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ما األس��اس ملش��اكل  باس��ل: 
األسنان؟

البكتيري���ا الت���ي تعمل على 
افراز احلمض الذي يسبب تآكل 
طبقة املينا وهي الطبقة اخلارجية 
لألسنان، نوع سطح السن نفسه 
فإذا كان ناعما يقلل فرصة وجود 
البكتيريا عليه والعكس صحيح، 
صحة الفم نفسه ودرجة احلموضة 
والقلوية في نوع األكل، لذا يجب 
عم���ل كش���ف دوري عند طبيب 

األسنان كل 6 أشهر.
املفي��دة  األكالت  م��ا  جن��الء: 
لألس��نان وكي��ف نحاف��ظ عل��ى 

أسناننا؟
األكل الذي يحتوي على األلياف 
من اخلضراوات والفاكهة وأيضا 
املكس���رات، اما احللويات واألكل 
الذي عن���ده قابلي���ة لاللتصاق 

باألسنان فهو ضار.
اما ع���ن كيف نحاف���ظ على 
أس���ناننا: طريقة غسل األسنان 
كل ف���ك على ح���دة، يعني فوق 
لوحده وحتت لوحده وبش���كل 
بالع���رض زي ما  طولي وليس 
كتير بيعملوا، ايضا الزم الفرشاة 
تتغير كل فترة حتى يكون شعرها 
س���ليما ومتوازيا، أيضا السواك 
الذي وصانا به الرسول ژ وعندما 

يظل نظيفا فإنه حقيقي رائع.
أو  العص��ب  ع��الج  م��ا  ورد: 

اجلذور؟
يوجد داخل اجل���ذر قنوات، 
ويختلف عدد القنوات من السن 
الى الض���روس اخللفية،  األمام 
والعصب أو لب الس���ن نس���يج 
يحتوي على أوعية دموية وعصب 
واذا أصيب هذا اللب بالتهاب مزمن 
أو انتان فالبد من ازالته وعالج هذا 

اجلذر لالبقاء على السن.
م��ا س��بب ه��ذا االلته��اب في 

العصب؟
ام���ا التس���وس العمي���ق أو 
الش���ديد بجسم صلب  االرتطام 
أو كسر الس���ن وهذا العالج يتم 
حتت تخدير موضعي حتى يكون 
املريض مرتاحا، وأحيانا يشعر 
املريض بعد عالج أقنية اجلذور 
بعدم االرتياح أو ألم بسيط يقل 
أيام. وهذا السن  تدريجيا خالل 
يصير هش���ا، لذا يجب تغطيته 
بتاج بالبورسلني مثال، لذا ينصح 
بعدم األكل على هذا الضرس حتى 

يتم التركيب.
انا أسناني تؤملني حينما أتناول 
احلل��و رغ��م انن��ي ال أعان��ي من 

التسوس؟

ممكن األلم ده يكون من اللثة أو 
انه يوجد جيب باللثة أو تسوس 
غير مرئي بني ضرسني، لذا يجب 

عمل فحص لتحديد السبب.
م��ا أس��باب التهاب اللث��ة وما 

عالمات االلتهاب؟
عدم ازالة طبقة البالك بفرشاة 
األس���نان يؤدي الى تصلب هذه 
الطبق���ة الرقيق���ة وحتولها الى 
طبق���ة جيرية تؤذي األنس���جة 
التي حول السن وتكون جيب ثم 
يزيد ه���ذا اجليب اللثوي الى ان 
يحدث تآكل في العظم الذي ميسك 
السن فيتحرك السن، فيحتاج اما 
الى جراحة أو خلع. األدوية مثل 
أدوية الصرع، األمراض التي تسبب 
ضع���ف املناعة والس���كري غير 
املتحكم فيه، احلشوات والتركيبات 
ذات األطراف الزائدة واحلادة تؤدي 
ايضا الى التهاب اللثة، التنفس من 
الفم نتيجة وجود اللحمية الزائدة 
داخ���ل األنف أو التنفس من الفم 
نتيجة سوء االطباق بني األسنان 
العلوية والسفلية واضطراب الغدد 

