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 اثبتت أحدث الدراسات اليابانية ان تنظيف األسنان بالفرشاة 
ثالث مرات يوميا هو الســــبيل االمثل للحفاظ على الرشاقة، 
حيث وجد د.تاكاشــــي وادا من جامعــــة جيكي بطوكيو في 
مسح عن العادات اليومية لنحو ١٤ الفا من املواطنني متوسط 
اعمارهم في منتصف االربعينيات، ان اولئك الذين يتمتعون 
بقوام رشيق مييلون الى غسل اســــنانهم بالفرشاة بعد كل 
وجبــــة، حيث اختار «وادا» وفريقه عينة من البدناء واولئك 

االكثر رشاقة متماثلني من حيث عادات االكل والشرب والنوم 
والعمل والرياضة.

  واشارت الدراسة الى ان الرجال الذين يعانون من البدانة 
قد ال يغســــلون اسنانهم لفترة قد تزيد عن يوم، مؤكدين ان 
ذلك ال يعني ان غسل االسنان في حد ذاته ميثل رياضة حلرق 
الدهــــون، ولكننا نعتقد ان احلرص على تنظيف االســــنان، 

سيلعب دورا في احلفاظ على الصحة ومينع السمنة. 

 تنظيف األسنان والرشاقة

ــنة   أبومحمد: ابنتي عمرها س
ــهر ودائما تضع إصبع  وستة أش
ــام في فمها خصوصا عندما  اإلبه

تنام فهل في ذلك ضرر عليها؟
  ستسمع آراء كثيرة، ولكن من 
واقع دراستي في فرنسا فإن هذه 
العادة حتى عامني ال ضرر فيها 
وال متنعها وهو سلوك طبيعي 
ولكن بعد السنتني ميكنك محاولة 
إيقافها عن هذه العادة، أما دون 
السنتني فهذه العادة طبيعية ألن 
الفم عند الطفل في هذه الســـن 
يكون أداة تنبيه، هذا أوال، وثانيا 
عادة مص اإلصبع تشجع على 
منو الفك السفلي ألن الطفل عندما 
يولد يكون الفك العلوي لألمام 
والسفلي للخلف، ومص اإلصبع 

يشجع على منو الفك السفلي.

  الفجوات بين األسنان

  محمد: أنا عندي فجوات واسعة 
بني األسنان بطبيعتها وعندما آكل 
ــل الطعام بني  ــة مثال، ويدخ تفاح
األسنان خصوصا األمامية تؤملني 

اللثة وكذلك بني الضروس.
  كم عمرك؟

  ٣٦ سنة.
  ميكنك عمل تقومي ألسنانك 
لسد هذه الفراغات بني األسنان، 
وعمرك يسمح بذلك، خصوصا 
اذا كانت حالة اللثة سليمة، وال 

يوجد تراجع لها.
  حسام: لدي ابن عمره ١٣ سنة 
عنده ضرس من الضروس اللبنية 
ــرك للفك  ــوس، وحت ــه الس أصاب
ــقف احللق،  العلوي، وأصبح بس

فما احلل؟
  املفروض ان تزيله، ألن السن 
اللبنية والسن الدائمة تنمو في 

وضعها الطبيعي.

  آالم مفصل الفك

ــعرت بألم جهة    أم محمد: ش

على مستوى االنسجة القاسية 
(عظـــام الفكني واالســـنان)، 
والتي تنعكس على مستوى 
االنســـجة الرخوة «كالشفاه 
والذقن او حتى االنف في بعض 

احلاالت».
  ولقد مت تطوير عدد كبير 
التي  الكمبيوتر  من برامـــج 
تسمح مبحاكاة نتائج العملية، 
البرامج بدرجة  وتتمتع هذه 
عالية من الدقـــة في التوقع 
تصل حتى ٨٠٪ وهي نسبة 

ممتازة.

  التقويم والكبار

  حمد: هل ميكن لكبار السن 
عالج اسنانهم تقومييا؟

  تقومي االسنان عند الكبار 
اللثة  جائـــز مادامت حالـــة 
الشـــخص  ســـليمة، ومادام 
لديه صحة فموية جيدة وكان 
يعنى بأسنانه خالل سنوات 
عمره وليس لديه تراجع في 
السن، وليس لديه ضعف في 
الكبار  العظم واملعاجلة عند 
لها خصوصيات وتختلف عن 
الصغار من ضمنها استخدام 
قوة خفيفة جدا على اسنانه 
تختلف عن القوة املستعملة 
مع االطفـــال فعامل الزمن له 
دور مهم فغالبا مع العمر تزيد 
سماكة اللثة، ولو ان الدراسات 
تذكر ان الفرق في سرعة حركة 
االســـنان يكون خالل الشهر 
االول وبعد الشهر االول تتحرك 
االسنان الصغيرة والكبيرة 

بنفس السرعة.

