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وصفـهـا بالحـل وصفـهـا بالحـل 
السريـع والبديل السريـع والبديل 
للراغبيـن فــي للراغبيـن فــي 
تقويــم األسنان تقويــم األسنان 
ويتـــــــرددون ويتـــــــرددون 
بسبب الجهـــازبسبب الجهـــاز

ماجد: ما وظيفة اللعاب؟ وهل له تأثير على األسنان؟
اللعاب يعمل على ترطيب الفم فيساعد على األكل 
والكالم، ومينع التقرحات في اللسان وجوانب الفم، 
كما أنه يحمي االنزميات املساعدة على الهضم، وكذلك 
الفلورايد، ويلعب دورا كبيرا في تعديل درجة احلموضة 
في الفم، فاللعاب يجب أن يكون خليطا متجانسا من 
الفلورايد واالنزميات، وتعـــرض أي مريض حلالة 
معينة أو دواء معني يؤثر في الغدد اللعابية، قد يعود 
عليه مبضاعفات ســـلبية، إضافة إلى أنه قد يزيد 
التسوس والتقرحات وااللتهابات في الفم، والتي 
تنتج عن البكتيريا أو الڤيروسات أو الفطريات، 

فاللعاب إذن هام جدا.
ــي وظائف  ــدث خلال ف ــراض التي حت ــا األم م

اللعاب؟
هناك ٦ غدد رئيسية إلفراز اللعاب، وهناك 
بعض األدوية التي تقلل من إفراز اللعاب، كما 
أن العـــالج الكيماوي يؤثر على اللعاب، وقد 
تتشكل حصوة وتسد مجرى الغدة اللعابية، 
وهذا قد يقلل نسبة اللعاب من جهة، ويسد 
مجرى الغدة اللعابية من جهة أخرى، وهو ما 

قد يؤدي إلى حدوث التهابات فيها.

حماية إنزيمات الهضمحماية إنزيمات الهضم

د.علي جمال د.علي جمال 
في سطورفي سطور

ـ خريج كلية طب األسنانـ  جامعة 
ليس في إجنلترا.

ـ متـــزوج ولديه طفـــالن «لني» 
ويوسف.

وعـــن اختياره لطب األســـنان 
بالتحديد قال اخترت طب األسنان 
كونه يعتمد اعتمـــادا كبيرا على 
العمل باليد والنحت وإضفاء الشكل 
اجلميل، وفيه يتم إظهار االبتسامة 
اجلميلـــة، وألن الوجه هو محط 
األنظار في اإلنســـان، ونحن أول 
ابتسامته،  ما نرى من اإلنســـان 

باألضافة الى ذلك فقد تأثرت ببعض 
أطباء األسنان من محيطي، واتخذتهم 

قدوة في هذا املجال».

شروق: عندي مشكلة في مظهر أسناني 
ولهذا نصحتني صديقتي باللومينيرز فما 

هو؟ وما مميزاته؟
اللومينيرز هو تركيب قشرة سيراميك 
على األسنان، وقد كان األمر موجودا في 
الســــابق واليزال، لكن الطبيب يحتاج 
فيه إلى إزالة جزء من الســــن نفســــها، 
لكي يتمكن من إتاحة مســــاحة كافية 
للتركيــــب، وحاليا نســــتخدم هذه 
القشرة بســــماكة ٠٫٢٥، أي سماكة 
العني، وعندما توضع على  عدسة 
السن ال يشــــعر الشخص بالفرق، 
وبدون احلاجة إلى حف األســــنان، 
وال البنج، واألمر ال يتعدى مجرد أخذ 

طبعة وصور.
ويقوم الطبيب بهذا اإلجراء إلضفاء 
ابتسامة جميلة على وجه الشخص، والذي 
يستطيع اختيار اللون والعرض والشكل 
كما يرغب، فنرســــل الصــــورة واللون 
املطلوب إلى املعمل، ومن ثم تبدأ عملية 
اللصق التي قد تستغرق ساعة ونصف 
الســــاعة . ويتميــــز اللومينيرز مبنح 
الشخص مظهرا وشعورا 
طبيعيني مباشرة 
بعد تثبيته، 

بعكس التركيبات األخرى التي غالبا ما 
حتتاج لفتــــرة من الوقت للتأقلم معها، 
وباإلضافة إلى ذلك فإن اللومينيرز يعتبر 
حال ســــريعا وبديال للبالغني الراغبني 
في تقومي أســــنانهم إذا كانوا مترددين 
مــــن جهاز التقــــومي، إذن فاللومينيرز، 
وسيلة ممتازة للحصول على ابتسامة 
جميلة وجذابــــة دون ألم وحتافظ على 
لون األسنان، وعملية ال حتتاج إلى برد 
األسنان وال وخز إبر وال ألم، وال حتتاج 
إلى إزالة مادة الســــن الطبيعية، وهي 
قوية بشــــكل استثنائي، على الرغم من 

كونها رقيقة جدا.
ويعتبر اللومينيرز أفضل حل جتميلي 
الدائمة واملكسورة  البقع  لألسنان ذات 
واملتغيرة اللــــون أو غير املرتبة، وهي 
وسيلة تعيد احليوية للتيجان واجلسور 
املركبــــة قدميا، وخالل زيارتني او ثالث 
زيارات إلى طبيب األســــنان، تتم هذه 
العملية والتي يصــــل عمرها التقريبي 

ألكثر من عشرين عاما.