الصماء.
اما عالمات التهاب اللثة فهي أوال 
احمرار اللثة وتورمها ثم النزيف 
اثناء التفريش وتراجع اللثة أو 
ابتعادها عن األسنان وظهور رائحة 
كريهة عند التنفس، لذا نعود الى 
ضرورة الكشف الدوري كل 6 أشهر 
حتى نتمكن من اكتشاف أمراض 
الفم في أولها، ومن ثم س���هولة 

عالجها.
أشواق: سمعت عن عملية فص 

اللثة فما هي؟
قد يؤدي تسوس السن أو كسره 
الى ان تكون حافة الس���ن حتت 
خط اللثة فيبدو الس���ن قصيرا، 
لذا نحتاج الى اعادة تشكيل اللثة 
وكشف جزء أكبر من السن حتى 
نتمك���ن من عالج الس���ن وحتى 

تصير االبتسامة أجمل.
كيف ميكن احملافظة على اللثة؟

التفري���ش بع���د كل وجب���ة 
بالطريقة الصحيحة، اس���تعمال 
خيط األسنان، االهتمام بالغذاء 
املناسب واملتوازن واالبتعاد عن 
العادات السنية السيئة واالبتعاد 
عن التدخني وزيارة الطبيب كل 

6 أشهر.
ما هي الزرعة؟

الزرع���ة هي وتد م���ن معدن 
التيتانيوم يوضع في عظم الفك 
ليعوض ج���ذر الس���ن املفقود، 
وهي جراحة بس���يطة جدا تتم 
في العيادة على كرسي األسنان 

الفم،  مبخ���در موضعي داخ���ل 
والزرعة الواحدة عادة يستغرق 
وضعها حوال���ي 30 � 40 دقيقة 
حسب احلالة وهي تصنع بأشكال 
وأحجام مختلفة، بحيث تتناسب 

مع معظم احلاالت.
ما نسبة جناح الزرعة؟

مع التشخيص الدقيق وانتقاء 
حجم وشكل الزرعة املناسب مع 
وجود عظم كاف في فم املريض 

تفوق نسبة النجاح %90.
م��ا مزاي��ا الزرعة ع��ن األطقم 

املتحركة أو اجلسور الثابتة؟
اما وظيفية أو شكلية  املزايا 
جمالية. م���ن الناحية الوظيفية: 
فإن الزرعات توفر قوة مضغ 80 
� 90% م���ن قوة املضغ الطبيعية 
من حيث األطقم توفر قوة مضغ 
تس���اوي 20%، يعاني كثير من 
املرضى الذين يستخدمون األطقم 
املتحركة، خاصة السفلى من عدم 
ثباتها، والزرعة في حالة توافر 
العظم في الفك تكون من أفضل 
احلل���ول، وأيضا عدم املس���اس 
باألسنان املجاورة لتعويض السن 
املفقود ببرد سن قبل الفراغ وآخر 

بعده لتركيب اجلسر.
هل ربط األسنان لتقليل الوزن 

من باب احلمية والرجيم؟
هذه طريقة خطيرة جدا وقد 
تهدد حياة اإلنسان وهي ممنوعة 
من وزارة الصح���ة وفيها يقوم 
الطبيب بربط االس���نان العلوية 
بالسفلية بسلك من اخللف بحيث 
ال يستطيع املريض فتح الفم باكثر 
من عقلة اصبع فال يستطيع تناول 
األكل براحته ويعتمد في األغلب 

على السوائل التي تؤدي في األغلب 
إلى تسوس االسنان والتهاب اللثة، 
ولو تعرض املريض ال قدر اهلل إلى 
الغثيان يتعرض لدخول السوائل 
أو األكل إلى القصبة الهوائية التي 
قد تؤدي إلى اختناقه إذا لم يتم 

قص هذا السلك بسرعة.
تش��تكي بع��د املريض��ات من 
تبق��ع األس��نان بع��د اس��تخدام 
مبيض األس��نان الذي تشتريه من 
الصيدليات فجزء من الس��ن داكن 

واآلخر فاحت.
التبييض س���واء في العيادة 
او التبيي���ض املنزل���ي الب���د ان 
يتم حتت اش���راف الطبيب الذي 
يح���دد امكانية التبيض من عدم 
امكانيته فاحيانا وجود احلشوات 
التجميلية يؤدي إلى أن احلشوة 
ال تتأثر بالتبييض فتصبح هناك 
اسنان بيضاء واخرى ليست بنفس 
البياض، كما ان وجود اجلير على 
االسنان مينع تبيض اجلزء املغطى 

