال أكسيد  )  فوق  الثالثي  األمين  على  يحتوي  الثاني  و  للتفاعل  كمبدئ  -Nبنزويل 

Dihydroxyethyl-para-toluidine    كمنشط للتفاعل و عندما يمزج هذان المعجونان )
 ٥1يتفاعل األمين مع فوق أكسيد البنزويل لتشكيل الجذور الحرة و بذلك تبدأ عملية التماثر.

: مثل هذه األنظمة لها مشكالت عدة بسبب عمق النفوذ التصلب باألشعة فوق البنفسجية .3
بنية السن.المحدود للضوء ضمن الراتنج و كذلك   النفاذ ضمن  حيث تحتاج هذه    ٥1نقص 

نانومتر لشطر ايتر ميثال البنزويل دون وجود األمين    365الراتنجات إلى أشعة بطول موجة  
 4الثالثي.
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الضوئي: .4 يع  التصلب  الضوئي  التحفيز  حالة  كامفركوينون في  ال)  المحفز   CQ-د  هو   )
نانومتر    500- 400الضوئي األكثر استخدامًا الذي يمتص الضوء األزرق مع طول موجة )  

في بدء تفاعل التماثر    Aromatic amineالذي يساهم باالشتراك مع األمين العطري  و   ٨ ٤(
المتصلب كيميائيًا  ، و يحافظ هذا الراتنج المركب على لونه بشكل أكبر من الراتنج المركب  

 4و الذي يتحول لونه مع مرور الوقت بسبب بدائل األمين العطري.

الراتنج المركب غير المتماثرة بشكل كامل معرضة للفشل بنسبة    ترميمات و أخيرًا البد من التذكير بأن  
 أكبر من تلك كاملة التماثر. 

بدراسة أثبتا فيها أنها ليست جميع مجموعات الميثاكريليت    1978عام    Ruterو    Svendsenحيث قام  
في جزيئات ال دي ميثاكريليت ترتبط في عمليات التماثر و ذلك في أغلب أنواع الراتنجات المركبة  

 ٦% في الجزيء المرتبط.50- %22حيث تشكل المجموعات غير المرتبطة تقريبًا نسبة 

راتنجية و سطوح الفقاعات الهوائية المتشكلة ضمن الحشوة يمكن ان  كما أن السطح الخارجي للحشوة ال
يكون تماثرها ضعيفًا بسبب التأثير المانع للتماثر العائد لألوكسجين وهذا سوف يؤدي بشكل حتمي 

 ٥إلى سرعة نفوذ المواد الملونة إلى كتلة الحشوة مسببًا فشلها.

 :Classification of Resin Composite أنواع الراتنج المركب

 :يصنف الراتنج عالميًا حسب كثافة الذرات المالئة الالعضوية أو حسب حجمها على النحو اآلتي

 2تبعا  لكثافة المادة المالئة:

 % من الوزن الكلي ذرات مالئة.60منخفض الكثافة: يحوي نسبة أقل من  .1
 الوزن الكلي ذرات مالئة. % من 75% و أقل من  60متوسط الكثافة: يحوي نسبة أكثر من   .2
 % من الوزن الكلي ذرات مالئة. 75عالي الكثافة: يحوي نسبة أكثر من   .3

 تبعا  لحجوم الذرات المالئة:

 :Conventional Compositesالراتنج المركب التقليدي  .1

 1تعتبر الجيل األول من الراتنجات المركبة حيث تحتوي على جزيئات مالئة كبيرة نسبيًا.
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% من المالئات الالعضوية وزنًا و  80- % 75تحتوي الراتنجات المركبة التقليدية بشكل عام حوالي  
الثمانينات حوالي   الالعضوية في  المالئة  الجزيئات  هذه  ملم وبسبب كبر حجم  8كان متوسط حجم 

في العادة، و   التقليدي يبدي سطحًا خشناً   الكومبوزت الجزيئات المالئة نسبيًا و قساوتها العالية فقد كان  
يهترئ القالب الراتنجي بنسبة أسرع من الجزيئات المالئة و بالتالي تزداد خشونة السطح و قد جعل هذا 

رجية ، و تمتلك ترميمات  النموذج سطح الترميم أكثر عرضة للتلون الناجم عن العوامل الملونة الخا
مة ترميمات  االطباقية أكبر من مقاو التقليدية مقاومة أولية لالهتراء في مناطق الضغوط    ت الكومبوز 
الدقة.  ت الكومبوز  فائقة  و  أنواع    ١٩الهجينة  في  الالعضوية  المالئة  الجزيئات  تركيب  كذلك  يؤثر  و 

التقليدي على درجة خشونة السطح. فجزيئات الزجاج "الطرية" أو "الهشة" مثل السترونيوم    الكومبوزت 
التي تحوي مالئات الكوارتز. و كذلك عندما يتم   الكومبوزت أو الباريوم تؤمن سطحًا أنعم من ترميمات 

  يلة شعاعيًا. ظل  الكومبوزت إضافة جزيئات السترونيوم أو الباريوم بكميات كافية فإن ذلك يجعل ترميمات  
و تعتبر هذه الميزة مهمة إذ يمكن مالحظة حدوث النخور الناكسة حول الترميم أو تحته بشكل افضل  

 ١٩ ٤.  على الصورة الشعاعية

 الكومبوزت التقليدي :  1الشكل رقم                                       

 : Macrofilled Compositesالراتنج المركب صغير الجزيئات  .2

لتحسين نعومة السطح و لتحسين الخواص الفيزيائية و الميكانيكية للراتنج التقليدي طحنت الجزيئات  
ميكرونات ( مع معدل توزيع أكبر. هذا التوزيع الواسع أسهم بنسبة    5- 1المالئة إلى حجوم أصغر )  

 ٤ 3المركب.% حجمًا من الراتنج 77- %65% وزنًا و  80تحميل أعلى تصل إلى 
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وقد تم استخدام المعادن الزجاجية الثقيلة كمواد مالئة مثل: السترونتيوم و الباريوم و التي كانت تتمتع  
بحجم صغير وظاللية شعاعية وقابلية للطحن و التنعيم وهذا ما حسن من عمليات اإلنهاء و قلل من  

 4خشونة السطح و التصبغ التالي له.

 ئة كبيرة الحجمالجزيئات المال : 2الشكل رقم                       
 :Microfill Compositesالراتنج المركب فائق الدقة   .3

حيث كان الغرض من تصميم هذا النوع من الراتنج المركب هو    1970تم تطويره في أواخر عام  
لميناء األسنان،  مركب التقليدي بسطح أملس ناعم لماع مشابه  استبدال صفة السطح الخشن للراتنج ال

و يالحظ أن الراتنج المركب المملوء بذرات دقيقة يحتوي على ذرات السيليكا شبه الغروية كمادة مالئة  
و ذلك بداًل من احتوائه على ذرات مالئة كبيرة مشابهة    0,04إلى    0,01والتي يتراوح متوسط قطرها من  

لصغيرة الحجم تؤدي للحصول على سطح  لما هو عليه في الراتنج المركب التقليدي، فهذه الذرات ا
ة  للويح  ، ومثل هذا السطح يكون أقل ترسيبًا  أملس مصقول في الترميمات التي تم إنهاؤها بصورة جيدة 

 ١٩ ٤  ةالجرثومية و التصبغات الخارجي

 ذرات السيلكا مزيج من :  3الشكل رقم                                    

% إلى  35عادة نسبة من المادة المالئة تتراوح تقريبًا من  يمتلك الراتنج المركب المملوء بذرات دقيقة  
% وزنًا، و نتيجة لهذه النسبة المنخفضة نسبيًا من المادة المالئة تكون بعض الخواص الفيزيائية و  60

هجين، و لكن برغم ذلك يالحظ الميكانيكية رديئة إلى حٍد ما مقارنة مع الراتنج المركب التقليدي و ال
أن الراتنج المركب المملوء بذرات دقيقة يتمتع بمقاومة عالية لالهتراء سريريًا، كما يالحظ أن معامل  
المرونة المنخفض الذي يتمتع به هذا النوع من الراتنج المركب يمنح الترميمات درجة جيدة من المرونة  

ية أفضل لسطح االرتباط البيني، وهذه الميزة تجعل من  ) قابلية لالنحناء ( مما يؤمن حماية و وقا
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لترميم نخور و آفات الصنف الخامس، حيث الراتنج المركب المملوء بذرات دقيقة االختيار المالئم  
األسنان   صرير  في:  تصادف  الحاالت  هذه  ومثل  واضح،  بشكل  مالحظًا  العنقي  االنحناء  يكون 

Bruxism ق الشديد  ، و التشنج العضلي ، و اإلطباStressful Occlusion .١٩ 4 

 الكومبوزت فائق الدقة:  4الشكل رقم                                    

، و غير المتجانس    homogenousيوجد نوعان من الراتنج المركب فائق الدقة و هما: المتجانس  
heterogenous  ،2  4   يتم تحميل المالئات في الراتنج المركب المتجانس مباشرة و لكن بسبب    حيث

المساحة السطحية الكبيرة للمالئات الصغيرة تكون إضافتها مباشرة إلى الراتنج بنسب مرتفعة صعبة 
% وزنًا مستحياًل، و للتغلب على هذه المشكلةة تم تصنيع هذا النوع من  80لذلك يكون التحميل بنسبة  

لمركب بطرق خاصة أشهرها التحميل غير المتجانس حيث ترص المالئات الصغيرة بواسطة  الراتنج ا
sintering    أو التثفيل أو التكثيف أوsilanization    و تضاف المالئات المبخرة إلى الراتنج المحمى ،

 4% وزنًا تقريبًا والتي تكونضعف النسبة التي يمكن تحميلها عادًة.70بنسبة تحميل  

ج المركب فائق الدقة يكون للقالب الراتنجي و الجزيئات المالئة ) الراتنج و السيليكا ( نفس  الراتنفي  
التركيب و عندما يتم إنهاؤه بعناية تكتسب هذه المواد سطحًا ناعمًا يمكن أن يحافظ على نعومته لفترة  

 ٤  أطول من الراتنج المركب ذي المالئات الكبيرة.