  االستجابات النفسية للتقويم

  دينا: كيف ترى االستجابات 
ــة  للمعاجل ــة  التالي ــية  النفس

التقوميية اجلراحية؟
  تؤدي املعاجلة اجلراحية 

ــنانك وقال  األذن، وقيل لي من أس
لي الدكتور ان الفك العلوي متحرك 
ــباب التي أدت  ــا األس ــؤالي: م وس

لذلك؟
  قد يكــــون كما فهمت انه خلع 
مبفصل الفك ناجت عن فتح شديد 
للفم أي انك تضغطني على فكك 

كعادة دون ان تشعري.
ــوس  ــألك عن تس ــد ان أس   أري
ــنان  ــنان، فأنا أحافظ على أس األس
دائما  ــن  ــا، ولك ــي ونظافته أطفال

تتعرض للتسوس فلماذا؟
  يجب ان تبعــــدي أطفالك عن 
السكاكر واحللويات اللصاقة على 
األسنان مثل الكراميل والشوكوالتة 
وكذلك عــــدد مرات تنــــاول هذه 
احللويات فهو بشــــكل عام سيئ 
على أسنانهم، كما ان تنظيف الطفل 
ألسنانه وحده غالبا ما يكون غير 
صحيح وعليك في البداية مساعدته 
حتى يتعلم الطريقة الصحيحة.

  خيط األسنان

ــتخدام    كم يكون عدد مرات اس
اخليط؟

  مرة واحدة على األقل قبل النوم، 
ألن الفرشاة ال تصل ألماكن معينة 

يصل لها اخليط.
  آمال: والدتي دائما عندها نزيف 
ــي من بعض  ــي تعان ــي اللثة وه ف
ــب والضغط،  القل ــراض، مثل  األم
وخضعت لعمليات استئصال، وهي 
ــبعني، ويخشى عليها من  فوق الس

تناول أي أدوية، فبماذا تنصحها؟
  هناك حــــل بســــيط وهو ان 
 laculat تستخدم غسول الفم مثل
مرتني في اليوم سيريحها، وكذلك 
املعجــــون يكــــون من الغســــول 

نفسه.

  تخلخل األسنان

ــادي: عندما كنت صغيرة    هن
ــنوات، سقط ضرس  بعمر ١٠ س

يأخذ بعض الصفات من ابيه، 
وبعض الصفات من امه فيمكن 
ان يأخذ اسنانا صغيرة من االم 
مثال، ويأخذ فكا كبيرا من االب 
وهكذا مما يسبب فراغات بني 
االسنان، وميكن ان يأخذ فكا 
صغيرا من احد االبوين وفكا 

كبيرا من اآلخر.

  تقويم األسنان التجميلي

تقومي  ــد  يوج ــدة: هل    فري
جتميلي وفي أي عمر يتم؟

  التقـــومي غالبا مـــا يكون 
جتميليا بغض النظر عن ان 
سوء االطباق يسبب مشاكل 
كأن يؤثر على أنشطة الهضم 
ويجعل تنظيم االسنان صعبا 
على املريض، ولكن غالبا عندما 
يكون هدفنا ان نعطي ابتسامة 
جميلة لالســـنان، ونصحح 

ولم أهتم به فأهملته، وأصبحت 
أسناني متباعدة، وبعضها تغير 
ــعرت  مكانه، وعندما كبرت ش
بان لثتي كذلك تعبانة وملتهبة.

   أنـــت حتتاجـــني لتقومي 
لضبط أســـنانك وحتتاجني 
لتركيبـــات مـــكان الضرس 
الســـاقط، ألن التقومي يضع 
الطبيعي  األسنان في مكانها 
الســـن  ومن ثم تركب مكان 

املفقودة.

