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 الوصف الفني لالختراع

 الحالة التقنية السابقة  -أ

ويتم هذا النوع من    1.ية للتصوير في الممارسة الطبية السنيةسيعد التصوير الذروي التقنية األسا
والذي التصوير باستخدام جهاز التصوير الشعاعي داخل الفموي مع استخدام مستقبل أشعة سينية  

  في هذا النوع من والشائع  ضوئيًا أو حساسًا رقميًا.    محرضة قد يكون فيلمًا أو صفيحة فوسفورية  
مستقبل الصورة آنف الذكر داخل الفم وذلك لسانيًا )أو حنكيًا( من السن المراد   التصوير أن يوضع

وذلك للتغلب على بعض  مؤخرًا وضع مستقبل األشعة خارج الفم  واقترح بعض الباحثين  تصويره.  
ل داخل  السلبيات المترافقة مع وضع المستقبل داخل الفم والسيما االنزعاج المرافق لوضع المستقب

 2,3الفم.

باتجاه   (األشعة السينيةه حزمة وج   قمع األشعة )م  سيجعل من توجيه ن وضع المستقبل خارج الفم أ بيد 
وهذا ما دفع    بسبب المسافة الكبيرة بين منبع األشعة السينية والمستقبل.  المستقبل أمرًا بالغ الصعوبة 

المخترعين   توجيه  بعض  وتسهل  الصعوبة  هذه  على  تتغلب  أداة   US)األشعة    قمعلتطوير 
عدم القدرة على توجيه حزمة    يأهم سلبيات هذه األداة المطورة هإحدى  إن    4.(2009/0262888

، إذ تعتمد هذه التقنية على  ل األشعة السينيةمودية على كل من السن المراد تصوير ومستقب عاألشعة  
 ذات العالقةالمقدرة من الدراسات  التزوي  بناء على قيم   تقديري )اعتباطي(توجيه حزمة األشعة بشكل  

عد   وبناء على ذلك فيمكن    سواء للفك العلوي أو الفك السفلي.  55- إلى    10-  بينوهي تتراوح عمومًا  
يحقق التصوير    بتقنية منصف الزاوية. األداة المطورة آنفة الذكر أداة التصوير الذروي خارج الفموي  

وذلك من ناحية حدة الصورة   صورًا ذات جودة أعلى من التصوير بتقنية منصف الزاويةبتقنية التوازي 
  .ودقتها وتشوه الشكل والحجم

التصوير الذروي من خارج الفم  على  الذي يساعد  تراع  هذا االخفقد قمنا بتطوير  انطالقًا من ذلك  و 
 باستخدام تقنية التوازي.
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 شرح مفصل لالختراع  - ب

إن أداة التصوير الذروي خارج الفموي باستخدام تقنية التوازي تسمح بإجراء التصوير الذروي من خارج 
للتصوير الذروي من خارج    الفم بطريقة قياسية وأكثر دقة وذلك بالمقارنة مع التقنية المستخدمة حالياً 

الفم؛ فهي تتغلب على السيئة األساسية للطريقة الحالية التي يتم فيها توجيه حزمة األشعة اعتباطيًا،  
ن هذا االختراع من توجيه حزمة األشعة عموديًا على كل من المحور الطولي للسن والمستقبل، حيث ي مك  

ختراع من جزأين هما الجزء خارج الفموي والجزء داخل الذي يقلل من تشوه الصورة. يتألف هذا اال   راألم
(. كما يمكن في بعض الحاالت استخدام األداة مع االستغناء عن الجزء داخل الفموي،  1الفموي )الشكل  

 .في هذه حالة تقنية التوازي  يتم وفقإال أن التصوير لن  

(، والقطعة الرابطة  5- 1بالسن )الشكل  يتألف الجزء داخل الفموي من قطعتين هما القطعة المرتبطة  
( على الربط بين القطعة الرابطة  7-1تعمل القطعة الرابطة العمودية )الشكل  و   ،(6- 1األفقية )الشكل  

(. تختلف القطعتان داخل الفموية والقطعة الرابطة العمودية 8-1األفقية والمفصل المتوسط )الشكل  
ستخدم  ومن هنا فيمكن للم    ،(5و  4ن الفك السفلي )الشكالن  المستخدمة ألسنان الفك العلوي عنها ألسنا 

أن يزيل القطعة الرابطة العمودية مع القطعتين الداخل فمويتين الخاصتين بالفك العلوي وذلك من مكان  
فمويتين   الداخل  القطعتين  مع  العمودية  القطعة  عنها  بداًل  يضع  وأن  المتوسط  بالمفصل  ارتباطها 

السفلي بالفك  )الشكل  الخاصتين  بالسن  المرتبطة  القطعة  تستخدم  المحور 5-1.  تزوي  تنقل  لكي   )
واتجاهه )الظاهرين على  (. عندما ت نقل قيمة التزوي  8- 1الطولي للسن إلى المفصل المتوسط )الشكل  