 :Hybrid composite resins الراتنج المركب الهجين .4
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كما يوحي االسم فإن الراتنج المركب الهجين تم تطويره أثناء المحاوالت لدمج الصفات الفيزيائية و  
الميكانيكية المفضلة للراتنج المركب التقليدي مع نعومة السطح النموذجية للراتنج الفائق الدقة، و غالبًا  

% وزنًا، و المادة المالئة 85- % 75ضوية بنسبة تتراوح بين  ماتحتوي هذه المواد على مواد مالئة الع
و جزيئات صغيرة، و الذي ينتج عنه حجم جزيئات  هنا هي عبارة عن مزيج بين جزيئات فائقة الدقة  

( ميكرون،    1- 0,4أصغر بشكل معتبر من الراتنج المركب التقليدي بحجم جزيئة وسطي يترواح بين)  
الفيزيائية و الميكانيكية لهذه الترميمات أفضل من تلك الخاصة بالراتنج المركب و تعد الخصائص  

  ١٩.من  المالئات الالعضوية نسبياً  التقليدي بسبب ارتفاع  احتوائها

 بين جزيئات فائقة الدقة و جزيئات صغيرة مزيج :  5الشكل رقم                            

قة وفائقة الدقة منتشرة ضمن جزيئات أكبر نعومة السطح عند  وكذلك يؤمن وجود جزيئات مالئة دقي
التجميلية   الترميمات  المسيطرة في عالم  الهجينة هي  المركب  الراتنج  ترميمات  وتعد   , الترميم  انهاء 

 ١٩المباشرة .

و ذلك لتحسين  بجزيئات أصغر حجمًا،    منه تمأل الفراغات بين الجزيئات المختلفة و في األنواع الحديثة  
، مما يعطي أنواعًا هجينة  على خاصية القابلية إلضافة المالئات   ع السطح مع اإلبقاءالقدرة على تلمي 

٤1 ٣  3 ٣1.الهجين فائق الدقة، و الهجين النانومتري أخرى كالراتنج المركب 
  

 الهجين فائق الدقة ت الكومبوز :  7الشكل رقم                الكومبوزت الهجين:  6الشكل رقم  
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 : Nano resin Composite  نانومتري المركب ال الراتنج .5

  إال بما يخص الذرات المالئة، إذ يحوي على ذرات كروية النوع عن الراتنجات األخرى  ال يختلف هذا  
 ٤2 ٤1( نانومترًا. 20- 5نانومترية بحجوم تتراوح بين ) 

. يمتلك هذا النوع خصائص ميكانيكية و تجميلية  ذرات ذات حافات مدورة  sol-gelت صنع بطريقة ال
 . تمكنه من االستخدام على الناحية األمامية الخلفية على حد سواء

و الميكانيكية    ٪ حجمًا الذي يترجم بتحسن للخصائص الفيزيائية69و  ٪ وزنًا  84إمكانية الملء تبلغ  
قابلية  القساوة المجهرية السطحية، و من ثم    ، و معامل المرونة، كما تزداد و خصوصًا مقاومة االلتواء

 ٣2 ١2 ١٨.إنهاء رائعة تتميز بها هذه الراتنجات 

المرئي أو تمتص األشعة الضوئية األمر  الذرات الشديد الدقة يجعلها ال تعكس موجة الضوء    إن حجوم 
. كما أنه ي عد من أقل أنواع الكومبوزيت يساعد أكثر في الناحية الجمالية لهذا النوع من الحشوات  الذي

 2(. ٪2انكماشًا عند و بعد التصلب ) أقل من 

السطح الصقيل و اللماع مدة  ، و و يمتلك هذا الراتنج القدرة في المحافظة على التفاصيل التشريحية
 .١٤ ألمامية من الفم كالوجوه المباشرة مما يجعله قاباًل لالستخدام في المناطق ا طويلة من الزمن

 الكومبوزت النانومتري :  8الشكل رقم                                             

 : Flowable Compositesالراتنج المركب السيال  .6

 ٣1 1راتنج المركب السيال.على الراتنج صغير الجزيئات و الراتنج الهجين إلى مايدعى بال   أدى التعديل

السيال   المركب  الراتنج  بحوالي  يمتلك  المالئة  المادة  من  أقل  خواص ٪  30محتوى  بالتالي  و  وزنًا، 
المملوءة بشكل   مقارنة باألنواع األخرى   ضعف الثبات و مقاومة التآكل و االهتراءفيزيائية أضعف مثل  
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تماثري أكبر لذلك يجب تطبيقها دائمًا  هذه الترميمات تقلص    المركب، و تبدي أيضاً أكبر من الراتنج  
من أن المصنعين  و على الرغم    تصعب تسوية السطح،تلتصق على األداة و بالتالي  ،  بطبقة رقيقة

لهذه   واسعة  أنه  يروجون الستخدامات  إال  استخدامها في ترميم تحضيرات المواد  المفضل    يبدو من 
 كمادة إلصالح حواف الترميمات. أو كمادة سادة للوهاد و الشقوق أوالصنف األول الصغيرة 

.  المركب الهجين أو القابل للدكالراتنج  و بشكل أقل كطبقة داخلية توضع كمادة مبطنة تحت ترميمات  
المفضلة و خواص التعامل معه تعد من الصفات    استخدامه و انسيابيتهو على الرغم من أن سهولة  

حيث يمنع استخدامه في التحضيرات الواسعة أي   ١٩،، إال أن استخدامه السريري مازال محدود المحببة
 4ضغط إطباقي مرتفع.المناطق المعرضة ل  ، وال تستخدم في ترميم II , I , VI ,  IVفي األصناف 

 الكومبوزت السيال:   9الشكل رقم                                       

 : Packable Compositesالراتنج المركب القابل للدك   .7

و  كثيف أكثر لزوجة لتحسين الضغط و الشد و قوة الحواف و طريقة التعامل، تم تطوير راتنج مركب 
مالئة خزفية العضوية  يتكون القالب الراتنجي من عديد تماثر صلب ال عضوي يتكون من راتنج و مادة  

شابه لألملغم الممزوج ف الخزفية، و إن قوام الراتنج المركب القابل للدك متندمج في شبكة من األليا
حامل له فوهة مطلية أو مصنوعة من مادة  إلى الحفرة بوساطة  و يتم حمل الراتنج المركب    ،حديثاً 

و يتم   تكثيف كل طبقة كنا يكثف أملغم الفضة،و مقاومة لعديد تماثر التفلون، و يتم  مقاومة لالهتراء 
   40- 30الترميم ضوئيًا مدة  بوساطة المنحتة، و يصلب    الزائد ادة طفيفة ثم تتم إزالة  يز ملء الحفرة ب

 ١٩ 4.ثانية و من ثم يتم اإلنهاء و التلميع
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 الكومبوزت القابل للدك :  10الشكل رقم                                 

للحصول على ترميم  أكثر لزوجة في حد ذاته، و ذلك  تم تطوير الراتنج المركب القابل للدك ليكون  
ذات خواص تعامل تماثل خواص التعامل مع  أسهل للمنطقة المؤوفة، و الحصول على مادة مرممة  

، و بالتالي فإنه يمكن لهذه أثناء تطبيقه مشابهًا لذلك الشعور عند تطبيق األملغم  األملغم ليمنح شعوراً 
أثناء تطبيق الراتنج    المتزايدة و المقاومة للدك أن تسبب بعض االنزياح الجانبي لشريط المسندة  اللزوجة

راتنج  البناء الصحيح لنقاط التماس و التي تعتبر مشكلة مرافقة لترميمات الالمركب مما يعزز إعادة  
ب التقليدي زيادة مقاومة بالنسبة للراتنج المركالمركب الخلفية، ومن مزايا الراتنج المركب القابل للدك  

و انخفاض  و زيادة معامل االنحناء، و نقص التقلص التصلبي،  ء، و التطبيق بعمق أكبر،  االهترا
 ١٩ 4اللزوجة.

ناطق مما يؤدي إلى م  بسبب عدم تشبع الراتج  Dry spotsعلى نقاط جافة  أما مساوئه فهي احتوائه  
بشكل جيد، و هو  مع بعضها صعبًا ألن الطبقات ال ترطب بعضها   ضعف، كما يعتبر تكيف طبقاته

 ١٩ 4ال يستخدم في الترميمات األمامية.عاتم بعض الشيء لذلك 

 ٢٣ ٤ ٢ ١:راتنج المركبمزايا ال

 .يتمتع بناحية تجميلية ممتازة وثبات لوني جيد  •
 . خال من الزئبق •
 . إلجراء عوامل تثبيت ميكانيكيالمحافظة على النسج السنية حيث ال يوجد حاجة  •
 .قادر على االرتباط بالميناء والعاج •
 .انخفاض الناقلية الحرارية ، وبالتالي وقاية اللب من التغيرات الحرارية •
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 . انعدام التيارات الغلفانية •
 . يمكن إنهاء وتلميع الترميم مباشرًة بعد التطبيق •
 . يمكن إصالحه وترميمه •
 .مما يجنب اندخال الفقاعات الهوائية أو حدوث تلوث ال يحتاج إلجراء عملية المزج  •
 .يتمتع بزمن عمل طويل مما يسمح للطبيب بإعطاء الشكل التشريحي المطلوب  •
 . ظليل على األشعة •
 . تسمح بظهور ألوان األسنان الطبيعية عند الرغبة •
 .أقل تعقيدًا عادة عند تحضير السن •
 .تعتبر مادة عازلة ، فهي ناقل رديء للحرارة •
 . خدم عالمياً تست •
ترتبط إلى النسج السنية وبالتالي فهي تؤدي إلى ثبات جيد وتسرب مجهري منخفض   •

 . واصطباغ ضئيل لمنطقة الحواف
 . إزالة محافظة للنسج السنية •
 .ترميم عازل كهربائيًا وحرارياً  •

 ٢٣ ٤ ٢ ١راتنج المركب:مساوئ ال   

السطوح الجذرية ألن المقدار التصلبي  يمكن تشكل بعض الفجوات عند الحواف وغالبًا على  •
 .من قوة ارتباطه األولي مع العاج للكومبوزت أكبر

 . أكثر صعوبة في التعامل وتستغرق وقتًا أطول وأكثر تكلفة من األملغم •
 .الحاجة لمنطقة العمل بشكل مناسب  أكثر حساسية تقنيًا بسبب  •
 .الشديد قابل لألهتراء األطباقي في المناطق ذات األطباق  •
 . قيمة معامل التمدد الحراري الخطي المرتفعة تؤدي إلى تسرب حفافي حول الترميم •
حجمًا( ويؤدي ذلك إلى تطبيق جهود على السن المرمم الذي    6-0,6التقلص التماثري )  •

