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   (ResilonTM)الـ الراتنجية األقنية حشو مواد قدرة مقارنة
  والتقليدية على االرتباط بالعاج الجذري

  
  

  *الدكتور حسان عاشور

  الملخص 
هدفت . إن الرتباط المادة الحاشية بجدار القناة أهمية بالغة من حيث إنقاص التسرب المجهري :هخلفية البحث وهدف

ر  على تحقيق االرتباط بجداResilon)الـ (تحري مدى قدرة مواد حشو األقنية الجذرية الراتنجية الحديثة إلى دراستنا 
نوعين من مواد الحشو القنوي ب هذا االرتباط ومقارنة ذلك إخفاقم قوة هذا االرتباط وتحديد نمط يالقناة الداخلي، وتقي

  .التقليدية
سناً بشرية مقلوعة وحيدة القناة، حضرت أقنيتها جميعاً  باستخدام / 60/بلغت عينة الدراسة  :همواد البحث وطرائق

، (Real seal/Resilon)  المجموعة األولى بـِتيِشى ثالث مجموعات متساوية ح، وقسمت إلPro-Taperنظام الـ
ألسنان لأجريت مقاطع عرضية ). Apexit/كوتابيركا(، والمجموعة الثالثة بـ)ZoE/كوتابركا(والمجموعة الثانية بـ

قوة االرتباط باستخدام وخضعت الشرائح جميعها الختبار إجهاد )  ملم من الذروة2(باستخدام جهاز الفارزة  هاجميع
وئي  وفحصت بالمجهر الض، بعدها إجراء قطع باالتجاه الدهليزي اللساني لهذه المقاطعيِرجُأ و،جهاز االختبار العام

  . للدراسة اإلحصائية(P<0.05)وعند قيمة  Anova على اختبار دِمتُعالمكبر لألجسام الصلبة وِا
 على المجموعة اً بشكل دالوتفوق (Mp 5.20) أعلى قيمة قوة ارتباط (Real seal / Reslon)أظهرت مجموعة  :النتائج
السائد في االرتباط اإلخفاق كان نمط ، كما  (P=0.01, 1.29 Mp)وعلى المجموعة الثالثة  (P=0.013, 1.03 Mp)الثانية 

عتين لحاشية والعاج الجذري في المجمو في حين كان على مستوى المادة ا،في المجموعة األولى هو النمط المختلط
  .يناألخري

 في حين لم تستطع مواد الحشو ، تحقيق ارتباط حقيقي بجدار القناة الداخلي(Resilon)استطاع نظام الـ  :االستنتاج
  . التقليدية على تحقيق هذا االرتباط

  .قوة االرتباط، التسرب الزروي، إجهاد (Real seal/Resilon) ،مواد الحشو القنوي الراتنجية: كلمات مفتاحية
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A Comparative of the Efficiency of Soft Resin Endodontic 
Obturation System (ResilonTM) and Tradtional Systems in 

Bonding to Root Canal Dentine  
  

 
 
 
 

Hassan Achour* 

Abstract 
The filling material bonding to the wall of the root canal is so important with regard to decreasing the 
apical microscopic leakage.  
Background & Objective: The aim of this study is to assess the ability of new resin root canal filling 
materiales (Resilon) in bonding to the canal internal wall, bond strength, and to determined the nature of 
bond failure, and compare this with two kinds of traditional root canal filling materials. 
Methods & Materials: The study was performed on (60 extracted human single canal teeth) there canals 
were instrumented by Pro-Taper system and randomly divided into 3 groups (20 teeth each) and then 
filled as follow, the first group by (Real seal/Resilon) the second, by (Gutta Percha/ZoE), and the third one 
by (Gutta percha/Apexit). By using milling machine the sections were performed on all teeth (2 mm form 
apex). Then all sections were subjected to bush out bond strength test, then all sections were split in 
buccolingual direction and dentin surfaces were examined under stereomicroscope, and statistical 
methods were performed by Anova test at (P<0,05). 
Results: The results showed noticeable superiority for the first group (5.20 MP) in bush out bond strength 
test than second (1.03 MP, P= 0.013) and third one (1.29 MP, P= 0.01). Inspection of the dentin surfaces 
revealed the bond failure to be mainly mixed in (Resilon) group, and adhesive to dentin in the other 
groups. 
Conclusion: Resilon system is able to achieve real bonding to dentine of the root canal, where as 
traditional obturation systems can not. 
Keywords: Resin-based filling materials, push out strength, Real seal/Resilon, Seal-apical leakage.  