  البنية الوراثية وتقويم األسنان

ــؤدي  ي ــذي  ال ــا  م ــا:    رمي
ــدم انتظام)  ــاج (ع ــى اعوج ال

األسنان؟
  ٧٠٪ مـــن احلاالت غالبا ال 
يكون هناك سبب العوجاجها 
انها بشـــكل طبيعي  مبعنى 
تتطور، وتبدو غير منتظمة، 

وضعهـــا ان تكون االســـنان 
بازغة، وطولها السريري كافيا، 
التقومي، فهذا  ليتثبت عليها 
العمل غالبا يكون في عمر ١٢ 
عاما وهناك من يبكر قليال او 
يتأخر قليال، ولكن في حدود 
هذا العمر نستطيع ان نقوم 
بعمل تقومي جتميلي وطوال 
عمر الفرد ايا كان عمره مادامت 
حالة اللثة والنســـج الداعمة 
بشـــكل عام سليمة نستطيع 
ان نقوم بعمل التقومي بغض 
النظر عن العمر اذا كان خمسني 

عاما او اكثر.
ــن التنبؤ  ــل ميك ــد: ه   خال
ــة  ــة التقوميي ــة املعاجل بنتيج
بعد  ــه  الوج ــيبدو  س ــف  وكي

العملية؟
  يعتمـــد هـــذا النـــوع من 
املعاجلات على اجراء تغيرات 

وبغـــض النظر عـــن بعض 
العادات املوجودة لدى الشخص 
نفسه، كمص االصابع أو مص 
اللسان أو أي عادة سيئة ميكن 
ان تؤدي الى مشاكل، وبغض 
النظر عن فقد مبكر لألسنان 
اللبنية، وكذلك اختالف مناطق 
األم واألب فقدميا لم تكن هناك 
وســـائل نقل متطورة كثيرا 
وكانت املنطقـــة اجلغرافية 
صغيـــرة فيتزوج الناس من 
البعض لذلك تكون  بعضهم 
الوراثية متشابهة،  صفاتهم 
العالم وزادت  وبعدما تطور 
وســـائل االنتقال، زاد ظهور 
مشاكل تقومي االسنان بسبب 
الصفات الوراثية لالب واالم 
وعدم تطابقها، فمثال جند حجم 
فك االسنان لالب مختلفا عن 
االم، والولد في طور التكوين 

التقوميية الى حتسن واضح 
على مستوى املظهر الوجهي 
واجلوانب اجلمالية للوجه، 
لكن يظل جناح هذه االجراءات 
مرهونـــا بكيفية اســـتجابة 
املريض لهذه التغيرات، فلقد 
بينت الدراسات ان نسبة ٩٠٪ 
من املرضى يشعرون بالرضا 
عن نتيجة هذه املعاجلة وان 
نسبة ٨٠٪ منهم سينصحون 
مرضـــى غيرهم مبثـــل هذه 

املعاجلة ومن دون تردد.
  ويحتاج معظم املرضى الى 
فترة تالؤم نفسي تتراوح بني ٣ 
و٤ اسابيع بعد العمل اجلراحي 
التي  املهمة  التغيرات  بسبب 
حتدثها هـــذه املعاجلة على 
شكل الوجه، وبشكل عام تتأثر 
النفسية  اســـتجابة املريض 
للتغيرات الناجتة مبدى تطابق 
نتائـــج املعاجلة مع توقعات 

املريض.
ــى نلجأ للتقومي    أبوفهد: مت

اجلراحي وهل هو آمن؟
  يعد تقومي األسنان اجلراحي 
التقوميية احلل  أو اجلراحة 
الوحيد لعالج املشاكل الهيكلية 
(العظمية) الشـــديدة التي ال 
تكون قابلة لإلصالح باآلليات 
التقوميية وحدها، وخصوصا 
بعد انتهـــاء مرحلة النمو أي 

عند املرضى البالغني.
  ويعتمد جنـــاح مثل هذه 
املعاجلات بالدرجـــة األولى 
الذي  التنســـيق اجليد  على 
يجب ان يتم بني طبيب تقومي 
األســـنان والطبيب املختص 
بجراحة الوجه والفكني، وهذا 
ان املعاجلة اجلراحية  يعني 
وحدها ال ميكن ان تكون بديال 
للمعاجلة التقوميية عند هؤالء 

املرضى.
  وقد أدت التطورات الهائلة 

 د.عبدالرحمن يكن لـ «األنباء»:
   السكاكر والحلويات سبب رئيسي 
لتسوس أسنان األطفال