يمكن أن يقود إلى لّي الحدبات وانكسار الحواف المينائية وتخرب االرتباط وامتداد الصدوع 
 . نسج السنية المتبقيةالشعرية إلى ال

 .يمكن لالرتباط ما بين الكومبوزت والعاج أن يتخرب مع الزمن •
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قالب امتصاص الماء يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل في استقرار السيالن الرابط ما بين ال •
 . الراتنجي والجزيئات المالئة

 .يمعدل أعلى من النخور الثانوية مقارنة مع ترميمات األملغم أو الزجاجي الشارد  •
ملغم أو االسمنت الزجاجي  زيادة حدوث الحساسية التالية للمعالجة مقارنة مع ترميمات األ •

 . الشاردي
 . يحتاج عند تطبيقه منطقة جافة من السوائل واللعاب  •
 . او غير مسموح به عند مرضى الصريرال يستطب  •
   .قد تكون مكلفة وبعض المرضى قد يكونوا غير مستعدين لتحمل التكلفة •
وكذلك فإن إعادة تأسيس نقاط التماس والحفاف المحوري  – يق أكثر صعوبة  يكون تطب  •

 . والفرجات ونقاط التماس اإلطباقية يمكن أن يكون أكثر صعوبة
 . إن إجراءات اإلنهاء وتلميع أكثر صعوبة •
العاج( يتطلب  –فإن تطبيق الحمض والمبدئ والمادة الرابطة إلى النسج السنية )الميناء   •

 .تقنية جيدة
 .الحيوي لبعض المكونات غير معروف تقبلال •
 . عملية متطلبة للوقت  •

 ٢٣ ٤ ٢ ١:الراتنج المركب ستطباباتا

 . جميع أصناف التحضيرات السنية •
 . إعادة بناء سن متهدم •
 .كترميمات محافظة كما في المادة السادة للوهاد والشقوق  •
  .الوتدية(تحسين الناحية التجميلية كتعديل شكل السن )األسنان  •
 . إغالق المسافات بين السنية •
 .وجوه التجميلية الجزيئة والكاملةال •
 .إسمنت إلصاق للترميمات غير المباشرة •
 . ترميم مؤقت أو مرحلي •
 . في صناعة الجبائر حول السنية •
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 . صوصًا المحافظة على حواف مينائيةالترميمات الصغيرة والمعتدلة وخ •
 . التي يتطلب ترميمها مراعاة الناحية التجميليةمعظم الضواحك واألرحاء األولى  •
 .الترميم الذي يحقق العزل الكافي خالل العمل •
  .بعض الترميمات التي يمكن لها أن تفيد في إعادة بناء التيجان •
بعض الترميمات الكبيرة جدًا والتي تستخدم في تقوية البنى السنية الضعيفة ) ألسباب  •

 . اقتصادية أو زمنية(
 . والميازيب  سد الوهاد  •

  ٢٣ ٤ ٢ ١:استخدام الراتنج المركب ستطبابا اتمضاد

 . صعوبة عزل منطقة العمل •
 . نقاط التماس اإلطباقي مركزة بشكل كامل على الترميم •
  .الترميمات الممتدة على السطح الجذري الخالي من الميناء •
  .والسادسعند وجود قوى إطباقية شديدة خاصة في حالة الصنف األول والثاني  •
 .غير التجميلية  Vبعض ترميمات الصنف  •
 .مرضى الصرير •
   .عندما ال يتم االلتزام بتقنيات التطبيق •
 .المرضى الذين لديهم استعداد كبير للنخر ونقص في السيطرة على النشاط التنخري  •
  

  Light  Curing Units : الضوئي  التصليب أجهزة

التصليب الضوئي التي تنتمي ألجيال مختلفة . عادًة ما تكون هذه يتوافر جاريًا العديد من أجهزة 
 ٤األجهزة محمولة باليد وذات مصدر ضوئي وموجه ضوئي من األلياف الضوئية.

 :  Quarts- Tungsten Halogen  (QTH)جهاز الكوارتز تنغستن هالوجين 

  100،  يتألف من مصباح كوارتز )استخداماً إن جهاز الكوارتز تنغستن هالوجين هو الجهاز األكثر 
واط ( فيه سلك تنغستن ضمن وسط من غاز الهالوجين . يقوم مصدر الطاقة بإحماء سلك التنغستن  
فيصدر الضوء الذي يتم تجميعه وتوجيهه نحو حزمة األلياف الضوئية بوساطة عاكس يتوضع خلف  
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بنفسجية والضوء األبيض وهذا يقتضي  المصباح . يحوي الضوء الصادر كاًل من األشعة فوق ال
ترشيحها للتخلص من الحرارة وللحصول فقط على الضوء األزرق البنفسجي من الطيف الذي يتوافق  

تستخدم مرشحات األشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء  QC .مع مدى االمتصاص الضوئي لل 
رشيحه ويصدر من  ء بعد توتوضع في مسرى الضوء قبل الحزمة األلياف الضوئية حيث يمر الضو 

% من مجمل الضوء  0,5. وتكون نسبة الضوء المناسبة للتصليب أقل من رأس جهاز التصليب 
المنتج ، أما النسبة المتبقية فتتحول إلى حرارة ويتم تزويد الجهاز بمروحة صغيرة لتبديد الحرارة غير  

اكس للتلف مع مرور الزمن . وعادًة ما تتعرض المرشحات والعوالناتجة عن المرشحات المرغوبة 
ول موجة من  . تستعمل هذه األجهزة الضوء المرئي بطدورات الحرارة والبرودة المتكررةبفعل تعرضها ل

، ويتراوح عمر   MW/Cm²  800وحتى   400، وبشدة ضوئية تتراوح بين نانومتر 500وحتى  400
أجزاء هذا الجهاز يتطلب  . إن التلف الذي تتعرض له ساعة عمل  100 –  50المصباح بين 

. ويجب فحص ر على الشدة الضوئية الصادرة عنهفحصها وتغييرها بشكل دوري لما له من تأثي
الشدة الضوئية الصادرة أسبوعيًا عن طريق جهاز قياس الشدة الموجود في وحدة التصليب أو  

  يمكن .دون تصليب الكومبوزت بشكٍل كافٍ  يحول 400MW/Cm²المحمول ألن تناقصها دون  
زيادة في شدة التصليب وسرعة في إنجازه ، كما تم حديثًا تصنيع  تزويد الجهاز برؤوس توربو تؤمن 

ة بتقنيات تصليب مستمرة،  أجهزة تصليب هالوجينية محسنة ذات شدة عالية . تتوافر هذه األجهز 
 ٤و متصاعدة .أمتدرجة 

 (. QTH) هالوجين تنغستن الكوارتز جهاز : ١١الشكل رقم                                 
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 ٤: QTHسلبيات جهاز 

 بطء زمن التصليب ، ألن شدته غير عالية مقارنًة باألجهزة األخرى .  .1
 كبر حجم الجهاز نسبيا وثقل وزنه .  .2
ساعة    100تناقص فعالية المصباح مع الزمن وحاجتها لالستبدال حيث ال يتجاوز عمرها  .3

 عمل .
 إنتاجه للطاقة قليل وتوليده للحرارة عاٍل .  .4
 حاجته لمرشحات ومراوح هوائية .  .5
 حاسية للصدمات واالهتزاز . .6
 يمكن للحرارة المتولدة أن تؤذي اللب .   .7

 ٤: ght Emitting Diode (LED)Liجهاز االنبعاث الضوئي ثنائي األقطاب 

رق الفعال أنصاف النواقل إلصدار الضوء األز  LEDيوظف جهاز االنبعاث الضوئي ثنائي األقطاب  
والتي اعتمدت على كاربايد  LED. بدايًة تم تقديم أجهزة الجيل األول من من أجل التصليب الضوئي

السيليكون إلصدار الضوء األزرق ، إال أن الشدة الضوئية لهذه األجهزة كانت منخفضة وغير كافية  
والتي  LEDإلحداث التصليب الضوئي . تم استخدام نترات الغاليوم في أجهزة الجيل الثاني من  

ستطاعت أن تؤمن شدة ضوئية  اعتبرت أكثر فعالية في تصليب الكومبوزت من الجيل السابق وا
 .( وهذا سمح بإنقاص زمن التصليب 1000MW/Cm²عالية )  

 (. LED) األقطاب ثنائي الضوئي االنبعاث جهاز : ١٢الشكل رقم                         
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 ٤: LEDميزات جهاز 

نانومتر ( أكثر تركيزًا، يتالءم مع   490 -  450  ) يصدر ضوءًا أزرق بطيف موجي ضيق .1
 طيف االمتصاص لمركب الكامفركينون . 

ليس بحاجة لمراوح تبريد ألنه ال يوجد إنتاج للحرارة أثناء التصليب، حيث ال حاجة لتسخين   .2
 سلك من التنغستين وال إصدار ألشعة ضارة . 