                                                 
* Ass. Prof. Faculty of Dentistry Endodontic  Department Damascus University. 
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  : مقدمة
مثالي للمنظومة القنوية مـن أهـم متطلبـات          الختم ال  ديع

كثيـر مـن    ، فقد أكدت    )2-1(المعالجة اللبية القنوية المثالية   
 يمكن أن تعزى إلـى      اإلخفاقالدراسات أن معظم حاالت     

، إذ يعمـل    )3،4،5(الحشو غير التام للفراغ القنوي الجزري     
الختم الكامل للمنظومة القنوية إلى رفع نسب النجاح إلـى          

، ولذلك فنحن بحاجـة     )6(%)96.5(ة تصل حتى    قيم عالي 
إلى مواد  حشو قنوي ذات صفات تمكنها مـن احتجـاز            
الجراثيم ضمن القناة الجذرية، وتحد قدرتها على النفـوذ         
إلحداث األذية حول الذروية، كما تمنع حدوث االرتـشاح         
من المنطقة حول الذروية إلى داخل القناة وبالعكس وتمنع         

   .)7(التسرب التاجي
التي أظهرته معظـم مـواد الحـشو        ونظراً إلى القصور    
ــة  ــوي التقليدي ــمنتات (القن ــا، واإلس ــاع الكوتابرك أقم

، في تأمين هذه الصفات وخاصة قدرتها على         ...)المرافقة
االرتباط بجدران القناة وتـأمين مفهـوم الـسد المحكـم           

(Mono-block) )8-9-10(       بدأ التفكير بتطوير مواد حـشو ،
درة على إحداث ارتباط حقيقي بجدران القناة       قنوي ذات ق  

 تصبح حشوة القنـاة  ِإذْ (Mono block)وتأمين مفهوم الـ
 وجدرانها وحدة متكاملة تمنع التسرب المجهري من القناة       

ـ     )12-11( وإليها  TM(Resilon)، ونتيجة لذلك ظهرت مادة ال
كمادة حشو قنوي راتنجية ذات أساس بوليمري صـنعي         

، وحقيقـة   )14-13(تباط بجدران القناة اللبية   قادرة على االر  
قد طورت هذه المادة كبديل عن مواد الحـشو القنـوي           ف

 محاولة لخلق سد محكم ضمن منظومة       ي وذلك ف  ؛التقليدية
القناة الجذرية، عـن طريـق تـشكيل منطقتـي تـداخل          

(Interfaces)        األولى بين األقماع والمعجون والثانية بـين 
  .)15(المعجون والعاج الجدري
 المفهوم الجديد للحشو القنـوي،      دراسات عدة تناولت هذا   

ــة ف ــرت دراســـــ ــد أظهـــــ   قـــــ
 (Shibu Thomus))16(  قدرة مواد الحشو القنوي اللـصاقة 

على االرتباط بالعاج القنوي وتأمين سد محكم للقناة يفوق         
أكدت دراسـة    أظهرته الحشوات التقليدية، كما      ذلك الذي 

(Skidmore))17(   ـ   ورفاقه أن قدر  (ResilonTM)ة ارتباط الـ
بالعاج الجذري كانت أكبر بشكل دال إحصائياً من قـدرة          

