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فراغات مع وجود تكسر قبل تركيب التيجان

بعد تركيب تيجان من السيراميك اخلالي من املعادن

د.إبراهيم غساني لـ »األنباء«: 
السن الطبيعية الشيء يعوضها

زينب أبوسيدو

السـن الطبيعية ال تعوض مطلقا وكل التقنيات التي تتطور يوما بعد يوم حتاول التخفيف من اخلسارة في حال فقدان السـن لكنها ال تعوضها أبدا، وأرقى التعويضات مهما كانت متقنة، هي أشياء ليست 
جزءًا منا. أشياء اضافية، نضعها في أفواهنا، ومهما اعتدنا عليها، يبقى احساسنا العميق يتعامل معها وكأنها شيء في الفم، وليست منه.

ويؤكد كل أطباء األسـنان في العالم، ان املريض لو كان يدرك اهمية اسنانه العطاها من وقته وانتباهه الكثير، ولداوم على مراجعة طبيب األسنان باستمرار، وعلى نظافة أسنانه بعد كل وجبة طعام 
فكل واحد منا وضع اهلل في فمه جواهر، عليه ان يدرك قيمتها ويعطيها حقها من الرعاية ويشـدد د.إبراهيم غساني طبيب جراحة الفم واألسنان ومدير عيادات األسنان في »بيال كلينيك« على ضرورة 

العناية بالسـن قائال: طبيب األسـنان هو األكثر معرفة ودراية بقيمة السـن ولذلك ال يلجأ الى خلع السن اال عند الضرورة القصوى، ويضيف د.غسـاني ان اجهزة األسنان تطورت بشكل كبير في 
السـنوات األخيرة، وأصبح الليزر يستعمل على نطاق واسع في طب األسـنان، وبإمكان الشخص ان يلجأ الى عدة طرق متطورة لتبييض أسنانه والعناية بها، واعطائها املظهر واللون اللذين 

يرغب فيهما. كما يؤكد ان امراض اللثة وعظم الفك احد أهم مسببات سقوط األسنان، مشيرا الى تطور الزرعات 
السنية بحيث اصبحت شبه دائمة، في حال احملافظة عليها والعناية بها. ويوضح ان موت عصب السن كثيرا 

ما يكون السبب في اكساب هذه السن لونا داكنا بسبب نقص الغذاء الواصل اليها، الفتا الى انه صار 
باإلمكان تبييض األسـنان بجهاز beyond الذي يعتمد على استخدام الضوء بحيث يسمح 

هذا اجلهاز للدواء املستخدم باختراق الطبقة السطحية للسن، وتفتيح لونها من الداخل 
خالل فترة قصيرة ال تتعدى السـاعة ونصف الساعة وميكن احلصول على أربع درجات 

تفتيح لألسنان باسـتخدام هذا اجلهاز. وينصح د.غساني السيدات احلوامل باالهتمام 
بشكل مضاعف بأسنانهن، مشيرا الى ان اجلنني يحصل على الكلس من أماكن متفرقة من 

جسم األم وهو ما يعرض أسنانها الى عدة مشاكل وعليها ان تنتبه ألسنانها وتكثف من مراجعة 
طبيب األسـنان ومن العناية بها. وخالل لقائنا مع د.إبراهيم غساني قدم نصائح ثمينة للقّراء وتناول الكثير من كشوفات 

الطب والتكنولوجيا احلديثة املستخدمة في طب األسنان، فإلى التفاصيل:

تناسق األسـنان مع بعضها البعض ومع 
الوجـه واللثـة يعطي االبتسـامة سـحرها

غرسـات األسـنان دائمة.. وفـي حال 
المحافظـة عليها تسـتمر وقتًا طويـاًل جدًا

موت العصب قد يكون مسؤواًل عن تغير لون 
األسنان بسـبب توقف الغذاء المستمر للسن

عندما تكون هناك مشاكل ناجتة عن حوادث 
أدت الى كسور في جذور األسنان، فيفضل 
خلع اجلذور ليتم الزرع مكانها، أو في حالة 
وجود أس���نان قليلة عند أحد املرضى، 3 
أو 4 أس���نان بحيث يكون غير قادر على 
حمل جس���ر كامل ثابت بالفم، فهنا يكون 
احلل بخلع السن وتركيب كامل، فالسبب 
الرئيس���ي ان هذه السن أصبحت تسبب 
مشكلة أكثر من استفادة املريض منها او 
انها ال تؤدي وظيفتها بش���كل طبيعي في 

هذه املرحلة.