ليس بحاجة لوضع مرشحات النعدام إصدار األشعة الضارة فوق البنفسجية أو تحت  .3
 .الحمراء

  .لوزن النعدام وجود المراوح والمرشحات صغير الحجم وخفيف ا .4
 إصدار حراري منخفض وهذا يخفف األذية لمكونات الجهاز واألذية المحتملة للب السني .  .5
 واط ( يجعلها تعمل بالبطارية وبالتالي فهي السلكية .   6استهالك طاقة منخفض )  .6
 ساعة تقريبًا ( . 1000زمن عمل طويل يتجاوز أالف الساعات )  .7
 صوت لغياب المروحة .عديم ال .8
 قت وهذا يعطي قدرة تصليب ثابتة . الشدة الضوئية ثابتة نسبيًا مع مرور الو  .9

 مقاومة الكسر و الصدمات عالية.  .10

 LED٤ :سلبيات جهاز 

 يجب إعادة شحن البطارية . .1
من الجيل  LEDيجعل أجهزة     CQالطيف الموجي الضيق المتوافق مع طيف امتصاص  .2

الثاني غير قادرة على تصليب أنواع الكومبوزت فاتحة اللون الحاوية على مبدئات تماثر غير  
CQ  .    
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القادرة على   LEDقامت الشركات المصنعة ألجهزة التصليب الضوئي بتقديم الجيل الثالث من أجهزة 
إصدار أكثر من طول موجي بحيث تتمكن هذه األجهزة من تصليب أنواع الكومبوزت الحاوية على  

 .  CQمبدئات تماثر غير 

 : الفروق األساسية بين الجيل األول من أجهزة التصلب الضوئي ثنائية األقطاب و أجهزة التصليب الهالوجينية  1٣م الشكل رق          

 Argon Laser٤:جهاز ليزر اآلرغون 

إن أجهزة التصليب الضوئي الليزرية هي أجهزة عالية الشدة ، ويعتمد طول الموجة المنبعث على نوع  
الليزر ) اآلرغون ينتج الضوء األزرق ( . يعد جهاز ليزر اآلرغون جهازًا عالي الشدة يتطلب وقتًا  

مانومتر (  470عمل ضمن طول موجي محدد ) ثواٍن ( ، وهو ي  10أقصر لتصليب الكومبوزت ) 
، وال يتطلب مرشحات ألنه يولد أشعة تحت حمراء قليلة وكمية    CQيتوافق مع طيف امتصاص  

الحرارة الناتجة قليلة أيضًا وألن الليزر هو شعاع ضيق من الضوء المتماسك فإنه ال يعاني فقد 
عد جهاز ليزر اآلرغون الجهاز المفضل ، لذلك ي QTHالطاقة مع المسافة كالذي يظهر في جهاز 

 للمناطق صعبة التداخل .  

 : جهاز ليزر اآلرغون  ١٤الشكل رقم                                         
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 ٤ميزات جهاز ليزر اآلرغون:

 . يزيد من درجة وعمق وسرعة تصلب الكومبوزت  .1
 يؤمن تماثرًا ثابتًا غير متأثر بالمسافة .  .2
 . QTHيؤمن تماثرًا أفضل لأللوان الغامقة عند مقارنته ب  .3
 .   QTHيترافق بارتفاع حرارة أقل من ذلك المشاهد ب  .4

 ٤سلبيات جهاز ليزر اآلرغون:

 مم .  2- 1,5عمق التصلب محدود ل  .1
 ينتج طول موجة ضيق .  .2
 غالي الثمن وكبير الحجم .  .3
 رأس التصليب صغير وهو ما يتطلب وقتًا أطول لتصليب ترميمات الكومبوزت الكبيرة .  .4
 له تأثيرات سلبية على الترميمات المجاورة .  .5
 قد تسبب الحرارة الناتجة أذية لبية .  .6

 Plasma Arc (PAC)٤:جهاز قوس البالزما 

يعد جهاز قوس البالزما من أجهزة التصليب الضوئية عالية الشدة التي تحتاج طاقة كبيرة لتنتج  
ثوان ( . يؤدي   9-6تسمح بتقصير زمن التصليب )  MW/Cm² 1800ضوءًا بشدة أعلى من  

الناقل  Xenonتوليد حقل كهربائي عالي التوتر بين مسريين كهربائيين من التنغستن محاطين بغاز  
للتيار الكهربائي إلى تحويل الغاز إلى مزيج من األيونات ) تأيين ( وتحرير طاقة على شكل قوس 

ادة المغطية للمصباح ،  ( . يتم تحديد الطول الموجي للضوء المنبعث تبعًا للم  Plasmaضوئي ) 
ويمر هذا الضوء عبر مرشحات للتخلص من األشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وللحصول على  

 نانومتر .  500- 400ضوء أزرق بطول موجي بين 
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 (.PAC) البالزما قوس جهاز : ١٥الشكل رقم                             

 

 ٤سلبياته:

 الحرارة . ضرورة السيطرة على إنتاج  .1
 الحاجة إلى مرشحات ومراوح تبريد .  .2
 غالي الثمن .  .3
 تبديل المصباح مكلف .  .4
 معظم األجهزة كبيرة وثقيلة وضخمة .  .5
 مم . 5قطر رأس جهاز التصليب الضوئي صغير نسبيًا  .6
الصفات الفيزيائية للكومبوزت المصلب بأجهزة قوس بالزما ضعيفة مقارنًة مع أجهزة   .7

 التصليب الضوئي األخرى كالهالوجين .  

إن الهدف من زيادة الشدة التصليب هو إنقاص زمن العمل وزيادة معدل تماثر الكومبوزت بهدف 
عف ادة التقلص التماثري وضتحسين خواصه الميكانيكية ، إال أن هذا التماثر السريع تسبب بزي

 االنطباق الحفافي للترميمات.

  Light Curing Techniques : الضوئي التصليب  تقنيات

  High Intensity :الشدة العالية 

مم من   2. يمكن تصليب قاص زمن التصليب لعمق تصليب معينيسمح التصليب بالشدة العالية بإن 
ثواٍن باستخدام جهاز ليزر  10ثواٍن باستخدام جهاز قوس البالزما ، ولمدة  5الكومبوزت لمدة 
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. يمكن أن تترافق الشدة   QTHثانية لتصليب نفس العمق بجهاز   40اآلرغون ، بينما نحتاج إلى  
الية أو صفات العالية بمستويات إجهاد تقلص متزايدة دون أن تترافق بالضرورة مع درجات تماثر ع

 ٤وقة.ميكانيكية متف

 ٤:العاليةسلبيات الشدة 

يسبب زمن التعرض القصير تسارع التصلب دون تأمين وقٍت كاٍف لتحرير الجهود مما يقود   .1
 إلى إجهادات تقلص أعلى وانطباق أضعف . 

يمتلك الضوء ذو الشدة العالية مدى ضيق للطول الموجي وهذا يستدعي التأكد من توافق   .2
 الطول الموجي للضوء مع المبدئ الضوئي . 

 مع الضوء ذي الشدة العالية . تعد الحرارة مشكلة مهمة .3

 

  Uniform Continuous Curing :التصليب المستمر الموحد 

  400يتم تطبيق ضوء التصليب بشدة ثابتة ولمدة زمنية محددة وذلك لعمق تصليب معين ) 
MW/Cm²   ٤ثانية .  40( لمدة 

 Soft Start :الشدة البدئية المنخفضة 

هي تقنية تصليب تبدأ بشدة منخفضة وتنتهي بشدة مرتفعة ، وبذلك تسمح بإنقاص الجهود المترافقة  
مع التقلص التماثري عن طريق تأمين نسبة أولية منخفضة من التماثر في المرحلة األولى ، وهذا 

لتصلب . يوفر الوقت الالزم لتحرير الجهود قبل أن تصل المادة للمرحلة الهالمية وإكمال عملية ا
يحدث التماثر األعظمي في المرحلة الثانية بعد تحرر القسم األكبر من الجهود. تنتج بعض األجهزة  

  MW/Cm² 600ثواٍن يتبعها زيادة فورية حتى   10لمدة   MW/Cm²  100شدة أولية منخفضة 
رج  ليب المتد ثانية . يمكن تقسيم تقنية الشدة البدئية المنخفضة إلى ثالث تقنيات هي : التص 30لمدة 

 ٤.، المتصاعد ، أو تأخير النبضة

 Stepped Cure :التصليب المتدرج 
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يتم تصليب الترميم بشدة منخفضة يتبعها تعريض ثاٍن إلتمام تصليب الترميم ، وهو ما يسمح بتحرر 
 ٤جهود التماثر .

 Ramped Cure :التصليب المتصاعد 

وبمرور الوقت . يتم ذلك بتقريب الجهاز من السن تدريجيًا أو  يتم زيادة الشدة تدريجيًا أثناء التصليب 
. أو استخدام جهاز تصليب مصمم لزيادة الشدة . تسمح هذه التقنية بإنقاص   التصليب عبر الحدبة

 ٤.مق التصليب عاثر دون التأثير على جهود التم

 Pulse Delay :تأخير النبضة 

يتم استخدام سلسلة من نبضات التعرض تكون مفصولة عن بعضها بفواصل زمنية تسمح بتحرير   
الجهود . ويمكن تحقيق أفضل إنقاص للتقلص التماثري بتوفير فاصل زمني بين النبضات يتراوح بين  

 ٤دقيقة . 5- 3

 . الضوئي  التصليب فعالية في المؤثرة العوامل

: Factors Affecting the Efficiency of Light Curing  

تؤثر فعالية التصليب الضوئي على درجة تماثر الكومبوزت وبالتالي نتائجه السريرية ، وتعتمد هذه 
  ٤الفعالية على عدة عوامل تقسم لعوامل متعلقة بالكومبوزت وعوامل متعلقة بجهاز التصليب الضوئي.

 Factors Related to Composite :بوزت العوامل المتعلقة بالكوم

 Size and Amount of Fillers :حجم وكمية المواد المالئة 

لمالئات الموجودة في الكومبوزت في بعثرة ضوء التصليب وهذا يفقد شعاع الضوء شدته التي  تعمل ا
الضوء. تسبب تكون أعظمية قرب سطح الترميم ، ويؤثر كل من حجم المالئات وكميتها في تشتت 

المالئات األصغر حجمًا التبعثر األكبر للضوء ، وبالتالي يكون تصليب الكومبوزت فائق الدقة 
أصعب من تصليب الكومبوزت الهجين . كما يتطلب الكومبوزت عالي الملئ زمن تصليب أطول ، 

 ٤الضوئي.ؤثر على فعالية التصليب  ألن كمية المالئات الكبيرة تجعل الكومبوزت ظلياًل وهذا ي
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 Composite Shade :لون الكومبوزت 

يمتص الكومبوزت الظليل أو ذو اللون الغامق كمية أكبر من الضوء ، وهو ما يجعل تصلبه أبطأ  
وأقل عمقًا من األلوان الفاتحة ، ولذلك فهو يتطلب زمن تصليب أطول ، وعادًة ما تحدد الشركات  

 ٤من ألوان الكومبوزت.ح به لكل لون المصنعة زمن التصليب المنصو 

  Composite Temperature :درجة حرارة الكومبوزت 

يتصلب الكومبوزت بفعالية أقل إذا كان باردًا أثناء التطبيق ، لذلك يجب إبقاء المادة بدرجة حرارة  
 ٤.من تصلب المادة بشكٍل أسرع وأكملالغرفة قبل ساعة على األقل من التطبيق وهذا يض 