ة، ومن هنا جاءت فكرة بحثنـا       ارتباط مواد الحشو التقليدي   
الذي هدف إلى دراسة قدرة هذه المـواد الراتنجيـة          هذا  

  .على االرتباط بالعاج الجذري وصدقيتهاالحديثة 
  : الهدف من البحث

تحري مدى قدرة مواد الحـشو      : بهدفقمنا بهذه الدراسة    
ـ     علـى تحقيـق     (ResilonTM)القنوي الراتنجية الحديثة ال

االرتباط بجدار القناة الداخلي وتقييم شدة هـذا االرتبـاط          
 الحادث في هذا االرتبـاط ومقارنـة       اإلخفاقوتحديد نمط   

/ كـا ركوتاب(بعض مواد الحشو القنـوي التقليديـة        بذلك  
  .)Apexitوتابركا وك) (أوكسيد زنك وأوجينول

 : هوطرائقمواد البحث 
سناً بشرية  / 60/ أجريت الدراسة على     :عينة الدراسة  -

 تْعِمج) ضاحكة أولى أو ثانية سفلية     (مقلوعة وحيدة القناة  
من قسم التقويم جامعة دمشق ووزعت عشوائياً إلى ثالث         

 أقنيتها جميعاً بـشكل آلـي       تْرضحمجموعات متساوية،   
ـ باستخدام    بالتكثيف  تْيِش، ومن ثم ح   (Pro-Taper)نظام ال

: )اً سـن  20(المجموعة األولى   : اآلتيالجانبي على النحو    
ــ تِْشحــة  ي ــة الراتنجي ــشو األقني ــام ح  Real)  بنظ

seal/Reslion)   والمجموعـة  . وفق تعلميات الشركة المنتجة
بالكوتابركا مع أوكـسيد الزنـك    يتِْشح: )اً سن20(الثانية  
ـ : )اً سـن  20(والمجموعة الثالثـة    . نيولواألوجي تِْشحي 

ـ   وهـي مـن     ( كمعجون حاشٍ  (Apexit)بالكوتابركا مع ال
). اإلسمنتات الحاشية التقليدية من زمرة ماءات الكالـسيوم     

المحشوة بعد ترميمها في وسط رطـب       وحفظت األسنان   
 .)18(مدة أسبوع لضمان تمام تصلب المعجون الحاشي

 قمنـا بعمـل شـرائح       : االرتباطاختبار مقاومة قوة     -
 2  ملم من الذروة وبسماكة       2على بعد   ) مقاطع عرضية (
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، )19(مم عمودية على المحور الطولي لجـذر كـل سـن          
 ,Buehler, lake Bluff)) الفارزة(وباستخدام جهاز خاص 

IL, USA Isomut)   قادر على صنع هـذه الـشرائح دون 

جامعـة  أنجزت هذه المقاطع فـي      (حدوث أي تشوه فيها     
 ).1شكل ) ( تركيا–اسطنبول 

  

  
  (Buehler, lake Bluff, IL, USA Isomut)) الفارزة(جهاز ) 1(الشكل 

ة خضعت بعد ذلك الشرائح الناتجة الختبار مقاومـة قـو         
 ,Instron 1195)االرتباط باستخدام جهاز االختبار العـام  

Instron Corp, Ma, USA)    الموجود فـي كليـة الهندسـة 
الميكانيكية جامعة دمشق بعد تجهيزه بملحقـات تناسـب         

إذ ثبت على رأس الجهاز أدوات تكثيف       . العينة المدروسة 
 لنقل الحمولة المطبقـة مـن   (Pluggers) إصبعية   ةعامودي
  ).2شكل (ز إلى الشريحة المدروسة الجها

  

                  
  ن الجهاز المستخدم في اختبار كسر االرتباطصورة تبي) 2(الشكل 

 ولتحديد نمـط    :دراسة أنماط الفشل بالمجهر الضوئي     -
 الحاصل في االرتباط بين المادة الحاشية والعـاج         اإلخفاق
فـي  ) الـدهليزي اللـساني   ( قطع باالتجاه    يِرجُأالقنوي  