رائحة الفم

ــناني  ــد تركيب تقومي ألس ــاد: أري نه
ــب بخلع ضروس  ــام الطبي ــذا فقد ق وله

ــي أعاني أيضا  ــرة، ولكنن ــل منذ فت العق
ــي، بالرغم من أنني  من وجود رائحة بفم
ــنان مرات عديدة، إال  أجريت تنظيف األس

أن الرائحة مازالت تالزم فمي؟
الرائحة الكريهــــة للفم إما أن تكون 
ناجتة عن الفم نفسه بسبب مرض في 
اللثة، أو خطأ في التقومي، أو احلشوة، 
أو أن تكــــون هناك مشــــكلة في اجلهاز 
الهضمي، فهل يخرج دم من لثتك؟ وكم 
مرة تفرشني أســــنانك؟ وكم تستغرق 

فترة التفريش؟
أالحظ خروج الدم في بعض األحيان، 
وأفرش أسناني أربع مرات يوميا، وملدة 
دقيقتني، والطبيب قال إن هناك مشكلة في 

اللثة، بعد أن قام بإجراء التنظيف.
 يفضل إجراء أشعة الحتمال وجود 
جيوب في اللثة، وقد حتتاجني إلى تنظيف 
عميق بعد ذلك، فإذا كانت املشــــكلة في 
اللثة فإن حل األمر ســــهل جدا وأسهل 
من وجود مشكلة في املعدة. و٩٠٪ من 
حاالت رائحة الفم يكون سببها من اللثة، 
وهناك نســــبة قليلة يعود السبب فيها 

إلى التسوس.
وما احلل؟

فــــي الوقت احلالي، احرصي على أن 

تفرشي أسنانك ثالث مرات يوميا، وفي 
كل مرة ثالث دقائق، وأفضل بعد كل مرة 
أن تقومي باملضمضة ملدة نصف دقيقة، 
وبأي مطهر للفم، بشرط أن يكون رأس 
الفرشاة صغيرا، وأن تكون ناعمة، وأن 
تكون في اجتاه اللثة بزاوية ٤٥ درجة، 
وجربي هذا احلل ملدة أســــبوع، فإذا لم 
يتحســــن الوضع يفضل زيارة العيادة 

للكشف الدقيق.
ــاكل في  ــدة مش ــي من ع ــرمي: أعان ك
ــنان، ومنها احتياجي الى عمل تقومي،  األس
ولكن ال أستطيع عمله كوني أخاف. فماذا 

أفعل؟
وما احلالة التي تشكو منها؟

لدى مشكلة في اللثة، والعصب بسبب 
ــومي، ومنذ ١٥  ــني، وأحتاج إلى التق التدخ
ــنة زرت طبيب األسنان، فشعرت بآالم  س
ــذ ذاك الوقت ال  ــرة أثناء املعاجلة ومن كبي

أحب مراجعة أطباء األسنان.
البد من مراجعة الطبيب لفحص حالتك، 
واألمــــور الطبية تتغير من وقت آلخر، 

وعليك احملاولة من أجل صحتك.

التفتت السني

ــناني ضعيفة،  ــأن أس ــعر ب غالية: أش

د.علي جمال:د.علي جمال:
«اللومينيرز» يمنح مظهرًا طبيعيًا لألسنان بعد تثبيته مباشرة «اللومينيرز» يمنح مظهرًا طبيعيًا لألسنان بعد تثبيته مباشرة 
بعكس التركيبات األخرى التي تحتاج إلى فترة للتأقلم معهابعكس التركيبات األخرى التي تحتاج إلى فترة للتأقلم معها

حنان عبدامعبود

اوضح اختصاصي طب األسنان د.علي جمال، أن هناك العديد من التقنيات والوسائل اجلديدة للحصول على إطاللة مشرقة وجذابة ألصحاب األسنان املتغيرة اللون 

أو املتكسـرة أو غير املرتبة، ومنها تقنية اللومينيرز التي تعد أمثل احللول موضحا أن السـبب في ذلك يعود لكونها تخلو من الشعور باأللم، وال حتتاج إلى إزالة طبقة من 

السن كما هو احلال في التركيبات العادية، كون سماكتها ال تتعدى ٠٫٢٥ ملم. ومن خالل إجاباته عن استفسارات املتصلني من قراء «األنباء»، بني د.جمال على أن استعمال 

فرشاة األسنان اخلشنة يؤثر سلبا على السن وقد تسبب في تغير لون السن وحدوث فتحات على سطحه. مشيرا إلى أن التدخني وكثرة تناول الشاي والقهوة دون تنظيف 

األسـنان، فضال عن التقدم في العمر، كلها عوامل تؤدي إلى تغير اللون الطبيعي لألسنان. كما اسـتعرض مع القراء العديد من األمور اخلاصة باآلالم وأسباب اإلصابة بها، 

وكذلك تلون األسنان، وغيرها من األمور اخلاصة باألسنان.. فكانت هذه احملصلة:
د.علي عبداهللا جمال