  Composite Thickness :سماكة الكومبوزت  

لدرجة كبيرة على تصلبه ، نموذجيًا يجب أال تتجاوز سماكة طبقة الكومبوزت  تؤثر سماكة الكومبوزت 
الكومبوزت على دفعات ال تتجاوز   مم لضمان تماثر المادة ، وعمليًا يجب تطبيق 1- 0,5المصلبة 

 ٤الكومبوزت فاتح.لضوء مثالي ولون مم وذلك على افتراض أن مصدر ا 2- 1

 Type and Amount of Photoinitiator :نوع وكمية مبدئ التماثر 

يجب أن تكون كمية مبدئ التماثر في الكومبوزت كافية لكي يستجيب لطول موجه ضوء جهاز 
التصليب المناسبة له . يتواجد الكامفركينون كمبدئ تماثر في أغلب أنواع الكومبوزت ، ولكن لونه 

  األصفر يؤثر سلبًا على النواحي التجميلية ، لذلك تم اشتقاق مركبات أفتح وأكثر شفوفية مثل )
PPD  )Phenylpropanodione  الستخدامها في أنواع الكومبوزت فاتحة اللون أو الشفافة . يؤثر

 كذلك نوع مبدئ التماثر على فعالية تصليب الكومبوزت وهو يحدد الجهاز األمثل لتصليب نوع محدد 
من الكومبوزت ، إذ يجب أن يتوافق الطول الموجي للضوء المنبعث من جهاز التصليب مع طيف  

أو ذروة امتصاص مبدئ التماثر في الكومبوزت . يمكن ألنواع الكومبوزت الحاوية على الكامفركينون  
زت ولحد معين باألجهزة األخرى. تظهر المشكلة األكبر في أنواع الكومبو  QTHأن تتصلب بأجهزة 

أو غيره من المبدئات الشفافة ألن أغلب   PPDذات األلوان الفاتحة التي تحوي مبدئات تماثر مثل 
أجهزة التصليب المتوفرة تجاريًا إما أن تتوافق جزئيًا مع طيف امتصاص هذه المبدئات أو أنها تفشل  

ستطيع الممارس . ولكي ي  LEDفي ذلك ، كما في أجهزة قوس البالزما وليزر اآلرغون وأغلب أجهزة 
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أن يختار جهاز التصليب المناسب للكومبوزت يجب أن تحدد الشركات المصنعة طيف االمتصاص  
 ٤لمبدئ التماثر الموجود في الكومبوزت .

  Factors Related of Curing Unit :العوامل المتعلقة بجهاز التصليب الضوئي 

  Type of Light- Curing Unit :نوع جهاز التصليب الضوئي 

يمتلك كل جهاز تصليب مواصفات طول الموجة الخاصة به ، ميزاته ومساوئه ، وفعالية تصليبه . 
يستطيع الكومبوزت أن يمتص كمية ضوء أكبر عند تصليبه بجهاز الليزر ، بينما تكون كمية الضوء 

فإن نقص    QTH، وبسبب اتساع الطيف الموجي ألجهزة   QTHالمتبعثر أكبر عند استخدام جهاز 
تراق الضوء الناتج عن تبعثر أطوال الموجات القصيرة يمكن تعويضه بالموجات الطويلة القادرة  اخ

على االنتقال عبر المادة والوصول إلى الطبقات العميقة . وعلى الرغم من االمتصاص األفضل 
امتصاص لضوء جهاز الليزر ، إال أنه يمتلك طيفًا موجيًا محددًا ويبث طواًل موجيًا قريبًا من ذروة 

أكثر فعالية منها في تصليب الكومبوزت. وبالعكس ،  QTHتكون أجهزة  الكامفركينون ، لذلك
، ولذلك تعد أجهزة   QTHوبسبب تماسك شعاع الليزر فهو ال يفقد قوته عبر المسافة مثل شعاع  

 ٤اكن التي ال يمكن الوصول إليها.التصليب الليزرية األجهزة المختارة لتصليب األم

  Light Intensity :الضوئية الشدة 

تعرف الشدة الضوئية لجهاز التصليب الضوئي بأنها كمية االستطاعة للحزمة الضوئية الصادرة  
مقدرة بالواط أو الميلي واط مقسمة إلى مساحة سطح مقطع رأس جهاز التصليب الضوئي ، فتكون 

. والشدة الضوئية الدنيا القادرة على تصليب كومبوزت  ²وحدة الشدة الضوئية هي الميلي واط/ سم
ثانية ، وبذلك يتم تأمين طاقة إجمالية ) الشدة ×   40لمدة  MW/Cm²  400مم هي   2بثخانة  

 ٤زمن ( مناسبة لتصليب الكومبوزت.ال

تتناقص الشدة الضوئية لجهاز التصليب الضوئي بمرور الوقت ، وهو ما يؤثر سلبًا في فعاليته ،  
 ٤:ل مسؤولة عن تناقص الشدة الضوئيةويمكن تحديد عدة عوام

 . Lamp and reflector ageتناقص شدة الضوء األزرق بسبب هرم المصباح والعاكس  .1
 يؤثر في إنتاج الضوء األزرق .    Voltage Dropsتناقص التيار الكهربائي  .2
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 تعقيم رأس جهاز التصليب يسبب ضبابيته وينقص ناقليته للضوء .  .3
تعرض رأس جهاز التصليب للحرارة والبرودة أثناء التصليب يسبب أيضًا ضبابيته بسبب  .4

 تكثف الرطوبة أو األبخرة من محالت االنظمة الرابطة وينقص الشدة الضوئية . 
اتساخ رأس جهاز التصليب بسبب تماسه مع الكومبوزت أو المادة الرابطة أثناء التصليب  .5

 الضوئية .  يسبب تبعثر الضوء وينقص الشدة
 مع مرور الوقت ينقص الشدة الضوئية .   Filtersتلف المرشحات  .6

، وعندما تكون الشدة   Radiometerيتم تحري الشدة الضوئية بجهاز فاحص الشدة الضوئية  
يب يعيد الشدة لمستويات  منخفضة فإن تبديل المصباح ، المرشح ، العاكس ، أو رأس التصل

 ٤مقبولة.

 Size of Light Curing Unit Tip :يب الضوئي حجم راس جهاز التصل

مم ،   14مم ،   13مم ،   10م ، م  8مم ،   3بأقطار    Light Guidesتتوفر الموجهات الضوئية   
 مم ، بينما يكون الضوء مركزًا في 11ويالحظ انتشار الضوء أكثر في األجهزة ذات القطر المعياري  

مم التوربو ( والتي تستطيع أن تزيد من الشدة الضوئية ، ولكنها   3) األجهزة ذات القطر األصغر 
 ٤صليب وهذا يستدعى استخدامها بحذر.بالمقابل ترفع حرارة الترميم والنسج السنية المجاورة أثناء الت

 : Exposure Timeزمن التصليب 

ال يعتمد التصليب الكافي للكومبوزت على جهاز التصليب فحسب ، بل يعتمد أيضًا على زمن  
التصليب الضوئي ) زمن التعرض ( . يتأثر زمن التصليب بعوامل عدة ، كالشدة الضوئية لجهاز  

التصليب المستخدم ولون الكومبوزت ودرجة حرارته وسماكته وتركيبه وعمق التحضير أو التصليب  
نسج السنية ، لذلك ال يمكن استخدام زمن تصليب موحد كالذي توصي به الشركات المصنعة عبر ال

ثانية عندما    20مم زمن تصليب  2,5-2في كل الحاالت . يتطلب تصليب طبقة كومبوزت بسماكة 
تتطلب السماكة نفسها زمن    ، بينما  MW/Cm²  800تكون الشدة الضوئية لجهاز التصليب 

، أي زيادة الشدة   MW/Cm² 400كانت الشدة الضوئية لجهاز التصليب  ثانية إذا  40ب  تصلي
الضوئية لجهاز التصليب تنقص زمن التصليب المطلوب لعمق محدد . وألن الطاقة اإلجمالية هي  
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طريق تعديل   ناتج ضرب الشدة بالزمن ، يمكن استهالك الطاقة نفسها بشدة مرتفعة أو منخفضة عن
 ٤.زمن التصليب المطلوب 

  Light and dark reaction : والظالم الضوء تفاعل 

يتماثر الكومبوزت خالل التعرض للضوء وبعده ، ويعرف هذان التفاعالن بتفاعل الضوء والظالم . 
يبدأ تفاعل الضوء عندما يخترق الضوء الصادر من جهاز التصليب بنية الكومبوزت، بينما يبدأ 

 ٤ليب الضوئي.دقيقة بعد التص 15أول تفاعل يحدث خالل 

 Curing Distance and Angulation :مسافة وزاوية التصليب 

تتناسب الشدة الضوئية المالمسة لسطح الكومبوزت عكسًا مع المسافة بين رأس جهاز التصليب  
رأس جهاز التصليب . وتعد الضوئي والترميم . ويزداد كذلك عمق التصلب بتناقص المسافة عن  

مم بين رأس جهاز التصليب والكومبوزت نموذجية ، كما يجب أن يكون رأس الجهاز  1 المسافة
على سطح الترميم لخلق بقعة ضوئية مستديرة ذات شدة ضوئية مركزة ، ألن إمالة رأس  عموديًا 

الجهاز يغير شكل القبعة من المستدير إلى األهليلجي ، وهذا يسبب إنقاص الشدة الضوئية النتشار  
البقعة الضوئية على مسافة أكبر . وفي حفر الصنف األول العميقة والصنف الثاني والسطوح 

أس  لى األسنان الخلفية التي ال يمكن فيها تأمين مسافة أصغرية بين طبقة الكومبوزت ور الوحشية ع
 ٤الجهاز يجب التعويض من خالل:

  400( لضمان وصول  MW/Cm²  600لي زة تصليب ذات شدة عالية ) حوااستخدام أجه .1
MW/Cm² . لدفعة الكومبوزت العميقة 

 .زيادة زمن الصلب  .2
 .مم  1  الكومبوزت بحيث ال تزيد علىتقليل سماكة طبقة  .3
 . مسندة في ترميمات الصنف الثانيإجراء تصليب إضافي من السطوح المالصقة بعد إزالة ال .4
الضوء أقرب ما يمكن   تركيب رأس إضافي مخروطي على رأس التصليب بحيث يوصل .5

 . لعمق الحفرة
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 :راتنج المركبتقنية تطبيق ترميمات ال

