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الشكل إن تحضير حفرة المنفذ يعتمد على

أدق التشريحي لكل صنف أسنان وبمعنى

رة اللبية يعتمد على الشكل التشريحي للحج

كل لكل سن األمر الذي يفرض اختالف ش

حفرة المنفذ من صنف أسنان إلى أخر









تحه وحتى أدخل إلى هذه المنظومة يجب تحضير المنفذ الصحيح ؟ الذي يعتبر الباب الذي يجب ف
.نفذ صحيحلتعزيز التنظيف والتشكيل والختم والتي تعتبر صعبة التحقيق دون تحضير جيد لم



ومة معناه فتح الحجرة ليس فتح بل هو منظ

المنفذتحضير كاملة تختصر بتحضير حفرة

وبالتالي يجب أن يكون له أهداف



تحضير حفرة المدخل اللبي





األهداف األساسية لحفرة المنفذ اللبي



إزالة سقف الحجرة اللبية بالكامل وإزالة -1

.كامل نسج اللب التاجي



فائدة إزالة سقف الحجرة 

بالكامل





.كل القنوات الجذرية( فوهات)تحديد مداخل -2



الثلث ىالتأمين المنفذ المستقيم غير المعاق لألدوات ضمن القناة الجذرية -3

.وجداذامن الجذر أو أول انحناء الذروي







فائدة تأمين المنفذ المستقيم

إن الشكل المثالي للمدخل 
ارد المستقيم يعني جعل المب

تمر عبر حجرة اللب دون أن 
تمس الجدران ومن ثم عبر 
الجزء المستقيم من القناة

.للنحناءدون أن تحتاج 



فائدة تأمين المنفذ المستقيم



فائدة تأمين المنفذ المستقيم

تسهيل إدخال المبارد ضمن القناة















.الجةتأمين المحافظة على نسج السن قبل البدء بالمع-4



فائدة المحافظة على نسج السن



الترميمات حيث يجب على الطبيب أن يقيم حالة نسج السن التاجية المتبقية و

ة الموجودة ودرجة ميالن السن في القوس السنية وحجم وعمق وشكل الحجر

.اللبية

ال كما يجب أن يأخذ صورة شعاعية تشخيصية ومن عدة زوايا لكشف احتم

الصور وتعتبر.وجود اقنية ثانوية وتعتبر الصورة الرقمية هي المفضلة هنا

لومات والرقمية من أدق الصور في هذا المجال لتعطينا معاالطباقيةالشعاعية 

.عن تشريح الحجرة في االسنان الخلفية

والتي Cone Beam Computed Tomography (CBCT)واالكثر حداثة 

.تعطينا صوراً ثالثية األبعاد للحجرة اللبية واللب الجذري







للبالمبادئ العامة لتحضير حفرة المنفذ إلى ا

لة كامل تتضمن المبادئ العامة للمنفذ اللبي شكل التخطيط والشكل المالئم وإزا
.  النخر الموجود وتنظيف الحجرة اللبية

ها يجب أن يؤمن  كل اهداف فتح الحجرة اللبية ويضاف ل: شكل التخطيط-1
.تامين تنظيف منظومة القناة الجذرية

ات اللبية يسمح بتعديل الشكل العام للمنفذ لتسهيل عمل االدو: الشكل المالئم-2
ل تحديد فمثال في حال وجود ثالث جذور في الضواحك يعدل شكل التخطيط لتسهي

.مواقع االقنية الجذرية 

.وهو أساسي ألسباب متعددة : ازالة النخر-3

.يتأمين بيئة طاهرة للنفوذ ضمن الحجرة اللبية واللب الجذر: السبب األول



.تقييم قابلية السن للترميم قبل المعالجة: السبب الثاني

لترميمات تأمين نسج سنية سليمة تسمح بتطبيق ا: السبب الثالث

إزالة المؤقتة إذا استطبت وبثخانة كافية لتكون مقاومة وهنا يجب

ل نسج السن الغير مدعومة للتأكد من تأمين ختم تاجي محكم خال

تفقدالوبعد المعالجة للمحافظة على نقطة مرجعية عند تحديد الطول 

.نتيجة كسر جزء من السن

ة لضمان  منع المواد المرممة واألجسام الغريب:تنظيف الحفرة -4

ل من دخول الحجرة اللبية والقناة الجذرية فالخطأ الشائع هو دخو

د المرممة الحجرة اللبية قبل التحضير الكافي للنسج التاجية والموا

.  لتكون النتيجة سد الجزء الذروي من االقنية الجذرية. 