السن ال تعوض

هل يكون مظه��ر التركيبات املثبتة على 
غرسات األسنان كاألسنان الطبيعية؟

ليس في كل احلاالت فالسن الطبيعية 
الت���ي خلقه���ا اهلل س���بحانه وتعالى ال 
يضاهيها أي بديل، ونحن هنا في العيادة 
لدينا تركيبات جتميلية نزرعها للمريض 
بسبب انزعاجه من شكل أسنانه ويريدها 
في شكل أجمل، فهناك توجه وقائي مبعنى 
ان املريض عليه احملافظة على أس���نانه 
قدر اإلمكان، وال يبريها وال يركب عليها، 
ألن الس���ن الطبيعية جيدة ولكن إذا كان 
التركيب التجميلي على األسنان سيعطي 
متانة بنفس املتانة املوجودة أو قوة بنفس 
القوة املوجودة لألس���نان، باإلضافة الى 
ش���كل أجمل لألسنان وابتسامة أجمل لها 

وكذلك لون أجمل فلم ال؟

أحدث التقنيات

كيف تس��تخدمون جهاز water lase في 
جراح��ة األس��نان دون اس��تخدام البنج مع 

املريض؟
هذا اجلهاز من أحدث األجهزة املستخدمة 
في عالج األسنان في العالم وفي الكويت 
حصريا لدينا، اجلهاز يستطيع ان يحفر 
الس���ن ويقطع اللثة ويعال���ج الكثير من 
املش���اكل دون بنج ألنه يعتمد على طاقة 
الضوء مع املاء املشبع بالطاقة وهذا أحدث 
تطور في مجال طب األسنان، مع العلم ان 
هناك بعض األوقات التي نس���تخدم فيها 
البنج إذا كان استخدام اجلهاز في العمليات 

املعقدة والصعبة.
اجلميل في هذا اجلهاز انه اختصر لنا 
الوقت في عمليات جتميل اللثة، وجتميل 
األس���نان حيث انه يستطيع وفي جلسة 
واحدة تقشير اللثة وإعطاءها لونها الطبيعي 
وايضا العمل على مقاسات األسنان وتركيبها 

خالل مدة أقصاها أسبوع أو 5 أيام.

تبييض األسنان في المنزل

ما أحدث تقنيات تبييض األسنان؟
جهاز ال� Beyond هو أحدث جهاز لتبييض 
 Led األسنان ويقوم على استخدام ضوء
بحيث يسمح اجلهاز للدواء املستخدم بأن 
يخترق الطبقة السطحية لألسنان، ويفتح 
لون األسنان من الداخل، وهذا يستغرق عدة 
جلسات على مدار ساعة ونصف الساعة 
بعدها يخرج املريض بأس���نان ناصعة، 
وفاحت���ة لغاية 4 درجات عما كانت عليه 
األسنان قبل إجراء عملية التبييض لها، 
الى جانب توفير خدمة التبييض املنزلي 
له للحصول على درجة بياض األس���نان 

التي تناسبه حسب طلب املريض.

هناك عملية توريد اللثة باستخدام الليزر 
إلزالة طبقة امليالنني املوجودة على اللثة، 
والسبب هو توزيع مادة امليالنني التي متنح 
اللثة اللون األسمر واألمر نفسه يحصل لدى 
املدخنني مع الوقت ألن املادة املخاطية متتص 
مادة النيكوتني، حتى يومنا هذا تزال األماكن 
السوداء في اللثة بواسطة اجلهاز اخلاص 
إلزالتها وتعتبر هذه الطريقة مؤملة، وتتطلب 
التخدير وبعد شهور قليلة يعود االسوداد 
الى الظهور، أما نحن فلدينا أفضل الطرق 
إلرجاع اللون الطبيعي لها دون احلاجة الى 
استخدام جراحة أو بنج، أو أي معاناة قد 
يعاني منها املريض، فخالل 10 دقائق يتم 
إجراء هذه العملية وبعدها ميكنه االنصراف 
الى بيته، دون أدنى مشكلة، وهذه العملية 
ال اعتقد ان هناك مراكز اخرى في الكويت 