 قد تؤدي التشوهات السّنية إلى مشكالت نفسية تصل لدرجة اإلعاقة االجتماعية للفرد

 مـص األصابع عند الطفل قبل السـنتين عادة طبيعية تسـاعد على نمو الفك السـفلي

 التقويـم عـالج فّعــال للفجـوات بين األسـنان في حالــة اللثة السـليمـة

 يعتمد تقويم األسـنان عند الكبار على حالة اللثة بالدرجـة األولى وعلى قوة عظم الفك

 تطور التقنيات الطبية مّكن من تصحيح التشوهات الوجهية والفّكية حتى للحاالت الشديدة

 آالم مفصـل الفـك نشـعر بهـا جهـة األذن ومـن أسـبابها فتح الفـم لدرجـة كبيرة

 ٩٠٪ من المرضى يشـعرون بالرضا بعد التقويم ويحتاج هؤالء إلى فترة ٤ أسابيع للتأقلم

 أكد أن ٧٠٪ من اعوجاج األسنان ناتج عن نموها الطبيعي وبعض العادات كمص اإلصبع أو اللسان

 زينب أبوسيدو

  األسنان خط الدفاع األول عن جسم اإلنسان وأي اعتالل بها يترك تأثيره على مجمل صحة اجلسم.

  وأمراض األسنان سـواء كانت نخورا أو فقدانا الحداها، أو التهابات سواء في اللثة أو في األسنان نفسها وكذلك 

اعوجاجها، وفشل عملية اإلطباق، وغير ذلك من األمراض ال يؤثر في األسنان فقط بل يؤثر في جميع أجهزة اجلسم 

وعلى رأسـها القلب حيث كثيرا ما يتأثر القلب بالتهابات األسنان التي تتسرب من خالل األوعية الدموية إليه، اضافة 

الى صحة األسنان نفسها مبا فيها اللثة وعظام الفك. ولألسنان دور هام بصفتها مقدمة اجلهاز الهضمي ومن وظائفها 

حتويـل الطعام الصلب الى حالة قابلـة للهضم فاعتاللها يؤدي بالضرورة الى اعتـالل اجلهاز الهضمي بكامله، ومن 

املعروف ان جهاز الهضم هو اجلهاز األساسي املسؤول عن امداد اجلسم بالطعام والفيتامينات وعن طرد الكثير 

من الفضالت التي يتخلص منها اجلسم عن طريق هذا اجلهاز، وأي اعتالل أو خلل في عمله يعتبر عامال مؤثرا بشكل 

مباشـر على الصحة العامة وعلى سالمة جميع أجهزة اجلسم. ولألسـنان وظيفة أخرى بعيدا عن الطعام واألمراض 

وااللتهابات، وهي وظيفة جمالية، وبذلك يعتمد شـكل الوجه بنسبة كبيرة على شكل األسنان والفكني وتناسقهما 

حتى ان بعض حاالت االعوجاج تترك أثرها على الشـكل العام للوجه وتؤدي الى زعزعة ثقة الشخص بنفسه، وفي 

حال كانت تشـوهات األسـنان والفكني كبيرة وملحوظة، قد تؤدي بالشـخص الى نوع من اإلعاقة االجتماعية من 

خالل إحساسه الدائم بالنقص وافتقاده لثقته بنفسه وغير ذلك. من كل ما سبق تبدو األسنان احد أهم عوامل صحة 

اجلسم بكل أعضائه، وجمال الشكل وتناسقه وعامال من عوامل الصحة النفسية وأحد أسباب الثقة بالنفس أو زعزعة 

هذه الثقة. وخالل استضافتنا للدكتور عبدالرحمن يكن اختصاصي تقومي أسنان وفكني في مستشفى طيبة، للرد على 

استفسـارات القراء املتصلني أكد ان تطور التقنيات الطبية مكن من تصحيح التشوهات الوجهية والفكية حتى في 

احلاالت الشديدة، مشـيرا الى ان ٩٠٪ من املرضى يشـعرون بالرضا بعد التقومي وعادة ما يحتاج هؤالء الى فترة 

تتراوح بني ٣ إلى ٤ أسابيع ليتأقلموا على احلالة اجلديدة. وحول املرحلة العمرية األفضل لعمل تقومي األسنان أكد 

د.يكن ان اجراء عملية التقومي في ١٢ سنة تقريبا وما فوق يعطي نتائج إيجابية مثلى، موضحا ان تقومي األسنان ميكن 

اجراؤه في مرحلة عمرية حتى ملن تعدى سن اخلمسني عاما، شرط وجود عظام قوية وأسنان صحيحة، ولثة صحية 

غير ملتهبة، الفتا الى ان الهدف األساسـي للتقومي غالبا ما يكون جتميل األسـنان والفكني، مشيرا في هذا اجلانب 