إلى المفصلين المحيطيين فإن حزمة األشعة ستكون عمودية على كل من المحور  المفصل المتوسط(  
بل األشعة السينية. إن الحصول على تزوي السن يتم عن طريق وضع القطعة  الطولي للسن ومستق 

(، وعندها ستشير القطعة  5و   4المرتبطة بالسن على السن المراد تصويره وإحكامها عليه )الشكالن  
الواصلة العمودية التي تربط بين القطعة المرتبطة بالسن والمفصل المتوسط إلى مقدار معين من التزوي  

الجزء الداخلي للمفصل المتوسط، يتم بناء على قيمة التزوي هذه يتم ضبط التزوي في    يظهر على
توجيه   وحلقة  األشعة  مستقبل  من  كل  سيكون  وبالتالي  واالتجاه،  القيمة  بنفس  المحيطيين  المفصلين 
حزمة األشعة متوازيين مع بعضهما البعض وأيضًا سيكونان متوازيين مع المحور الطولي للسن، وهذا  
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ا يجعل حزمة األشعة عمودية على كل من المحور الطولي للسن ومستقبل األشعة السينية. يتم الطلب م
من المريض أن يثبت األداة بيده من خالل أجزائها خارج الفموية. يجب استخدام غالف بالستيكي نبوذ 

لمرضى والكادر )مخصص لالستخدام مرة واحدة( على األقسام داخل الفموية لمنع انتقال العدوى بين ا
زأين طرفيين  يتألف الجزء خارج الفموي من ج  .  بعد كل استخدامأو أن يتم تعقيم هذه األجزاء    الطبي

( التي تحمل ثالثة مفاصل )مفصل متوسط ومفصليين طرفيين( 9- 1والقطعة الرابطة الرئيسة )الشكل  
( بالمفصل  6- 1ألفقية )الشكل  ( التي تربط القطعة الرابطة ا7- 1والقطعة الرابطة العمودية )الشكل  

 (.8- 1المتوسط )الشكل 

( تستخدم لتوجيه قمع األشعة،  10-1بالنسبة للجزأين الطرفيين، فإن أحد هذين الجزأين له حلقة )الشكل  
(. إن 1-1في حين يحتوي الجزء الطرفي الثاني على مكان وضع مستقبل األشعة السينية )الشكل  

األشعة   لمستقبل  الحاملة  صفيحة  القطعة  أو  فيلم  بها  يوضع  أن  يمكن  بحيث  للتعديل  قابلة  السينية 
( أن يكون  9-1فوسفورية محرضة ضوئيًا أو مستقباًل رقميًا. تضمن القطعة الرابطة الرئيسة )الشكل  

( من  9-1على مستقبل الصورة. تتألف القطعة الرابطة الرئيسة )الشكل  واقعًا  إسقاط حزمة األشعة  
(. يمكن ضبط طول القطعة  8-1عضهما البعض بالمفصل المتوسط )الشكل  قطعتين مفصولتين عن ب

الرابطة الرئيسة عن طريق القطعة التي تعدل طولها والتي تتألف من قضيبين منزلقين ويحتويان على  
أسنان متداخلة بعضها مع بعض. تنتهي القطعة الرابطة الرئيسة في كل جهة بمفصل محيطي، والذي  

على بناء  تعديله  المراد   يتم  السن  تزوي  على  )بناء  المتوسط  المفصل  في  تحديده  يتم  الذي  التزوي 
تصوير(. إن الجزء األخير للقسم خارج الفموي هو القطعة الرابطة العمودية التي تربط المفصل المتوسط 

 بالجزء داخل الفموي.

تم عن طريق الزوايا إذا تم االستغناء عن األجزاء داخل الفموية، فإن توجيه حزمة األشعة يمكن أن ي
في حين     55-  إلى     25- الموصى بها في الدراسات السابقة )التزوي ألسنان الفك العلوي يتراوح من  

، إال أن التصوير لن يتم وفق تقنية التوازي في هذه (   35-  إلى     10-يتراوح في الفك السفلي من  
 الحالة.

 



5 
 

 الرسوم والمخططات

( تكونان الجزء داخل الفموي، في حين تؤلف القطع  6و  5، القطعتان )الختراعلعام  مخطط  :  1الشكل  
 األخرى بمجملها الجزء خارج الفموي لألداة.

حساساً  القطعة الحاملة للمستقبل )قد يكون المستقبل فيلماً أو صفيحة فوسفورية محرضة ضوئياً أو   -1

 رقمياً(.

 للمستقبل.القطعة الرابطة للقطعة الحاملة  -2

 القطعة التي تعدل طول القطعة الحاملة للمستقبل )أسنان متداخلة مع بعضها البعض(.  -3

المفصل المحيطي األول )الموصول مع القطعة الحاملة للمستقبل(، ويحتوي داخله على مؤشر لمقدار   -4

 التزوي. 