و إنهائه, وتتطلب    الكومبوزت بعد اكتمال تحضير السن, يتم تحضير النسج السنية الستقبال ترميم  
معالجة السن المحضرة لعملية الربط إجراء التخريش وتطبيق المادة الرابطة إذا كان التحضير ضمن  

. وتتوافر األنظمة    الميناء فقط, أو تطبيق المبدئ والمادة الرابطة إذا كان التحضير ضمن الميناء والعاج 
وقد يتم دمج بعض أو جميع مكونات المادة   . الرابطة بأشكال مختلفة وذلك باإلعتماد على المصنعين  

الرابطة ضمن عبوة واحدة . وعادة ما تكون مكونات نظام ربط ما غير متوافقة مع نظام آخر. ويعد  
اط مقبول ضمن البيئة السريرية  اتباع تعليمات المصنع أمر حتمي للنجاح , وذلك الحصول على ارتب

حيث يتطلب عزاًل تامًا من التلوث بالرطوبة . وسواء تم استخدام مسندة أم ال فإن ذلك يعتمد على جزء  
السن المراد ترميمه . إذ أن معظم ترميمات السطوح المالصقة تتطلب تركيب مسندة . ويعتمد تطبيق  

دئ والمادة الرابطة أو بعدها , على بعض العوامل والمب  المخرشالمسندة قبل إجراءات تطبيق الحمض  
ضمن التحضير ,  ويتضمن    الكومبوزت التي سيتم شرحها الحقًا. وتتوافر كذلك عدة خيارات لتطبيق  

وتماثره يتم إنهاء    الكومبوزت بأداة التطبيق , وبعد تطبيق    الكومبوزت أو تطبيق    الكومبوزت ذلك حقن  
 حواف الترميم وضبطها.

الخطوات التمهيدية لالرتباط مع الميناء و العاج . تتطلب تقنية التخريش الحمضي اتباع مراحل معينة  
بدقة وذلك للحصول على نتائج مثالية ,  ويقتضي ذلك العزل من السوائل )اللعاب ونتح السائل الميزابي(  

 , باستخدام الحاجز المطاطي أو اللفافات القطنية وخيوط التبعيد 

                                           

 
 تطبيق خيوط التبعيد :  1٧الشكل رقم                         ز المطاطيتطبيق الحاج : 1٦الشكل رقم       

القنيوي   ش الميناء في قلب الموشور ومحيطه.ويؤثر تخري  أما تخريش العاج فيؤثر في العاج بين 
وحوله مؤديًا الى توسيع فتحات القنيات العاجية وإزالة كمية كبيرة من الهيدروكسي أباتيت من السطح  

 وترك شبكة مترابطة من ألياف الكوالجين. 

  من حمض الفوسفور،  %37-32يتوافر حمض التخريش على شكل سائل وهالم بتركيز يترواح بين  
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 : الحمض المخرش 1٨الشكل رقم 

  ح كبيرة. كما هو الحال عند تطبيقويتم استخدام حمض التخريش السائل عند الحاجة لتخريش سطو 
. وذلك بسبب    . ويفضل معظم الممارسين استخدام الحمض بشكل الهالم  ة سادةد وجوه كاملة أو ما

ملقط    بوساطةالسيطرة على تطبيق الحمض الهالمي بحذر باستخدام فرشاة أو قمع ورقي لبي يمسك  
السنية   القطن النسج  الى  مباشر  بشكل  الحمض  لتطبيق  المحقنة  استخدام رأس  مايتم  عادة  ولكن   .

 المحضرة.

ل هذا التلوث يؤثر بشكل ذ أن مثإ.    ويجب أال تتعرض السطوح المخرشة للتلوث بالسوائل الفموية
ومن أجل التحضيرات      ,  ويجب إعادة إجراءات التخريش في مثل هذه الحالة  ,  ضار على التخريش

  سيلوئيدي بين األسنان قبل تطبيق  التي تتضمن المناطق المالصقة لألسنان األمامية يتم وضع شريط
 .الحمض لتجنب التخريش غير المقصود للسن المجاور

 الحمض المخرش : تطبيق1٩الشكل رقم                                     

طعة  ق, يتم تطبيقه باستخدام كرية قطنية صغيرة أو    ذا ماتم استخدام حمض التخريش بشكل سائلإو 
 )سواء كان هالماً   , ويتم تطبيق الحمض    اسفنجية صغيرة أو رؤوس تطبيق خاصة أو فراشي دقيقة

 0,5بلطف الى السطوح المناسبة التي سيتم االرتباط معها, مع االحتفاظ بامتداد حوالي    (  أو سائالً 
, ومن    العاج كافيا  ثانية للميناء و  15, ويعد زمن التخريش    ملم الى مابعد الحواف المتوقعة للترميم

ثوان    5لمنطقة بالماء لمدة  , ويتم غسل ا  ثانية مثالياً   30أجل التحضيرات المينائية فقط يعتبر الزمن  
, وذلك لتجنب تبليل المريض أو الطبيب أو المساعدة المحتمل بالماء المحمل   من السن المجاور  بدءاً 
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للتأكد من   ,ت  تم استخدام اللفافات القطنية للعزل يجب إعادة وضعها في هذا الوق  ذا ماإ,  و   بالحمض 
خريش الميناء فقط, يجب تجفيف المنطقة بمحقنة  ذا ما تم تإ, و   أن تحضير السن لم يتلوث باللعاب 

 , ويجب أن يبدو الميناء المجفف بمظهر طبشوري أو ذي مظهر متجمد قليالً  الهواء الجاف والنظيف
,    ثانية  30-15يجب إعادة تخريش الميناء لزمن إضافي حوالي    ذا لم يكن هذا المظهر واضحاً إ, و 

, فهذا يسمح للمبدئ والمادة    ترك المنطقة رطبة بشكل طفيفذا ما تم تخريش الميناء والعاج يجب  إو 
الرابطة من اختراق شبكة األلياف الكوالجينية بشكل أكثر فعالية لتشكيل الطبقة الهجينة التي تعتبر  

لى  إيؤدي التجفيف الزائد للسطوح العاجية المخرشة    . و  أساس االرتباط الميكانيكي المجهري مع العاج
. ويمنع    نهيار شبكة الكوالجينية فوق سطح العاج المخرشإع العاج للخطر بسبب  تعريض االرتباط م

, وبالتالي يعرض   ختراق بشكل جيد ضمن العاجنهيار )التهدم( المبدئ والمادة الرابطة من اإلهذا اإل
ن  تشكيل الطبقة الهجينة للخطر. ويتم استخدام الفرشاة أو القمع الورقي أو أداة مناسبة أو المحقنة م 

, ويتم    ثانية  30-15ذ يتم ترك الحمض دون لمس لمدة  إ,    أجل تطبيق حمض التخريش بشكل هالم
ثوان, ويتم بعدها تطبيق حمض التخريش الهالمي بشكل أكثر سهولة بمحقنة    5غسل المنطقة لحوالي  

ان ذا كإ, والتي تؤمن تطبيق سهل ودقيق للحمض, و  , وتتوافر محاقن متعددة لتطبيق الحمض  صغيرة 
, أما الميناء المقاومة للتخريش   يتم تخريش الميناء عادة بسهولة المريض يعاني من نشاط نخري عالٍ 

ويجب بذل الجهد لتجنب تخريش السن    ,    فيتطلب عادة مضاعفة زمن التخريش لمرتين أو ثالث مرات 
و طبيعية بعد عدة . وعلى الرغم من أن المناطق المينائية المخرشة تبد   المجاور أو المناطق البعيدة 

لى الميناء المخرشة التعود الى كامل تمعدنها من  إال أن المجهر االكتروني الماسح يظهر  إ ,    أيام
اللعابية حتى بعد   يتم تخريش المنطقة وغسلها, فيوماً   90الشوارد  نها تجفف عندما يكون  إ , وعندما 

 ذا تم تخريش العاج.إ, وتترك رطبة  السطح المخرش مينائي فقط 

, وذلك للحصول على   وتعتمد معظم األنظمة الرابطة للعاج على نمط من أنماط تخريش العاج وتكييفه
ذابتها بشكل  إلى إزالة طبقة اللطاخة أو  إ, ويؤدي تخريش العاج    رتباط ميكانيكي مجهري أعظميإ

ذ , إلعاج  , وال يوجد أساس ثابت لالرتباط مع ا  نموذجي للحصول على ارتباط مثالي مع العاج تحتها
, ويجب تطبيق حمض التخريش والمبدئ والمادة    أن االرتباط مع العاج قد يختلف من منتج الخر

, وتتوافر الفراشي ورؤوس   الرابطة )أو مزيج من هذه العوامل( بصرامة طبقا لتعليمات الشركة المصنعة
, وتقوم معظم  ادة الرابطةالتطبيق ذات االستخدام الوحيد )النبوذة( من أجل سهولة تطبيق المبدئ والم
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, سواء بحمض الفوسفور أو بأي حمض   األنظمة الرابطة للعاج بتخريش الميناء والعاج في نفس الوقت 
  أساسياً   تباع تعليمات الشركة المصنعة بدقة فيما يتعلق باستخدام حمض معين يعد امراً إ ن  إ, و   بديل

 لتحقيق نتائج مثالية.  