الى ان التشوهات الوجهية والسنية غالبا ما تودي الى مشكالت نفسية تصل لدرجة اإلعاقة االجتماعية للفرد. وحول 

أسـباب اعوجاج األسـنان بني د.يكن ان ٧٠٪ من حاالت االعوجاج ناجتة عن التطور الطبيعي لألسنان مشيرا الى 

ان بعض العادات السـيئة كمص االصبع واللسان تزيد من االعوجاج وتكون أحيانا سببا له، وفي هذا السياق، أكد ان 

اختالف املناطق اجلغرافية للزوجني غالبا ما ينتج عنه أبناء بأسـنان معوجة، نتيجة وراثة األبناء لبنى وراثية مختلفة 

من كال األبوين، كأن يرث االبن فكا عريضا من أحد األبوين وأسنانا صغيرة من اآلخر، وهكذا. وحول عادة مص االصبع 

عند األطفال الصغار وهي عادة شـائعة أكد د.يكن ان هذه العادة طبيعية جدا مادام عمر الطفل أقل من سنتني بل 

بالعكس هي عادة إيجابية في هذه السـن، اذ تساعد في منو الفك السفلي، لكن بعد ان يتجاوز الطفل عمر السنتني 

يجب محاربة هذه العادة، ونصح القراء باستخدام فرشاة األسنان بانتظام وخيط األسنان مرة واحدة قبل النوم كما 

نبه األمهات الى ضرورة مساعدة أطفالهن في البداية على تعلم طريقة تفريش األسنان الصحيحة.. فإلى التفاصيل: 

 جراحة للفكني العلوي والسفلي لكي يتم تطابقهما 

 د.  عبدالرحمن يكن يرد على اسئلة المتصلين 



 االربعاء طبـي  طبـي  طبـي  طبـي  طبـي  طبـي  طبـي  طبـي  طبـي  طبـي  طبـي  طبـي 
  ٢٢  ديسمبر  ٢٠١٠ 

 يعتقد الكثير من الناس ان الهدف الرئيسي من استخدام  لقاء  لقاء  لقاء  لقاء  لقاء  لقاء  لقاء  لقاء  لقاء  31 
الفرشـــاة واملعجون هو الوقاية من تســـوس األسنان، مما 
يجعلهم يستخدمون أخشـــن الفرش، وينحتون أسنانهم، 
وذلك مـــن باب اخلطأ، كون هدفهم يكمن في إبقاء أســـطح 

األسنان نظيفة.
  وهم بذلك يتجاهلون أنســـجة مهمة من أنسجة الفم أال 
وهي األنسجة احمليطة باألسنان، أو ما يسمى باللثة، وآخرون 

ال يهتمون بنظافة أفواههم للحـــد الذي يؤدي الى فقدانهم 
لكثير من أسنانهم.

  ان هذا اإلهمال قد يؤدي الى أمراض مختلفة في اللثة، مثل 
تآكل وانحسار اللثة أو التهابات اللثة التي قد تؤدي في نهاية 
املطاف الى عواقب وخيمة، ال ميكن إصالحها سوى باخللع، 
فقط تفاديا لآلالم املصاحبة، وأمراض اللثة من أكثر األمراض 

املهملة من قبل الناس، وال نعرف عنها الكثير.

 كيف نستخدم فرشاة األسنان؟

فـــي تقنيـــات التخدير العام 
واجلراحة الى حتسن ملحوظ 
في التقنيات اجلراحية املختصة 
بتصحيح التشوهات الوجهية 
والفكية واألشـــكال الشديدة 
لســـوء األطباق السني. كما 
سمحت هذه التطورات بتقليل 
التي  املخاطـــر واالختالطات 
كانت حتدث أحيانا عند املرضى 
اخلاضعني ملثل هذه العمليات، 
الواضح في  التطور  وبفضل 
التقنيات العالجية التقوميية 
أصبح باإلمكان حتقيق نتائج 
آمنة وممتازة على املستويني 
اجلمالـــي والوظيفـــي وذلك 
التطبيق الصحيح  من خالل 
ملبادئ املعاجلة التقوميية التي 
شـــملت الفكني معا باالضافة 
الى إمكانيتها اجليدة للتأثير 
على الوضـــع الفراغي للذقن 
(تقوميا وارجاع الذقن بشكل 
مرافـــق للمعاجلة التقوميية 