 بالسن.  المرتبطةالقطعة  -5

 القطعة الرابطة األفقية.  -6

 تي تربط بين القطعة الرابطة األفقية مع المفصل المتوسط. القطعة الرابطة العمودية ال -7

 المفصل المتوسط، ويحتوي داخله على مؤشر لمقدار التزوي. -8

 يقع بينهما المفصل المتوسط. القطعة الرابطة الرئيسة، وهي تتألف من جزأين  -9

 قمع األشعة. لتوجيهالحلقة التي تستخدم   -10

 القطعة الرابطة للحلقة.  -11

 ول القطعة الرابطة للحلقة )أسنان متداخلة مع بعضها البعض(. القطعة التي تعدل ط -12

، ويحتوي داخله على مؤشر لمقدار  الموصول مع القطعة الرابطة للحلقة(المفصل المحيطي الثاني ) -13

 التزوي. 
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 : مخطط لألداة عند االستخدام. 2الشكل 
 

 
 

والحلقة متوازيين مع المحور الطولي للسن المراد : األداة بعد تعديل التزوي ليصبح المستقبل  3الشكل  
 تصويره.
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 عندما يتم تصوير سن في الفك العلوي.: وضعية القطعة داخل الفموية 4الشكل 
 

 
 

 : وضعية القطعة داخل الفموية عندما يتم تصوير سن في الفك السفلي. 5الشكل 
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 االدعاءات

توجيه حزمة األشعة  ل  تستخدم باستخدام تقنية التوازي  من خارج الفم  صوير الذروي  للتأداة   -1

ومستقبل  للسن  الطولي  المحور  من  كل  على  الحساس    عمودياً  أو  )الفيلم  السينية  األشعة 

تحتوي على جزء داخل فموي لتحديد تزوي المحور الطولي للسن في حين يكون    .الرقمي(

 . الفمخارج مثبتاً على األداة من مستقبل األشعة 

 . البالستيك، حيث يمكن أن تصنع من 1األداة المذكورة في االدعاء   -2

 مادة أخرى. أية حيث يمكن أن تصنع من الخشب أو ، 1في االدعاء   المذكورةاألداة  -3

، وذلك بعد استبدال  ، حيث يمكن أن تستخدم للتصوير المجنح1األداة المذكورة في االدعاء   -4

المخصص   الفموي  داخل  ويعض  القسم  الفكين  أسنان  بين  بقطعة توضع  الذروي  للتصوير 

 عليها المريض. 

، وعندها  ، حيث يمكن أن االستغناء عن الجزء داخل الفموي1األداة المذكورة في االدعاء   -5

بناء على قيم التزوي الموصى بها في الدراسات السابقة ذات  يتم توجيه حزمة األشعة السينية  

 . بتقنية التوازي في هذه الحالة()أي لن يكون التصوير   العالقة

 ، حيث يمكن أن تصنع بدون مفاصل. 1األداة المذكورة في االدعاء   -6

االدعاء   -7 في  للتعديل  ،  1األداة  قابلين  غير  الرئيسة من جزأين  الرابطة  القطعة  تتألف  حيث 

 سم.  20بطول عام هو 

 . خر مناسب ، حيث يمكن أن القطعة الرابطة الرئيسة بأي طول آ7األداة في االدعاء  -8

، يمكن أن تكون القطع الرابطة بتصميم على شكل قضيب منزلق داخل  1األداة في االدعاء   -9

الثاني   القضيب  داخل  األول  القضيب  تثبيت  يمكن  بحيث  الداخل  من  مجوف  آخر  قضيب 

 . باستخدام برغي وذلك بدالً عن أسنان متداخلة بعضها مع بعض 

 تكون القطع الرابطة بأي تصميم آخر مناسب. ، حيث يمكن أن  9األداة في االدعاء  -10

خدام  تالسلوذة )مخصصة  ب ، حيث يمكن أن تكون األجزاء داخل الفموية ن1األداة في االدعاء   -11

 مرة واحدة(. 

، حيث يتم تصميم الجزء الحامل لمستقبل األشعة بشكل قابل للتعديل  1األداة في االدعاء   -12

بحيث يمكن أن يكون هذا المستقبل فيلماً شعاعياً أو صفيحة فوسفورية محرضة ضوئياً أو  

 حساساً رقمياً أو أي مستقبل آخر مناسب.  
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 الملخص

يتم تعيين زاوية  حيث    ،ي ز الذروي من خارج الفم باستخدام تقنية التوالتصوير  لأداة  هو  االختراع  هذا  إن  
ميالن السن المراد تصوير من خالل القطعة داخل الفموية لألداة، ليتم بعد ذلك جعل مستقبل األشعة  

موازيين  وحلقة توجيه قمع األشعة  )فيلم أو صفيحة فوسفورية محرضة ضوئيًا أو حساس رقمي(  السينية  
، األمر الذي يسمح  يصبح المستقبل والحلقة متوازيين أيضًا(  وبالتاليالذي تم تحديده )لتزوي السن  

 بتوجيه حزمة األشعة عمودية على كل من السن المراد تصويره والمستقبل. 
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