المقاطع الناتجة عن االختبار السابق وباسـتخدام قـرص         
الـسطح  ( السطح العـاجي     صِحفاصل ماسي، ومن ثم فُ    

للمقاطع باستخدام مجهر ضوئي مكبر لألجـسام       ) الداخلي
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وذلك في قسم علوم الحيـاة       ((X40)الصلبة وتحت تكبير    
 إخفـاق لتحديد نمـط    )  جامعة دمشق  –كلية طب األسنان    
معتمدين في ذلك على التقسيم     ) 3شكل  (االرتباط الحاصل   

   :2005 عام (Hiraishi)الذي اقترحه 

  .االرتباط بين المادة الحاشية والعاج الجذري إخفاق -1
 .االرتباط ضمن المادة الحاشية إخفاق -2

 .مختلط في االرتباط إخفاق -3

 

   
 Apexit  /الكوتابركا      مادة                        ZOE  /الكوتابركا      مادة                Resilon RealSeal /™  مادة

االرتباط من النمط األول في مجموعات البحث الثالثإخفاق ين صورة بالمجهر الضوئي تب 

  

  
 ResilonTM / Real ) االرتباط من النمط االثاني في مجموعة إخفاقصورة بالمجهر الضوئي تبين 

Seal): 

  

  
االرتباط من النمط االمختلط في مجموعة إخفاقن صورة بالمجهر الضوئي تبي ):Real Seal / TMResilon ( 

   االرتباط في مجموعات البحث الثالث باستخدام مجهر ضوئي مكبر لألجسام الصلبةإخفاقن أشكال صور تبي) 3(الشكل 
  :الدراسة اإلحصائية -
 في دراسة النتائج التـي تـم        (Anova) على اختبار    دِمتُعِا

  واعتمـدنا علـى اختبـار      ،إحـصائياً الحصول عليهـا    

(Bonferroni)       لدراسة جوهرية الفروق بين المتوسـطات
  .(P<0.05)الحسابية عند مستوى 
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  :  النتائج–
  : اختبار قوة االرتباط نتائج–آ 

  :إلى مجموعات الدراسة الثالثنتائج هذا االختبار بالنسبة ) 1(يوضح الجدول 
المتوسط  عدد الشرائح المادة المستخدمة المتغير المدروس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

 الحد األعلى الحد األدنى

Real seal /Resilon 20 5.20 0.72 0.14 3.99 6.92 

ZoE كوتاركا/  20 1.03 0.43 0.04 0.39 1.73 
إجهاد كسر االرتباط 

(MPa) 

Apexit /  كوتابركا  20 1.29 0.49 0.07 0.57 2.21 

(أن مجموعة ) 1(ين الجدول ويب(Resilon / real sealتباط، وبهدف معرفة جوهريـة   قد حققت أعلى قيمة في قوة االر
، قمنا بإجراء اختبار اًجوهرياًهو تفوق) Resilon / real seal(كان هذا التفوق لمجموعة  هلالفرق بين هذه المتوسطات، و
  )2(ح ذلك الجدول  كما يوض(Bonferroni)المقارنة الثنائية وفقاً لطريقة 

  )2جدول (
 داللة الفرق قيمة مستوى الداللة الخطأ المعياري (A-B)الفرق بين المتوسطين  (B)مادة الحشو  (A)مادة الحشو  المتغير المدروس

Real seal /Resilon  كوتابركاApexit 3.89 0.98 0.01 توجد فروق دالة 

 كوتابركا 
ZoE 

 إجهاد قوة االرتباط توجد فروق دالة 0.013 0.98 4.03

Apexitكوتابركا  كوتابركا 
ZoE 

  توجد فروق دالةال 0.982 0.98 0.62

  :اإلخفاق الحاصل في االرتباط نتائج اختبار نمط –ب 
  لمجموعة المدرسة ختبار بالنسبة إلى انتائج هذا اال) 3(يوضح الجدول 