اجلراحية للفكني).
  ولقد استخدمت في السابق 
لتثبيـــت الفكني بعد العملية 
طرق تثبيـــت اعتمدت على 
اســـتخدام حلقـــات مطاطية 
الفكني أو ســـلك معدني  بني 
بني الفكـــني. وكان من عيوب 
هذه الطريقة ابقاء الفم مغلقا 
لفترة طويلـــة امتدت أحيانا 
الى ٨ أســـابيع باالضافة الى 
ضرورة اعتماد املريض على 
ممصة للتغذية واعتماد األغذية 
الســـائلة، وخطـــر االختناق 
الذي يتعرض له املريض في 
حالة القيء والفم مغلق متاما 

باألسالك املعدنية.
  حلســـن احلـــظ مت ابتكار 

ولذلك يكون احلافز األساسي 
للمعاجلـــة مرتبطا بالعوامل 
اجلمالية والنفســـية، حيث 
يؤدي وجود هـــذا النوع من 
التشوهات الى خلق درجة من 
اإلعاقة على املستوى االجتماعي 
للفرد وبذلك ال تكون مبررات 
املعاجلة التقوميية اجلراحية 
«جمالية» فقط على اعتبار ان 
هذه املعاجلة ســـتغير نظرة 
الفرد لنفسه ومنوذج حياته 

ككل.
  وإذا كانت املعاجلة التقوميية 
اجلراحية تؤثر بشكل أولي على 
درجة البروز السني والشفوي 
التغيرات املطلوبة على  فإن 

طرق بديلة وأكثر فاعلية وأقل 
خطرا وازعاجا للمريض حيث 
تستخدم الصفائح والبراغي 
املثبتة على عظمة الفك الواحد 
وبذلـــك تنتفـــي احلاجة الى 
تثبيت الفكني معا، كما ان هذه 
الصفائح والبراغي ذات توافق 
حيوي ممتاز مما يسمح بتركها 

في مكانها بشكل دائم.
ــهد: هل تكفي الدوافع    أم ش
ــات  عملي ــراء  إلج ــة  اجلمالي

اجلراحة التقوميية؟
  ليـــس هناك شـــك في ان 
للتشوهات الوجهية والسنية 
تأثيرا ســـلبيا على اجلوانب 
النفسية واالجتماعية للمريض 

مستوى األنف والذقن والتي 
تلعب دورا هاما على مستوى 
التوازن اجلمالي للوجه تتحقق 
وبدرجة كبيرة بعد املعاجلة 
وفي بعض احلاالت قد يكون 
من الضروري حتسني نتائج 
املعاجلة اجلراحية التقوميية 
عن طريق اجراء عملية جراحية 

لألنف.
ــواع  أن ــا  م ــن:    أبومحس
الفكني  في  ــة  املمكن اجلراحات 

وماذا ميكن ان تعالج؟
  العمليات اجلراحية مختلفة 
ومنهـــا اجلراحة علـــى الفك 
السفلي وهي تداخل جراحي 
يسمح بتحريك قسم من الفك 

الذي  القسم  الســـفلي (وهو 
يشـــمل كل القوس الســـنية 
الســـفلية والذقـــن) بهـــدف 
تصحيح الوضع اخلاطئ للفك 
السفلي وغالبا ما مت مشاركة 
هذا التداخـــل بتداخل مرافق 

على الفك العلوي.
  ميكن لهذا التدخل اجلراحي 
تصحيح املشـــاكل املرتبطة 
الزائد للفك السفلي  بالبروز 
أو بالتراجع الزائد للفك السفلي 
عن طريق حتريكه باجتاه األمام 

أو اخللف بحسب احلاجة.
  ومن فوائد هـــذه العملية 
احلصول على عالقات طبيعية 
بني األســـنان وعلى وظيفة 
مضغية طبيعية مبا يقلل على 
املدى الطويل من مخاطر حدوث 
مشاكل على مستوى األسنان 
ومفصـــل الفكني، واحلصول 
علـــى عالقـــات طبيعية بني 
الفكـــني العلوي والســـفلي، 
وحتسني املظهر اجلمالي من 
األمام ومـــن البروفيل حيث 
ميكن لهذه العملية ان تعالج 
املشاكل املرتبطة بتراجع الشفة 
العلوية مع زيـــادة وضوح 
األخاديـــد األنفية الشـــفوية 
«بني األنف وزاوية الشفة من 

كل جهة».
الزائــــــــد    والقصـــــــــر 
للوجـه،والطول الزائد للوجه 
اللثوية «وهي  واالبتســـامة 
ابتسامة تكشف كامل االسنان 
العلوية مع قسم كبير من اللثة 

العلوية».
  ويتم هذا التدخل اجلراحي 
من داخل الفم وبالتالي ال يترك 

اي ندبات على اجللد. 