 ستخدام رأس تطبيق مشبع بالماء أو بمادة إاجية يمكن إعادة ترطيبها ب ذا ما تم تجفيف الجدران العإو 
Gluma    المزيلة للحساسية, ويعد استخدام مادةGluma   ًبشكل خاص في ترميمات الكومبوزيت   مفيدا

نه غير المحبذ  إ, وبشكل طبيعي ف  لى رطوبة السطحإمايشير السطح اللماع    , وغالباً   من الصنف الثاني
 لية أو تجمعات للماء ضمن التحضير أو حتى بقع جافة على العاج المحضر.وجود رطوبة عا

عندها يتم تطبيق    ,    رطبين نسبياً   وتركهماجراء الغسل  إعندما يتم تخريش الميناء )والعاج( ومن ثم  
ذاتية   الحال في األنظمة  يتم تطبيقه بمزيج مع الحمض كما هو  لم  السطحين )ما  الى كال  المبدئ 

,   التخريش( , وتضم معظم األنظمة الرابطة للعاج الحديثة المبدئ والمادة الرابطة ضمن عبوة واحدة
                 .واحداً  وتتطلب تطبيقاً 

 : المادة الرابطة ٢٠الشكل رقم                                     

وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيقها على السطوح المحضرة المخرشة والرطبة , وال يؤدي تطبيق المبدئ 
على الميناء المخرشة الى أية نتائج سلبية لالرتباط مع الكومبوزت, ويستدعي التلوث باللعاب إعادة 

  23ة الرابطة.المبدئ المناسب والماد ثوان على األقل , ويتبع ذلك تطبيق   10تطبيق الحمض لمدة 

 تطبيق المادة الرابطة:  ٢١الشكل رقم                                       
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 : تطبيق المسندة

ذ يتم مالءمتها  إ    ,  تعد المسندة أداة مساعدة يتم تطبيقها على السن المحضرة قبل تطبيق الكومبوزت  
لى حصر المادة  إحول كامل محيط السن أو جزء من السن المراد ترميمه , وتهدف بشكل أساسي  

ذ أنها تساعد في إعادة تشكيل المحيط الخارجي  إلى السطوح المحورية )عادة المالصقة(  إالمرممة  
فيه    صلبة بما     ندة  ينبغي أن تكون المس    وعند استخدام مادة مرممة قابلة للدك ,  ,    الصحيح للسن 

, وفي الحاالت األخرى يمكن أن تكون المسندة مرنة   لتقاوم التشوه الناجم عن قوة التكثيف    الكفاية
خاصة في ترميمات األسنان األمامية, ويجب أن تؤمن المسندة إعادة لنقاط التماس المالصقة بشكل  

لى ما بعد حواف التحضير في  إع  كما يجب أن تمنع زوائد المادة الترميمية من التوض    ,  مناسب 
                   .خاصة الحواف اللثوية , كما يجب أن يتم تطبيقها ونزعها بسهولة نسبياً   , السطوح المالصقة

       

 تطبيق المسندة : ٢٢الشكل رقم                                     

)إعادة تلميع( بما يتناسب مع محيط الترميم المطلوب ومن الممكن أن يحتاج شريط المسندة الى تعديل  
لى األسفل لحدود حواف إمن االرتفاع الحفافي و   , ويجب أن تمتد المسندة الى األعلى قليالً   وشكله

, وسواء    مثبتة للمسندة  بواسطةوتد لثوي , وفي بعض الحاالت    بوساطة, ويتم تثبيتها في مكانها  اللثة
نه يجب تطبيق الوتد في الفرجة اللثوية بين السنين المتجاورين  إحامل المسندة أو ال فتم استخدام مثبتة  

لى فصل األسنان )والذي يساعد في التعويض إ, وذلك تحت الحواف اللثوية المحضرة  , ويهدف الوتد  
ها  عن ثخانة المسندة المستخدمة ويساعد في تأسيس التماس المالصق( ويقوم بتثبيت المسندة في مكان

 ويمنع أو يخفف من تجاوز المادة المرممة للحواف اللثوية.
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لمعظم ترميمات الصنف    Tofflemireوتتوافر أنظمة مساندة بشكل كبير , وعادة مايستخدم نظام مساند  
الثاني في األسنان الخلفية , وتستخدم شرائط السيللوئيد لترميمات الصنف الثالث والرابع في األسنان  

يستخدم الوتد الخشبي ذي المقطع المثلثي لتحضير السن ذي االمتداد اللثوي الكبير ,  األمامية , وقد  
لالستخدام في معظم    نش نموذجياً إ  0.5الطول    ات ويعد طرف الوتد الخشبي الدائري ألعواد األسنان ذ 

 الحاالت ضمن هذا الفصل.

الرابطة والمادة  والمبدئ  الحمض  تطبيق  قبل  المسندة  تطبيق  ويمكن  ,    الحمض  بعدها  يعتمد إأو  ذ 
ذ يفضل بعض إالترتيب الدقيق لتطبيق الحمض والمبدئ والمادة الرابطة والمسندة على تقييم الممارس ,  

,   الكومبوزت   , ومن ثم تطبيق الحمض والمبدئ والمادة الرابطة وأخيراً   الممارسين تطبيق المسندة أوالً 
للحصول على أفضل ارتباط مع الميناء    وقد يؤمن هذا التسلسل أفضل عزل ممكن للسن المحضرة

بتقييم وجود أي كسور مينائية )عند حشر الوتد المالصق( قبل تطبيق المادة  كما أنه يسمح  , والعاج
ذا ماتم تطبيق المسندة أوال من تجمع المادة الرابطة خاصة عند منطقة  إالرابطة, ويجب توخي الحذر  

اللثوية ,  اإل المسندة والحواف  التسلسل مفيداً تصال بين  المسندة أوال ضمن هذا  بشكل    ويعد تطبيق 
 تجاه اللثوية.خاص عندما تكون تحضيرات السن عميقة باإل 

, األسباب   نهاء تطبيق الحمض والمبدئ والمادة الرابطة قبل تطبيق المسندةإخرون  آويفضل ممارسون  
الرابطة إضافة الى تحسين فعالية كل من  الرئيسة لهذا التسلسل هو تخفيف التجمع المحتمل للمادة  

الحمض والمبدئ والمادة الرابطة عند حواف التحضير, ويمكن استخدام أي أسلوب في حال تطبيقه  
 4 1بدقة.

 :الكومبوزتتطبيق  

  :يتم تطبيق ترميمات الكومبوزت عادة على مرحلتين

 مراحل التخريش الحمضي وتطبيق المبدئ(.ذا لم يتم تطبيقها خالل  إيتم تطبيق المادة الرابطة ) :أوال

, يمكن مشاركة الالصق مع عنصر    تطبيق مادة الكومبوزت ذاتها. ومع األنظمة الرابطة الحديثة  :ثانيا
النظام غالباً آ يتم تطبيق الحمض والمبدئ والمادة    , وكما هو متبع دائماً   المبدئ  خر من  يجب أن 

, يتوافر نموذجان    تعليمات الشركة الصانعة. وكما شوهد سابقاً ل  لى جدران السن المحضرة طبقاً إالرابطة  
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, وال تستخدم ترميمات الكومبوزت ذاتية التماثر بشكل    من الكومبوزت: ذاتي التماثر وضوئي التماثر
واسع ألن الكومبوزت ضوئي التماثر يوفر مزايا إضافية , فهو أقل عرضة للتلون وذو مسامية أقل  

ويحتاج   التطبيق  أقلإلى  إوسهل  الكومبوزت   نهاء  لتماثر  للضوء  استخدام مصدر  أنه يجب  وبما   ,
ملم, وهذا   2-1تترواح من    بثخانات فمن المهم تطبيق المادة ضمن السن المحضرة      ,  ضوئي التماثر

, خاصة على    ما يسمح للضوء بتماثر الكومبوزت بشكل صحيح , ويقلل من تأثيرات التقلص التماثري 
 طول الجدار اللثوي. 

ويمكن استخدام أداة تطبيق يدوية أو محقنة لتطبيق الكومبوزت ذاتي التماثر أو ضوئي التماثر, وسيتم  
عليمات تطبيق أنواع الترميمات المحددة , ويعد  عرض كال هذه الطرائق والمواد بالتفصيل تحت باب ت

, وتتمثل سلبية    ذ تعد طريقة سهلة وسريعة إلتطبيق الكومبوزت,    استخدام أداة التطبيق اليدوية شائعاً 
إمكانية   الطرقة في  المادة خالل ا هذه  الهواء ضمن  اندخال  أو  السني  التحضير  الهواء في  نحصار 

 اتخاذ الحيطة خالل التطبيق من هذه المشكلة., وتقلل الخبرة و  إجراءات التطبيق

الكومبوزت طر  لتطبيق  المحقنة  يعد استخدام  لنقل  إ,    قة شائعة أيضاً يكما  توفر طريقة سهلة  أنها  ذ 
ويقوم كثير من المصنعين بتأمين      ,   لى تحضير السن وتقلل من إمكانية انحصار الهواء إالكومبوزت  

 وزت ضوئي التماثر.بمادة الكومب  )كبسوالت( محاقن محملة

وتحوي رؤوس تطبيق هذه المحاقن على أغطية يجب إعادتها لمكانها عند عدم اإلستخدام للحفاظ على  
المادة من التماثر غير المقصود من الضوء المحيط ,  ويمكن لطريقة تطبيق المحقنة أن تواجه مشكلة  

المحقنة أن يكون كبيرًا جدًا ،   في التحضيرات الصغيرة ذات فتحة الدخول المحدودة ,  إذ إّن رأس
وعندما يشك بإتساع فتحة التحضير يجرب رأس محقنة فارغ أواًل ضمن التحضير . وتختلف قابلية  

فائق الدقة غير قابل الكومبوزت  بسبب االختالف في اللزوجة ،  فبعض أنواع  الكومبوزت  حقن مواد  
 السريري.للحقن ، ويجب تقييم هذه الخاصية للمادة قبل االستخدام 

بثبات باستخدام المحقنة بدءًا من أبعد منطقة في تحضير السن األمامي ، وأثناء  الكومبوزت  ويتم حقن  
الكومبوزت ذلك يجب التأكد من أن الرأس مايزال ضمن المادة خالل سحب المحقنة ببطء ، ويتم تطبيق  

ل طبقة وحدها طبقا لتعليمات ملم إذا كان التحضير كبيرًا ، ويتم تماثر ك  2-1بثخانات تتراوح بين  
إلى الجدران المحضرة بعد كل الكومبوزت  المصنع ، وعادة مايتم استخدام أداة تطبيق يدوية لتكييف  
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، وأثناء التماثر يتم وضع رأس جهاز التماثر أقرب مايمكن من المادة ، الكومبوزت  حقن من محقنة  
يتم حمل كمية صغ اليدوية  التطبيق  أداة  المنطقة األبعد من  الكومبوزت  يرة من  )وعند استخدام  إلى 

مع االنتباه إلى تكييفه الكومبوزت  التحضير ويتم تكثيفها وتماثرها ، ومن ثم يتم وضع طبقات أخرى من  
، بزيادة قليلة من المادة المالئة  بشكل جيد مع الجدران الداخلية للسن المحضرة( .  ويتم ملء التحضير

المسندة   المادة  إذ يؤمن شريط  الحالة ، ويتم إزالة أي زيادة واضحة من  الضغط اإليجابي في هذه 
 بواسطة أداة تطبيق يدوية قبل شد شريط المسندة.