 المادة المستخدمة
  النمط األول

 عاج/معجون

  النمط الثاني
 حشوة/معجون

  النمط الثالث
 مختلط

Real seal/Resilon 2(10%) 7(35%) 11(55%) 
 - - ZoE 20(100%)/كوتابركا

 - - Apexit 20(100%)/كوتابركا

حث، ولما   في هذا الب   عِبتُِّا الذي   (Hiraishi)ووفقاً لتصنيف   
لوقوف على حقيقة وجـود     كانت هذه الدراسة تهدف إلى ا     

ارتباط بين المادة الحاشية والعاج الجـذري فإنـه يمكـن       
  :أنالقبول ب

 المـادة الحاشـية فـي     إخفاق = اإلخفاقالنمط األول من    
  تحقيق االرتباط مع العاج الجدري

 اإلخفـاق في حين أن كالً من النمط الثاني والثالث مـن           
وجود شكل من أشكال االرتباط بـين المـادة الحاشـية           =

مكن إنجـاز هـذه الدراسـة        ي من ثَم وب. والعاج الجذري 
  ).4جدول  (ياآلت وفقاً للشكل اإلحصائية

  
  

  ين نتائج مراقبة وجود االرتباط في عينة البحثيب) 4(جدول 
 النسبة المئوية عدد الشرائح وجود ارتباط المادة المستخدمة

 10 2 ال يوجد ارتباط

 Real 95 18 يوجد ارتباط
seal/Resilon 

 100 20 المجموع

 100 20 ال يوجد ارتباط

 ZoE/كوتابركا - - يوجد ارتباط

 100 20 المجموع

 100 20 ال يوجد ارتباط

Apexit/كوتابركا - - يوجد ارتباط

 100 20 المجموع

وبهدف دراسة حقيقة وجود االرتباط في كل مجموعة من         
مجموعات الدراسة قمنا بإجراء اختبار كاي مربع للعينـة         
الوحيدة لدراسة داللة الفروق بين تكرارات وجود االرتباط 
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  ).5جدول (على حدة كلٌّ مجموعات الدراسة الثالث م وجود االرتباط في كـل مجموعـة مـن          وتكرارات عد 
  )5جدول (

 وجود االرتباط= المتغير المدروس 

 المادة المستخدمة
قيمة كاي 

 مربع
 درجات الحرية

قيمة مستوى 
 الداللة

 داللة الفروق

Real seal/Resilon 22.521 1 0.01 توجد فروق دالة 

 توجد فروق دالة - ZoE - 0/كوتابركا

 توجد فروق دالة - Apexit - 0/كوتابركا

أن قيمة مستوى الداللة أصغر بكثيـر       ) 5(ن الجدول   ويبي
، )Real seal /Resilon(في مجموعـة  % 0.05من القيمة 

توجد فـروق ذات داللـة      % 95ة  ه عند مستوى ثق   نّأي إ 
إحصائية بين تكرارات وجود االرتباط وعدم وجوده فـي         
هذه المجموعة، وبالرجوع إلى جدول التكرارات والنسب       

التي وجد فيهـا ارتبـاط      يالحظ أن نسب الحاالت     المئوية  
كانت أكبر من نسب الحاالت التي لم يوجد فيها ارتباط في      

 أن االرتباط كان موجوداً     نااستنتج من ثَم  و ،هذه المجموعة 
، من )Real seal/Resilon(بشكل حقيقي في هذه المجموعة 

ـ في حين لـم ي    . عينة البحث  حسمربـع فـي     كـأي  ب 
كوتابركـا  ) (/Apexitكوتابركـا (ين  خـري المجموعتين األ 

(ZoE          ألنه لم توجد أي شريحة أبدت قدرة على االرتباط ،
 أنه توجـد فـروق      قررنا من ثَم  و ،في هاتين المجموعتين  