تقوم بإجرائها.
هذه العملية عبارة عن عدة جلس����ات 
تعتمد على سماكة طبقة امليالنني املوجودة 
على اللثة، لكن نتيجتها مضمونة بنسبة 
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متى تخلع السن؟

هل يوجد أس��باب يفضل معه��ا الطبيب 
خلع بعض األسنان واستبدالها بالغرسات؟

عندما تصل الس����ن ملرحلة ان وجودها 
يسبب مش����اكل أكثر من فائدتها فمثال إذا 
أصبحت السن تهتز وتسبب أملا، وتذوب 
بالعظم فهنا يفضل خلعها بدال من سقوطها 
ألن العظم يكون قد ذاب وليس هناك مجال 
لزرعها، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى 

وهنا على املريض ان يلجأ الى التركيبات، 
وهي عدة أنواع: منها الثابتة مثل التيجان 
واجلسور وقشور السيراميك واالجمل أن 
تكون خالية من املعادن بحيث تعطي شكال 

ولونا أجمل.

الغرسات.. دائمة

ما العمر االفتراضي لغرسات األسنان؟
ليس هن����اك عمر افتراضي لغرس����ات 
األسنان، ولكن من شكل أسنان املريض او 
من عاداته الصحية يتوقع الطبيب الى متى 
ستظل هذه األسنان، فمثال اذا جاءنا مريض 
بشكل دوري، محافظا على أسنانه نظيفة 
دائما ويعاجلها باستمرار فبالتأكيد ستظل 
هذه الزرعة الى وقت أطول من املريض الذي 

ال يحافظ على أسنانه.
هذا من ناحية، وم����ن ناحية اخرى قد 
يكون اخلطأ من الطبيب في حالة خبرته 
القليلة، وليست لديه فكرة عن نوع الزرع 
الذي يستعمله وعن كثافة العظم التي يزرع 

فيه أو حالة املريض أو سمعة الشركة.
والزرع لديه شقان: جراحي وتركيبي، 
اجلراح����ي مس����ؤولية الطبي����ب اجلراح، 
أما التركيبي فمس����ؤولية طبيب األسنان 
للتركيبات، فبتعاون االثنني معا يحصالن 
على زراعة ناجحة، وإذا حدث أي خطأ من 

أيهما فسيؤدي الى الفشل.

توريد اللثة

نري��د ان نتعرف عل��ى أحدث ما توصلت 
اليه عمليات جتميل األسنان؟

مبا انك طبيب ذو خبرة بتجميل األسنان 
كي��ف ميكن صنع االبتس��امة؟ وكيف ميكن 

إعادة تأهيلها؟
يتم ذلك بحسب احلالة فالتنسيق هو اهم 
شيء، تناسق األسنان مع الوجه، تناسق 
األسنان مع بعضها البعض، تناسق األسنان 
مع اللثة وباقي أجزاء الفم عند االبتسامة او 
عند حركة الفم مثال: عند الكالم او الضحك، 

او خالل األكل ومضغه.
إذا أخذنا عند اعادة تنسيق األسنان بعني 
االعتبار هذه األمور الثالثة فإن االبتسامة 

ستكون جميلة حتما.
تأتي بعد ذلك املواد املستخدمة للتركيبات 
او احلشوات ثم اللون املطلوب الذي يدخل 
أيضا في نفس التنسيق حسب لون البشرة 
او بياض العني، وأيضا حسب لون اللثة مع 
العلم بأن هناك بعض احلسابات الواجب 
اتخاذه����ا بعني االعتبار عن حجم الس����ن 

واملساحة املتاحة.