بالكلس.
أعاني من رائح��ة الفم الكريهة 

رغم زيارتي لطبيب األسنان؟
هذه ش���كوى كثيرة فأسباب 
الرائحة كثي���رة، ابتداء من عدم 
تفريش االسنان إلى تراكم اجلير 
إلى التهاب اللثة الى بعض االطعمة 
وكذلك البكتيريا الالهوائية التي 
تعيش على سطح اللسان اخللفي 
وهن���اك ايضا، بع���ض معاجني 
االس���نان تزيد م���ن تراكم هذه 
البكتريا وتكاثرها لذا يجب مراعاة 
نظافة االسنان بالفرشاة املناسبة 
واملعجون املناسب وخيط االسنان 
والتأكد من سالمة احلشوات وخلو 

الفم من اجلي���ر وااللتهابات كما 
انه يتواف���ر اآلن في الصيدليات 
اداة متخصصة لتنظيف اللسان 
لألشخاص الذين يعانون من تراكم 

البكتيريا على اللسان.
ه��ل اجلس��ر الثاب��ت أو التاج 

يسبب انفتاحا والتهابا باللثة؟
اجلس���ر يتم عمله لتعويض 
س���ن أو ض���رس مفق���ود ويتم 
تثبيته على االس���نان املجاورة 
الفراغ املوجود وذلك  قبل وبعد 
بنحت االسنان املجاورة وتنحيفها 
ثم اخذ طبعة االس���نان املبرودة 
وذلك لتعويض الس���ن املفقودة 
وفي املختبر يقوم فنيو االسنان 
بصناعة اجلسر والواجب حتري 
الدقة في عمل التيجان واجلسور 
والتأكد م���ن أن احلواف القريبة 
من اللثة ملساء وليست ضاغطة 
على اللثة فتؤدي إلى تورم اللثة. 
والتأكد من انه ليس هناك فراغ بني 
السن والتلبيس حتى ال يؤدي هذا 
الفراغ الى تسرب اللعاب وبقايا 
الطعام وبالتالي تس���وس السن 
وبالتالي فش���ل التركيبة وهناك 
ف���ي الصيدليات  خيوط خاصة 

لتنظيف حتت اجلسر.
هناك شكوى من انحسار اللثة 
رغم احملافظة على نظافة االس��نان 

بالتفريش.
طريق���ة التفري���ش ان كانت 
خاطئة تؤدي إلى انحسار اللثة 
وكذلك الفرشاة اخلشنة. وتفريش 
االسنان بقوة وعنف خاصة عند 
منطقة التقاء السن باللثة يسبب 
انحسار اللثة وتآكل السن وكشف 
اجلذر وطبعا حساسية االسنان 

وتبدو السن كأنها ازدادت طوال.
لذا احلل هو التفريش الصحيح 
بفرشاة ناعمة وعدم نحت االسنان 
اثناء التفريش واستعمال معجون 
اس���نان خاص���ا باحلساس���ية. 
واستخدام غس���ول فم يحتوي 
على الفلورايد واحيانا حتتاج إلى 
جراحة لترقيع هذا اجلزء املنكشف 

من اجلذر لتقليل احلساسية.
وهناك اسباب كثيرة النحسار 
اللثة مع الكشف وسؤال املريض 
عن التفاصيل يصل الطبيب إلى 
تش���خيصها وعالجها بإذن اهلل 

طبعا.

آالم مبرحة

ماي��ا: كثيرا م��ا تنتابن��ي آالم 
مبرحة في أسناني فأتناول مسكنا، 
وال أهت��م بالفحص ألني أخش��ى 
من أطباء األسنان وآالتهم املرعبة. 
فما األس��باب التي ت��ؤدي الى آالم 

األسنان؟ 
ليس هناك أي داع للخوف من 
أطباء األسنان، فهم يتولون العناية 
باملرضى ويهدفون الى احساسهم 
بالراحة بعد اآلالم املزعجة التي 
حتدثت عنها. أما مس���ألة اآلالم، 
فهناك العديد من األس���باب التي 
تؤدي إلى آالم األسنان بالنسبة 
لإلنسان، وتتسبب في الشعور 
بالضيق املستمر، وهي تعتبر من 
األمور غير الصحية التي يتعرض 
لها الكثي���ر من الناس، ويختلف 
تعريف األلم من شخص إلى آخر. 
لكن بشكل عام كلما ازداد اهتمام 
االنسان بأسنانه قل احتمال حدوث 
ألم  الرئيسي وراء  األلم. السبب 