 وأخيرًا ، يشد شريط المسندة ويتماثر الترميم.  

وضع   الثاني  الصنف  ترميمات  في  كذلك  المهم  وذلك  الكومبوزت  ومن   ، الطبقات  بأسلوب  وتماثره 
للتخفيف من تأثيرات التقلص التماثري خاصة على طول الجدار المحوري ، ولهذا السبب يتم تطبيق  

على طول الجدار المحوري ، ويجب أن تمتد قلياًل لتغطي جزءًا  الكومبوزت  الطبقة الصغيرة األولى من  
ملم ، ألنها تعتبر    2-1ة هذه الطبقة بحدود  من الجدار الدهليزي واللساني ، ويجب أن تكون ثخان

الطبقة األبعد عن ضوء التماثر واألكثر أهمية في تأمين الختم اللثوي المناسب ، وبعد تماثر الطبقة  
ملم في كل مرة( ،  وتماثر كل طبقة    2األولى يتم إضافة الطبقات التالية بثخانة )أقل من أن تساوي  

بزيادة طفيفة ، ويمكن تشكيل الترميم وإنهائه مباشرة بعد تماثر  على حدة ، حتى يتم ملء التحضير  
 الطبقة األخيرة.

وتماثرها يتم إزالة المسندة واألوتاد ، ويتم إعادة تماثر الترميم من زوايا  الكومبوزت  وبعد تطبيق مادة  
ف نقص  أو  فراغات  وجود  لمالحظة  الترميم  فحص  ويتم   ، الضوئي(  التماثر  استخدم  )إذا  ي  مختلفة 

التماس المالصق ، وإذا ما كان هناك حاجة للتصحيح، يجب أن ينجز مباشرة في هذه المرحلة ، إذ  
 23النظيفة والمثبطة باألوكسجين.الكومبوزت أّن أي إضافات سوف ترتبط بشكل جيد إلى سطح طبقة 

 : الكومبوزتتشكيل 

دقائق من التصلب األولي للمادة ذاتية   3يمكن البدء بتشكيل الكومبوزيت بعد تماثره مباشرة أو بعد 
التماثر ،  وتقلل الخبرة والتطبيق الجيد لمادة الكومبوزيت بشكل واضح من كمية اإلنهاء المطلوبة ، 

ي واإلنهاء األملس ، ويمكن  وعادة مايتم إزالة زوائد الكومبوزيت الطفيفة الموجودة لتأمين الشكل النهائ
استخدام سنبلة ماسية خشنة إلزالة الزوائد العيانية، ولكن الينصح بإستخدامها إلنهاء الكومبوزيت  
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بشكل عام بسبب الخطورة العالية لحصول األذى غير المقصود للنسج السنية المجاورة، كما وتترك  
الكومبوزيت وأقراصه، ويمكن استخدام  سطحًا خشنًا على الترميم والسن مقارنة مع سنابل إنهاء 

السنابل الماسية الناعمة الخاصة أو سنابل اإلنهاء ذي الشفرات اإلثني عشر للحصول على نتائج  
مثالية، وعلى أية حال يجب توخي الحذر من إصابة النسج السنية المجاورة عند استخدام جميع هذه  

                         ،خاصة عند منطقة الحواف اللثوية السنابل الدوارة ،

يجب إستخدام أدوات اإلنهاء والتلميع تبعًا لشكل السطح المنهى ، حيث تستخدم األقراص المرنة  
وشرائط اإلنهاء للسطوح المحدبة والمسطحة ، بينما تعد رؤوس اإلنهاء وسنابل اإلنهاء ذات الرأس  

نهاء للسطوح المحدبة والمقعرة. وينصح  البيضوي مناسبة لسطوح المقعرة ، ويمكن استخدام أقماع اإل
باستخدام سنبلة إنهاء ماسية أو الكاربايد لهبية الشكل للسطوح الدهليزية .  يجب استخدام سرعات  

ر أثناء تشكيل وإنهاء  متوسطة وضربات الفرشات المتقطعة والخفيفة باإلضافة للتبريد الهوائي المستم
 الكومبوزت.

 
 اإلنهاء والتلميع أدوات :  ٢٣الشكل رقم 

يمكن استخدام األقراص الساحلة المركبة على حامل خاص والمحمولة على قبضة معوجة بسرعة  
بطيئة عوضًا عن أو بعد سنابل اإلنهاء على السطوح الدهليزية وبعض الفرجات بين السنية  

 والقاطعة. وتزداد فاعليتها عند استخدامها بشكل صحيح. 

مرنة وتوجد بأقطار وثخانات وطبيعة ساحلة مختلفة ، وتستخدم بشكل تتمتع هذه األقراص بطبيعة  
 متسلسل من الخشن إلى فائق النعومة لتأمين السطح الناعم المطلوب .
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 : أقراص زجاجية  2٥الشكل رقم                      : استخدام األقراص الزجاجية 2٤ الشكل رقم

يعمل السطح المينائي الخارجي كدليل لتحقيق الشكل الصحيح ،  وتساعد الحركات اإلنتقالية الثابتة   
في إعادة الشكل التشريحي ومنع تطور سطوح مستوية . يتم تحقيق التلميع النهائي باستخدام أدوات 

ومعاجين التلميع   التلميع المطاطية أو السيليكونية وأقراص التلميع، والملمعات المشربة بالماس ، 
  12كأوكسيد األلمنيوم ومعاجين الماسية. تتم إزالة الزوائد اللسانية باستخدام سنابل إنهاء كاربايد ذات 

شفرة أو ماسية ،  بيضوية أو كروية الشكل، بسرعة متوسطة وتبريد هوائي وبضغط خفيف متقطع، 
 وتستخدم السنابل األنعم للحصول على سطح أكثر نعومة . 

 لتلميع النهائي فيتم إنجازه بأدوات تلميع مطاطية وملمعات مشربة بالماس. أما ا

يجب تقييم شكل السطوح المالصقة وحوافها بصريًا وباللمس باستخدام السبر والخيط السني.  وتتم  
بحركات كشط وبحذر ،   12إزالة الزوائد في المنطقة المالصقة اللثوية باستخدام شفرة جراحية رقم 

ن السن باتجاه الترميم مع المحافظة على جزء من الحافة القاطعة على السطح حيث تحرك م
المينائي الخارجي حتى ال نزيل كمية زائدة من الترميم . توجد كذلك أدوات دوارة مصممة بشكل  

خاص إلزالة الزوائد من المنطقة المالصقة .  تترك أدوات اإلنهاء المصنعة من الكاربايد تلونًا رماديًا  
سطح الترميم يمكن إزالته بسهولة بواسطة األقراص أو الشرائط الساحلة. ويمكن إتمام إجراءات  على

تشكيل و إنهاء السطوح المالصقة بإستخدام شرائط اإلنهاء الساحلة والتي يتوفر بعض أنواعها  
بنموذجين من السواحل )متوسط وناعم( على طرفي الشريط مع وجود منطقة صغيرة في المنتصف  

تتوافر سهل وآمن للشريط من منطقة التماس. ية من الحبيبات الساحلة، وذلك لتأمين دخول خال
أما  إجراءات اإلنهاء في منطقة معينة، الشرائط بعرض مختلف وتفضل الشرائط الضيقة من أجل

  الشرائط العريضة فال يحبذ استخدامها ألنها تزيل كمية كبيرة من المادة المرممة عند منطقة التماس
ف بطريقة تشبه  ويجب أال يتم سحب الشريط الساحل لألمام والخلوتجعل السطح المالصق مستويًا. 
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قطعة المستخدمة في وإنما يجب تأمين انحنائه حول الترميم بحركة تشبه حركة ال استخدام المنشار،
 مسح األحذية.

     4 2 اسية اللهبية.اء الكاربايد أو الميتم إنهاء الفرجات بين السنية باستخدام سنابل اإلنه

 

 

 :الكومبوزت إصالح ترميمات 
ترميمات   إصالح  إجراء  ترميم  الكومبوزت  يمكن  في  موضعيًا  عيبًا  المريض  أظهر  ما  إذا  عادة، 

، إذ يمكن إجراء تخشين للمناطق سهلة الوصول بحجر ماسي ، ومن ثم يتم تطبيق الحمض  الكومبوزت  
وضع   يتم  وأخيرًا  الرابطة،  المادة  تطبق  ثم  ومن   ، العاج  انكشف جزء من  ما  إذا  والمبدئ  المخرش 

وتشكيله وتلميعه، أما إذا كان مكان العيب صعب الوصول ، فعندها يجب إجراء تحضير  الكومبوزت  
م الحمض والمبدئ  حيث يتم كشف المنطقة المصابة ، ويتم تطبيق المسندة عند اللزوم ، ومن ثالسن ب

 .الكومبوزت وأخيرًا  والمادة الرابطة،
، ولكن قبل البدء بعملية اإلنهاء ، عندها  الكومبوزت  وإذا ما تم مالحظة فجوة مباشرة بعد تطبيق ترميم  

من   كمية  إضافة  لمنطقالكومبوزت  يمكن  الطبقة  مباشرة  بفضل  المواد  هذه  ارتباط  ويتم   ، الفجوة  ة 
، أما إذا ما تم إجراء عملية التشكيل  الكومبوزت  السطحية المثبطة باألوكسجين التي تسمح بإضافة  

المنطقة   معاملة  الحاالت  هذه  مثل  في  ويجب   ، تعدل  أو  باألوكسجين  المثبطة  الطبقة  تزال  فعندها 
 4 23.الكومبوزت بطة قبل إضافة بالحمض والمبدئ وتطبيق المادة الرا
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 الخالصة: 

ترميمات   استخدام  إضافة الكومبوزت  يزداد   ، السنية  النسج  مع  االرتباط  عن  الناجمة  المزايا  بسبب 
بشكل صحيح يمكن  الكومبوزت  للخواص الجمالية واالستخدامات السريرية المتنوعة ، وعندما يتم تطبيق  

تقنية التطبيق   أن يستمر بنجاح لعدة سنوات ، وتعد ترميمات الكومبوزيت أكثر صعوبة ، وتخضع 
ترميمات األملغم ، وللحصول على التأثير األعظمي للمادة الرابطة يجب    لمهارات الممارس أكثر من 

المواد وطريقة التطبيق  المحافظة على منطقة العمل معزولة تمامًا عن التلوث ، كما يجب استخدام  
 بشكل صحيح. 
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