خسارة السن

ما األسباب العامة خلسارة احدى األسنان 
أو بعضها؟

خس����ارة الس����ن لها عدة اسباب فهناك 
اسباب ترجع الى عدم التوعية، وعدم الوقاية، 
والتوعية تأتي اما من األهل او من املدرسة 
ألن اغلب وقت االنسان يقضيه في مراحل 
الدراس����ة، فإذا تعلم من األساس ان يهتم 
بأس����نانه وينظفها ويزور طبيب األسنان 
بش����كل دوري ويتابع اي مشكلة تصيب 
اسنانه فسيصل الى مرحلة من العمر انه 
اذا خسر فيها احدى اسنانه فان خسارته 

ستكون اقل من عدم وجود وقاية عنده.
وال يرى املشاكل املترتبة على خسارة 
السن اال طبيب األسنان، لذلك يكون حريصا 
أكثر على سن املريض، وال يلجأ خللعها اال 
للضرورة، فأولى مراحل االهتمام باالسنان 
ه����ي الوقاية، وتكون ع����ن طريق املتابعة 
الدورية عند طبيب األسنان من خالل جلسات 
فلورايد التي تقوي األس����نان، واستعمال 
الطبقة الواقية فمن أهم أسباب خلع األسنان 
األمراض التي تصيب اللثة او العظم، كمرض 
السكري والتهابات اللثة احلادة ومن ناحية 
ثانية مشاكل احلوادث التي تؤدي الى فقدان 

األسنان.

طرق التجميل

كيف يتم جتميل األسنان الداكنة؟
األسنان الداكنة تنتج عن عدة أسباب، 
منها خارجية ومنها عضوية حتى ال تصاب 
السن بضرر ونصل الى مرحلة التركيبات، 
فاألس����باب اخلارجية هي تراكمات الطعام 
ورواسب املشروبات امللونة ويكون عالجها 
بالتنظيف وإزالة هذه التراكمات حسب رغبة 
املريض فإذا أراد تبييض أسنانه جنري له 

التبييض وإذا أراد تنظيفها ننظفها له.
أما إذا كان سبب األسنان الداكنة عضويا 
فيعالج بالتركيبات، وهناك أسباب داكنة 
لألسنان تنتج عن عالجات العصب بسبب 
موته فيتوقف الغذاء املستمر للسن وبالتالي 

يغمق لونها.
أما األس����باب اخلارجية فعالجها سهل 
ويكون بالتنظيف، السبب الثاني ناجت عن 
مشكلة داخلية في الس����ن، مثل األمراض 
أو العمر، أو مش����اكل عالج����ات العصب، 

اعتني بأسنانك 
أثناء حملك

ما تأثير احلمل على األسنان؟
اجلنني يأخذ غذاءه من األم من بروتني وڤيتامني وبوتاسيوم، كما يأخذ 
منها األوكسجني بنس���بة معينة تنتقص من أماكن معينة في جسمها، 
وتأثيرها يكون من األسنان، فتضعف السن وتضعف اللثة ويتغير لونها 
ومناعة األم تضعف أيضا، لذلك يجب عليها احملافظة على أس���نانها في 

فترة احلمل وعليها ان تتبع نظاما وقائيا أكثر من املرأة العادية.

الميالنين  وإزالـة  بالليـزر  اللثـة  توريد 
األسـنان تجميل  عمليـات  إحـدى  عنهـا 

مدير عيادات األسنان في »بيال كلينيك« حّذر من التساهل مع أمراض اللثة ألنها أهم أسباب سقوط األسنان

د.إبراهيم غساني في حوار مع »األنباء«

)قاسم باشا(د.إبراهيم غساني

هل يغي��ر طاق��م األس��نان طريقة ال��كالم أو 
الصوت؟

هناك خطان يصلهما طاقم األسنان الى آخر 
س����قف احللق، فأحد هذين اخلطني إذا وصل له 

طاقم األسنان ميكن ان يؤثر على الصوت.
مشكلة طاقم األسنان هي ان املريض لم يتعود 
على وضعه طوال حياته، ومن الطبيعي ان يضعه 

في فمه في مرحلة متأخرة من عمره فيشعره ذلك 
بان هناك جس����ما غريبا في فمه ومبا انه مجبر 
على ذلك فس����يضطر الى التأقلم مع هذا الوضع 
اجلديد ومع كل مشاكله ولكن في النهاية سيكسب 
أسنانا يستطيع بها تناول الطعام بشكل طبيعي 
ويضحك بشكل طبيعي الى ان يصل الى التحدث 

مع وجود الطاقم في فمه بشكل طبيعي.

طاقم األسنان يغير الصوت