األسنان احلاد هو التسوس العميق 
أو أمراض اللثة. ولهذا فان عنايتك 
بأسنانك بشكل الصحيح جتنبك 
التسوس والتهابات اللثة وبالتالي 
جتنبك األلم. كما أن هناك أيضا 
العديد من األسباب التي تؤدي إلى 
الشعور بألم في األسنان، وكلها 
مزعجة. وأفضل وسيلة للتعرف 
على سبب األلم هو معرفة نوعه 
وحدته، وهذا ال يتأتى اال باملراجعة 

والفحص من قبل الطبيب.
ن��ورة: أن��ا مصاب��ة بالتهابات 
شديدة في اللثة وأخشى أن تستمر 

معي فكيف أحتاشى استمرارها؟
التهابات اللثة قد تعد املرحلة 
األول���ى ألمراض اللثة. وال ميكن 
عالج هذه االلتهابات بصورة مثالية 
إال في مراحلها األولية. والسبب 
املباشر لإلصابة بالتهابات اللثة 
هو البالك )القلح( الذي إذا لم تتم 
إزالته من على األسنان بشكل يومي 
باستخدام فرشاة وخيط األسنان 
فإن البكتيريا املوجودة في البالك 
س���تقوم بإفراز سمومها القادرة 
على التسبب بالتهابات ومن ثم 

أمراض اللثة.
ويجب عدم االستهانة مبا ميكن 
أن يفعله البالك فهو يعد السبب 
الرئيسي لإلصابة بهذه األمراض، 
كما تساهم بعض العوامل األخرى 
في اإلصابة به، مثل عدم االلتزام 
الفم واألسنان  بإرشادات نظافة 
مثل تنظيف األسنان يوميا بفرشاة 
ومعجون أس���نان مناس���بني أو 
تنظيفها باخليط، وكذلك التغيرات 
الهرمونية كالتي تصاحب املرأة 
احلامل خ���الل مراح���ل احلمل، 
ومرحل���ة البلوغ، س���ن اليأس، 
والدورة الش���هرية حيث تصبح 
اللثة أكثر حساسية وبالتالي أكثر 
عرض���ة لإلصابة بأمراض اللثة، 
أيضا هناك حاالت مرضية معينة 
مثل الس���رطان أو اإليدز اللذين 
يضعفان جهاز املناعة في جسم 
اإلنس���ان، باإلضافة إلى االصابة 
مبرض السكري ألنه يؤثر سلبا 
على قدرة اجلسم في امتصاص 
سكر الدم، ولذلك فإن املصابني بهذا 
املرض معرضون بدرجة كبيرة 
لإلصابة بالتهابات مختلفة منها 
التهاب���ات وأمراض اللثة. كما أن 
هناك أنواع���ا معينة من األدوية 
الفم  والت���ي تؤثر على صح���ة 
واألسنان، حيث إنها تعمل على 
التقليل من إفراز اللعاب داخل الفم 
والذي يلعب دورا مهما في حماية 
األسنان واللثة، من هذه األدوية 

أدوية ضغط الدم واحلساس���ية 
وأدوية االكتئاب، كما ميكن ألدوية 
معينة أن تس���اهم ف���ي أمراض 
اللث���ة مباش���رة كأدوية الصرع 
وبعض أدوية القلب، وممارس���ة 
بعض العادات غير الصحية: مثل 
التدخني حيث يعمل على إضعاف 
قدرة خاليا اللثة على إصالح ما 
يتل���ف منها، أو التنفس من الفم 
اللعاب  ألنه يس���اهم في جفاف 
الذي يلعب دورا مهما في حماية 
األسنان واللثة، كذلك هناك عوامل 
وراثية فق���د تكون أمراض اللثة 
من األمراض الوراثية التي يرثها 
الشخص من أهله في حالة إصابة 

أحد أفراد عائلته بها.
وكيف نفرق ف��ي األلم ان كان 
الع��ارض ملجرد الته��اب أو مرض 