ذات داللة إحصائية بـين تكـرارات وجـود االرتبـاط           
االرتباط في هاتين المجمـوعتين،     وتكرارات عدم وجود    

 نسبة الشرائح التي وجد فيها ارتبـاط كانـت          كانتا  مول
 أن  اسـتنتجنا  فـي هـاتين المجمـوعتين،        اًتساوي صفر 

  .االرتباط كان غير موجود حقيقة في هاتين المجموعتين
  : مناقشة ال–

ذريـة  ارتباط المادة المستخدمة في حـشو القنـاة الج        إن  
 الحالتين الساكنة والحركية،    بالجدران العاجية مهم في كلتا    

 إلزالـة أي    اًففي الحالة الساكنة يكون االرتباط ضـروري      
ـ  )20(فراغ بين المادة الحاشية وجدران القناة الجذرية       ا ، أم

منع إزاحة الحشوة   في الحالة الحركية فهو ضروري جداً ل      
في . )21(القنوية من مكانها خالل الحركات الوظيفية للسن      

 اختبار كسر االرتباط لقيـاس قـدرة        مِدخْتُسِاهذه الدراسة   
دية على االرتباط بالعاج    مواد الحشو القنوي الحديثة والتقلي    

م أنـه   1991، عام   )22( ورفاقه (Haller) عدهالذي  القنوي  
.  وهذا ما اتبعناه في هذا البحث    ،ة وأماناً االختبار األكثر دق  

التي اختبرناها في هـذا     فقد أظهرت المجموعات الثالث     
قد أظهرت المجموعـة    بحث قدرة ارتباط قابلة للقياس، ف     ال

 MPa) قدرة ارتباط تقدر بـ (Real seal/Resilon)األولى 

 وهي أكبر بشكل ملحوظ ودال إحصائياً من قـدرة          (5.02
 ZoE( ،(MPa 1.03)/كوتابيركـا ( الثانية ارتباط المجموعة

. Apexit((MPa 1.29)/كوتابيركــا(والمجموعــة الثالثــة 
 (Shibu Thomas et al)توافقت هذه النتائج مع نتائج كٍل من

 ويمكن أن نفسر هذا التفوق، بأن )16((Najar et al)، و)23(
 تملك القدرة   (Resilon)مواد الحشو ذات األساس الريزيني      

ف الجدران العاجية واالختراق بشكل أكبر ضمن       على تكيي 
ـ  اً ميكانيكي اًاألقنية العاجية مما يخلق تشابك      بـين   اً مجهري

 تشكيل  علىكوالجين العاج الجذري والريزين مما يساعد       
  .)24(الطبقة الهجينة

الحاصل بهذا االرتباط، فـإن      اإلخفاقا فيما يتعلق بنمط     أم 
ألجسام الصلبة ساعدنا   استخدامنا للمجهر الضوئي المكبر ل    

لمجموعـة  فبالنسبة إلـى ا   . اإلخفاق تحديد مكان هذا     على
 االرتباط لم يشاهد إخفاق فإن (Real seal/Resilon)األولى 

على السطح بين المادة الحاشية والعاج الجـذري إال فـي    
 فـي ين من الشرائح، ولم يكن لذلك تأثير دال إحصائياً    تاثن

ـ  تباط، وقد توافق ذلك مع قيم       على االر  (Resilon)قدرة ال
منخفضة جداً في اختبار كسر االرتباط لهاتين الشريحتين،        
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ويمكن أن يعزى ذلك إلى حصول خلـل خـالل عمليـة            
ر تحضير العينة، وقد فس(Gesi,et al))19(   هـذا الغيـاب ،

الحاصل في االرتباط بأنه يمكن أن يكون قد حدث نتيجـة        
الموجودة مـسبقاً   اد   المقاطع في مناطق تجمع اإلجه     عمل