 اختـالف المناطـق الجغرافيـة بيـن األب واألم من أسـباب اعوجاج أسـنان األطفال
 الرضاعة الصناعية تدمر أسنان الطفل

 التهاب اللثة

 من املهم جدا االهتمام بصحة االسنان املؤقتة، اذ ان االطفال بحاجة الى اسنان قوية 
من أجل مضغ الطعام بسهولة ومن اجل تعلم الكالم بوضوح، وايضا من اجل ظهورهم 
مبظهر جيد امام انفســـهم وأمام أصدقائهم، ان االسنان املؤقتة حتفظ املسافة في الفك 
الستقبال االسنان الدائمة، فإذا ما فقدت سن مؤقتة بصورة مبكرة، فإن االسنان املجاورة 
قـــد متيل او تنجرف باجتاه الفراغ احلاصل، وعندما يحني بزوغ الســـن الدائمة، قد ال 
يكون لها فراغ كاف لتشـــغله، وبالتالي يحدث ازدحام او ميالن لالســـنان الدائمة فيما 

بعد، وهذا يؤثر على صحة االسنان ومظهر الوجه.
  ان تسوس االسنان الناجت عن الرضاعة الصناعية هو النوع الذي قد يؤدي الى تدمير 
اسنان الرضيع او الطفل، وهو على اغلب االحيان يصيب االسنان العلوية االمامية، التي 

هي ضرورية، من اجل ابتسامة طفلك، وقد تتأثر اسنان اخرى بهذه احلالة.
  ان التسوس الناجت عن االستعمال املتكرر لزجاجة الرضاعة يعود الى التعرض الطويل 
السنان الطفل للسوائل التي حتتوي على السكر واحلليب والوجبات السائلة وعصير 
الفواكه، وغير ذلك من السوائل احملالة التي جتلب تلك املشكلة، ان السكر املوجود في 
هذه الســـوائل يســـتعمل كمصدر طاقة للبكتيريا املوجودة في طبقة البالك، ان طبقة 
البالك عبارة عن طبقة رقيقة، شبه خفية غير مرئية من البكتيريا ومنتجاتها تتشكل 
باســـتمرار على اسنان اي شخص، ان عملية تشكل التسوس تبدأ من انتاج البكتيريا 
لالحماض التي تهاجم مينا السن، وكلما تكررت وطالت فترة تالمس تلك السوائل مع 
االســـنان كان االذى اكثر، ان اعطاء طفلك زجاجة الرضاعة التي حتوي الســـوائل عدة 
مرات في اليوم كوســـيلة رضاعة ليس باالمر املستحب، وكذلك السماح لطفلك بإبقاء 
الزجاجة في فمه خالل القيلولة، او اثناء النوم ليال، قد يسبب اذى كبيرا وتلفا السنانه 
خالل النوم، حيث يقل تدفق اللعاب وبالتالي فالسوائل التي يتناولها الطفل من خالل 

الرضاعة الصناعية تتجمع حول االسنان ملدة طويلة جدا.
  ال يدرك الوالدان احيانا ان اسنان الطفل معرضة للتسوس حاملا يبدأ ظهورها في الفم، 
وقد يكون الوقت متأخرا إلصالح ذلك التســـوس عندما يتم اكتشافه، امنع ذلك التلف 
بالتعرف على وســـائل الوقاية منه، عليك القيام مبســـح اسنان طفلك بعد كل رضاعة 
بقطعة قماش مبللة او بضمادة من الشـــاش وذلك الزالة طبقة البالك، ابدئي بتنظيف 
اسنان طفلك بفرشاة االسنان، حاملا تبدأ السن االولى بالظهور، وتذكري انه يجب عليك 
االستمرار في تنظيف لثة طفلك في جميع االمكنة اخلالية من االسنان، كما انه يجب ان 
يبدأ تنظيف االســـنان باخليط الطبي عندما يكتمل ظهور جميع االسنان املؤقتة، عادة 
بعد السنة الثانية، ال تدعي طفلك يستغرق في نومه وزجاجة الرضاعة في فمه، وفيها 

حليب او عصير، او اي سوائل محالة.
  اعطي طفلك زجاجة الرضاعة وفيها ماء الشـــرب، او أعطيه اللهاية التي يوصي بها 
طبيب االطفال املختص او طبيب اســـنانك اذا ما كان بحاجة اليها بني اوقات الرضاعة 
املنتظمة او خالل اخذه لقيلولة خالل النهار، ال تعطيه ابدا اللهاية مغموســـة بســـائل 