باللثة؟
أمراض اللثة تتطور، أو تنتشر 
دون الشعور بأي آالم حتى مراحلها 
املتأخ���رة، ولك���ن تظهر بعض 
املؤش���رات الواضح���ة لإلصابة 
ومنها نزي���ف اللثة أثناء أو بعد 
تفريش األسنان واحمرارها، كذلك 
التورم أو ضعف اللثة، وأيضا قد 
يشعر املريض برائحة أو مذاق الفم 
الكريهني بشكل دائم ومتواصل مع 
تراجع أو انحس���ار اللثة مسببة 
أس���نانا طويلة، وتكون جيوب 
)فراغات( بني اللثة واألسنان، مع 

حركة أو عدم ثبوت األسنان.
وحت���ى مع مالحظ���ة بعض 
العوارض املذك���ورة، فإن هذا ال 
مينع اإلصابة بدرجة معينة من 
أمراض اللثة، ففي بعض حاالت 
اإلصابة، قد تتعرض أسنان محددة 
القواطع  اللثة، مث���ل  ألم���راض 
والطواح���ني. وهنا ف���إن طبيب 
األسنان أو اخصائي أمراض اللثة 
هما الوحيدان القادران على اإلفادة 
مبا يعانيه املريض من أمراض. 

وما طرق العالج؟
من املهم هنا أن نسرع إلعادة 
تأهيل اللثة بعد انحس���ارها عن 
طري���ق إزالة الب���الك، وتنظيف 
األسنان واللثة، والتقليل من تورم 
اللثة، وعمق اجليوب املتكونة بني 
األسنان واللثة والتقليل من خطر 
اإلصابة بالتهابات اللثة، وإيقاف 
تطور املرض إلى األسوأ ولهذا فإن 
طريقة العالج املستخدمة تعتمد 
على مدى استفحال إصابة اللثة، 
واالس���تجابة للعالج في مراحل 
اإلصابة املبكرة وصحة اجلس���م 

زيادة معدل هرمون البروستاجالندين الناتج عن التهابات اللثة تزيد من احتمال الوالدة المبكرة وصغر وزن الوليد بسبب البكتيريا المنتقلة عبر المشيمة

أرجعت السبب الرئيسي أللم األسنان 
الحاد إلى التسوس العميق

د.أمل العشماوي: ال داعي للخوف من أطباء األسنان فهم يتولون 
العناية بالمرضى ويهدفون إلى إشعارهم بالراحة بعد معاناة اآلالم

كلما ازداد اهتمام اإلنسان 
بأسنانه قلَّ احتمال حدوث األلم

فرش�اة  اس�تخدام  يج�ب 
وخيط األس�نان يوميًا حتى ال تفرز 
البكتيريا سمومها وتسبب األمراض

الهرموني����ة  التغي�رات 
األس�نان  تجعل  للحمل  المصاحبة 
وعرضة  للبكتيري�ا  حساس�ية  أكثر 
عل�ى  تؤث�ر  الت�ي  لاللتهاب�ات 
صح�ة الم�رأة الحام�ل وجنينه�ا

حنان عبدالمعبود

أكدت طبيبة األس�نان بعيادة املي�دان واحلاصلة على زمالة كلية جراحي األس�نان 
امللكية بايرلندا د.أمل ابوالفتوح عشماوي على ان االهتمام بتنظيف األسنان بشكل جيد 
يعد احد املؤش�رات على منط صحي، السبب املباشر لإلصابة بالتهابات اللثة هو البالك، 
الذي إذا لم تتم إزالته من على األسنان بشكل يومي. باستخدام فرشاة وخيط األسنان فإن 
البكتيريا املوجودة في البالك س�تقوم بإفراز س�مومها القادرة على التسبب في التهابات 

ومن ثم امراض اللثة.
وأشارت في لقائها على الهاتف مع قراء »األنباء« الى ان تبييض األسنان يتم عبر عدة طرق 
يكون االختيار من بينها على حسب احلالة التي ادت الى تلونها كما تناولت الكثير من األمراض 

مع القراء في ردودها على استفساراتهم فكانت هذه احملصلة.

د. أمل العشماوي على الهاتف

)حسن حسيني(د. أمل العشماوي في حوار مع الزميلة حنان عبداملعبود

ممارس��ة 
العادات السيئة 
كالتدخين تعمل 
على إضع��اف 
الخالي�ا  ق�درة 
ف�ي إص�الح ما 
يتل�ف منه���ا