على طول سطح االلتصاق البيني بـين المـادة الحاشـية          
إن مناطق اإلجهاد هذه يمكن أن تتـشكل       . والعاج الجذري 

نتيجة التماس المباشر للريزيلون مع العاج الجذري، وذلك        
بسبب التوزع غير المتجانس للمعجون الحاشي الريزينـي        

ص التـصلبي   أو بسبب الفجوات التي تشكلت نتيجة الـتقل       
، أن مواد )25 ((Tay et al)في حين يرى . للمعجون الحاشي

، تكالنوي اللصاقة تواجه نـوعين مـن المـش        الحشو الق 
نسبة الـسطوح   (C (Configuration factor)مشكلة العامل 

، ومشكلة العامـل    )المرتبطة إلى السطوح غير المرتبطة    
(Shrinkage stress factor) (s)ية بـين   وأن العالقة العكس

هذين العاملين تزيد من صعوبة ارتباط مواد حشو األقنية         
  .العاج الجذريبالجذرية اللصاقة 

كوتابيركا(لمجموعة الثانية  ا بالنسبة إلى ا   أم/ZoE ( فقد كان
 االرتباط في منطقة السطح البينـي بـين المـادة           إخفاق

الحاشية والعاج الجزري هو السائد فـي شـرائح هـذه            
ويمكن أن نعزي ذلك إلـى أن قـوة          ا،هجميعالمجموعة  

ارتباط معجـون أكـسيد الزنـك واألوجينـول بأقمـاع           
 يتفاعل ِإذْالكوتابيركا أكبر من قوة ارتباطه بالعاج الجذري 

األوجينول الموجود في المعجون الحاشي مع أكسيد الزنك        
  .)26(الموجود في أقماع الكوتابيركا ليرتبط به

أن ) Apexit/كوتابيركا(لثة  أظهرت نتائج المجوعة الثا   كما  
االرتباط في منطقة السطح البينـي بـين المـادة           إخفاق

الحاشية والعاج الجذري هو الـسائد فـي شـرائح هـذه            
، أن سـبب  )27 ((Rajput et al)، ويرى جميعها المجموعة

جون الحاوي على ماءات    ذلك يعود إلى تفاعل تصلب المع     
 ماءات الكالسيوم   الذي يتم من خالل التفاعل بين     الكالسيوم  

نهاية أمالح سالـسيالت    والساليسالت الثنائية لتشكل في ال    
 العاجيـة مـسببة     التي تترسب علـى القنيـات     الكالسيوم  

ضعف نفوذها ضمن هذه القنيات فإنه      إغالقها، ونظراً إلى    
االرتباط في منطقة التماس مع العاج       إخفاقغالباً ما يكون    

 فـي   (Resilon) الـ   ومن هنا فإن استخدام نظام    . الجذري
حشو األقنية الجذرية يمكن أن يكون الحل السريري لتأمين 

 تأمين العزل الكامـل  من ثَمو، (Monoblock) مفهوم الـ 
  .)5،11(للمنظومة القنوية عن الوسط الداخلي والخارجي

  : االستنتاج –
أظهــرت مــواد الحــشو القنــوي الراتنجيــة الحديثــة 

(ResilonTM)   ق االرتباط الحقيقي بالعـاج      أفضلية في تحقي
) Apexit/، كتوتابيركا ZoE/كوتابيركا(الجذري، مقارنة مع    

االرتباط السائد  لمواد الحـشو القنـوي         إخفاقوكان نمط   
 هو النمط المختلط، في حين كـان        TM(Resilon)الراتنجية  
ــاط فــي كــل مــن  إخفــاق ــا(االرتب ، ZoE/كوتابيرك
دة الحاشية والعاج   ماهو على مستوى ال   ) Apexit/كوتابيركا

ي لهـذه المـواد     قترح االستخدام الـسرير   الجذري مما ا  
  .الحديثة بشكل أوسع
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