محلى، جتنبي ملء زجاجة رضاعة طفلك بأي سوائل محالة.
  تأكدي من ان طفلك يتناول احتياجاته من الفلورايد املقاوم لتسوس االسنان، اطلبي 
من طبيب اســـنانك ان يصف لطفلك اقراص الفلورايد اذا لم تكوني متأكدة من ان املاء 

يحتوي على الفلورايد.
  ابدئي بعرض طفلك على طبيب االسنان عند بلوغه من العمر ما بني ستة اشهر وعام 
واحد، قومي بزيارة الطبيب بصورة منتظمة اعرضي طفلك على طبيب اسنانك، حاملا 

تظنني انه يعاني من مشكلة في اسنانه. 

 هل تعاني من نزيف باللثة كلما قضمت تفاحة أو عند استخدامك لفرشاة األسنان؟ وهل 
تالحظ ان لون لثتـــك أحمر، وتبدو محتقنة وحافتها غليظة وأحيانا تخرج من فمك رائحة 

كريهة؟
  إذا كنت تعاني تلك األعراض، فهي داللة على ان لثتك ملتهبة، وحتتاج للعالج فورا، حيث ان 
مريض اللثة تطرأ عليه تلك األعراض الى جانب تقلقل األسنان، وفقدانها بعد فترة من الزمن، 
ويعتبر نزيف اللثة من األمراض الشـــائعة في مجتمعنا وهو سبب مباشر حلدوث أمراض 
اللثة، و التهاب اللثة يحدث حينما تقوم منتجات اجلراثيم السامة بالنفوذ الى داخل اللثة، 

محدثة االلتهاب وهو أشد من التسوس، وأخطر ألنه أقل أملا وألن الناس أقل وعيا به.
  وحـــني يتطور االلتهاب، وينتقل الى املرحلة املتأخرة فهو يؤدي الى تراجع اللثة، ويأخذ 
العظم باالمتصاص والتآكل تدريجيا وتتشكل اجليوب حول األسنان التي متتلئ باجلراثيم 

والقيح والبقايا الضارة.
  ومن األســـباب التي تؤدي الـــى التهاب اللثة إهمال صحة الفم واألســـنان من خالل عدم 
استخدام الفرشاة واملعجون بشكل منتظم واستخدام الفرشاة بشكل خاطئ وعدم استخدام 

اخليط السني لتنظيف ما بني األسنان، وعدم زيارة الطبيب بشكل دوري كل ٦ أشهر.
  وهناك أســـباب أخرى مثل التدخني وبعض املعاجني امللونـــة التي حتوي املادة احلمراء 

الداكنة، والتي تعد مادة قوية وحادة على اللثة واألسنان.
  وتؤثر التغذية على التهاب اللثة بشـــكل مباشـــر وغير مباشـــر، األول يتمثل في نقص 
الفيتامينات املهمة للنسيج اللثوي مثل ڤيتامني C والذي يؤدي نقصه الى مرض االسقربوط، 
وأعراضه تظهر على شكل نزيف لثة، وكذلك نقص األمالح املعدنية أو البروتينات يؤثر على 

النسيج العظمي، فتضعف املقاومة.
  أما التأثير غير املباشـــر، فيتمثل في انه في حال إهمال تنظيف األسنان والفم بعد تناول 
الطعام السائل فإن ذلك يسمح بتجمع الترسبات أكثر من الطعام الصلب ومن أسباب أمراض 
اللثـــة التنفس من الفم حيث يؤدي مع مرور الوقت الى االلتهاب أيضا مما يقلل من مقاومة 

النسيج اللثوي ضد االلتهاب.
  وهناك أيضا أســـباب عالجية تتسبب في التهاب اللثة مثل اإلطباق اخلاطئ لألسنان، أو 
التحضير السيئ جلسور األسنان أو احلشوات املتقلقلة، أو حشوات أسنان زائدة، أو الترميم 

اخلاطئ لنقاط اتصال األسنان من قبل الطبيب.
  وتؤثر العوامل النفسية ســـلبا على اللثة حيث ان سوء املزاج والقلق يدفعان الشخص 

الى إهمال رعاية أسنانه وبالتالي حتدث مشاكل في اللثة. 

 فجوات بني االسنان 

 فك بعد التعديل  (فريال حماد)  د. عبدالرحمن يكن في حوار مع «األنباء» 
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