من األخطاء الناجمة عن الفتح الخطأ للمنفذ 

اللبي



اللبيالسنابل المستخدمة في تحضير حفرة المدخل















:LATERAL INCISOR: الرباعية العلوية

وللرباعية(ملم22-21)بينماطولهامتوسطيبلغ

باتجاهتدريجيا  يستدقعادة،رفيعجذرالدائمةالعلوية

األنسيةالناحيتينمنخفيفتسطحولهالذروة،

هذينمنكلعلىطوليميزابوجودمعوالوحشية،

يفمستقيما  هناالجذريكونعاموبشكلالسطحين،

عندحشيا  وحنكيا  أووحشيا  انحناء  يبدياألحيانبعض

.الذرويالثلث



خطوطهافيمشابهةفهياللبيةالحجرة

الدائمةالعلويةالثنيةفياللبيةللحجرةالعامة

روطيةمخالجذريةوالقناةنسبيا  أصغرولكنها

ريةالجذالقناةفيأيضا  الحالهوكماالشكل

يبديالتيالحاالتوفي.أضيقولكنهاللثنية

القناةفإنالذروةعندانحناءالجذرفيها

.االنحناءهذاشكلنفستأخذالجذرية



وفي حال وجود انحناء وحشي حنكي عند ذروة جذر هذه 

شيئين السن ويتم التأكد من  ذلك باألشعة فيجب االنتباه إلى
:هامين

إمكان االلتباس في تحديد طول الجذر وبالتالي طول -1

.القناة الجذرية

هيا  على من اللب حنكيا  أكثر منه شفاالنتانإمكان انتشار -2

عكس األسنان ذات الجذور المخروطية والمستقيمة، حيث

.  يا  لالنتشار من اللب شفهيا  أكثر منه حنكاالنتانيميل 



اد وذو امتدبيضويا  أن يكون المدخل إلى حجرة اللب يجب 

سط من لثوي قاطع كما يجب أن يتم التحضير في الثلث المتو
.السطح الحنكي للتاج





في باالتجاه الحنكي الوحشيالذرويةتنحرف ذروة الجذر و الثقبة 

.أغلب الحاالت

مم0.3و ذروة الجذر التشريحية الذرويةالبعد بين الثقبة متوسط 











:LOWER INCISOR:الثنية السفلية

مسطحا  السنهذهجذرويكون،(ممل21)طولهامتوسطيبلغ•

مهناادلهلزييةةالناحييفقليل  أ عرضيكونكامووحش يا ،أ نس يا  

ويبدي.اذلروةجتاهاباحلجميفتدرجييا  وينقصاللسانيةالناحيةيف

والوحيشال نيسالسطحمنلكعىلطوليا  مزيااب  أ يضا  اجلذر

.اذلروةعنداحنناءالسنهذهجلذريكونماواندرا  



مهناوحيشالال نيسالاجتاهيفأ عرضفتكوناللبيةاحلجرةأ ما•

القناةيفالعكسيكونبيامناللساين،ادلهلزييالاجتاهيف

هلزييادلالاجتاهيفعريضةالقناةهذهتكونحيثاجلذرية،

.الوحيشال نيسالاجتاهيفوضيقةاللساين



السطحنيعىلاملتشلكةاملزيابةتكونعندماأ نهابذلكروجدير•

تكونأ نكنفمينسبيا  معيقةالسنهذهجلذروالوحيشال نيس

.اجلذريةقناةال جدرانيفانتفاخاتأ وبروزاتتشلكيفسببا  



ال شخاصيفوخاصةبعضهامعتتقابلأ نميكنالربوزاتوهذه•

تبدوهكذاو الإضايفالعاجلرتسبنتيجةالسنيفاملتقدمني

ىلمقسومةاجلذريةالقناة ولسانيةةدهلزييجذريتنيقناتنياإ

جذريةناةق لتشالكللجذراذلرويالثلثعنداثنيةتتقابلن

قنيةابلنس بةأ مااذلروة،حىتمس مترةواحدة فيكونويةالثانلل 

.يةالعلو الثنيةجذريفعليهيهممابكثريأ قلوجودها



ىل احلجرة  بة للثنااي ابلنس  اللبيةجيب أ ن يكون املدخل اإ

تطاوهل وأ ن يكونالشلك متطاول بيضويالسفلية 

ح اللساين ابلجتاه اللثوي القاطع وحيرض عىل السط

.للتاج ويف الثلث املتوسط منه







:LOWER LATERAL: الرابعية السفلية

ةواحلجر اجلذرمنلكأ نالقولوميكن،(ممل21)طولهامتوسط•

الثنيةيفعليهيهماتش بهالسنلهذهاجلذريةوالقناةاللبية

واحدفارقوجودمعادلامئةالسفلية



حن ميل  أ كرثالغالبيفيكونالسنهذاجذرأ نوهو• حنوناءللإ

.اذلرويالثلثعندالوحيش

القاطعلثويال ابلجتاهمتطاولبيضويأ يضا  يكونهنااملدخل•

.توسطامل ثلثهويفللتاجاللساينالسطحعىلوحيرّض 



انتهت المحاضرة


