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 بكالوريـــوس علوم كيميائية من جامعة الباســـيفيك في 

كاليفورنيا ١٩٩٥.
  شهادة طب وجراحة األسنان من جامعة بيتسبيرغ، بنسلفانيا 

١٩٩٩، وأول كويتي يتخرج بهذه الشهادة من هذه اجلامعة.
  البورد األميركي اجلزء األول والثاني في طب األسنان ١٩٩٨. 
ماجستير في التركيبات وزراعة األسنان وأطروحة في تصميم 

زراعة األسنان باستخدام الكمبيوتر ٢٠٠٣.

  البـــورد األميركي لالســـتعاضة الصناعيـــة والدكتوراه 
.٢٠٠٣

  زمالة املنظمة العاملية لزراعة األسنان ـ أميركا ٢٠٠٣.
  العديد من الدورات التدريبية في الواليات املتحدة األميركية 

وأوروبا في مجال التركيبات وزراعة األسنان.
  حضور العديد من املؤمترات املتعلقة بتجميل األسنان في 

الكويت وخارجها. 

 الدكتور في سطور

 (متين غوزال)  د.عصام احلزامي يحاور «األنباء» 

 د.عصام الحزامي لـ «األنباء»: سن الزركونيوم المغلفة 
بالسيراميك هي األقرب إلى األسنان الطبيعية

 زينب أبوسيدو

  من املؤكد أن سـر االبتسـامة اجلميلة يكمن في بياض األسنان وصحة اللثة، فاللون األبيض الناصع لألسـنان واللون الوردي للثة الصحية يكسبان االبتسامة 
اشراقتها ورونقها، ويحرص الكثير من الفنانات والفنانني واملشاهير على أن تبقى ابتسامتهم ساحرة باملواظبة على جتميل اسنانهم، وابقائها بأفضل حال. وخالل 

لقائنا مع د.عصام احلزامي استشـاري تركيب وجتميل وزراعة االسنان للوقوف على آخر تقنيات التركيبات السنية وتبييض االسنان أوضح ان تبييض االسنان 
عملية هامة وميكن أن تكون سـهلة في حال كانت التصبغات اللونية خارجية اي نتيجة تناول الشاي والقهوة والعصائر امللونة، والتدخني وتكون أصعب في 

حال كانت التصبغات متغلغلة في السـن وبني أن نتيجة التبييض تتفاوت من شخص الى آخر وذلك حسب نوعية االسنان ونوعية التصبغات املوجودة، 
مشيرا الى ان التبييض يبيض السن الطبيعية، وال يغير من لون التركيبات السنية واحلشوات، لذلك يجب تغيير هذه التركيبات مبا يتناسب مع لون 

األسنان اجلديد بعد التبييض إذا كانت ظاهرة. وحول احلساسية التي تصيب البعض بعد عمليات تبييض االسنان أوضح د.احلزامي ان احلساسية 
مؤقتة، وهي نتيجة فتح مسـامات طبقة املينا، وخالل أيام قليلة تنتهي احلساسـية، ونصح بعدم التدخني وكذلك عدم شرب القهوة والشاي 

خالل أول يومني بعد تبييض االسنان.
  وحول التركيبات السـنية قال د.احلزامي إن أقوى هذه التركيبات هي املصنوعة من الذهب املغلف بالسـيراميك، وهي تركيبات 

شـائعة، لكنها متواضعة جماليا إذا ما قورنت بالزركونيوم وقشـرة الفينيرز، موضحا ان تركيبات الزركونيوم املغلف بالسيراميك هي 
األقرب الى االسنان الطبيعية لكنها تفتقر إلى الصالبة التي جندها في تركيبات الذهب املغلف بالسيراميك.

  أما عن ما يسمى بالقشرة أو الفينيرز فأكد أنها ال تصلح إال في حاالت محددة، وتبقى مهددة بالسقوط.
  وحول زراعة االسنان نصح د.احلزامي املقبلني على هذه العملية بالتأكد من صالحية النظام املستخدم في الزراعة وما إذا 

كان نظاما معتمدا في البلد الذي يقيم فيه الشخص مع التأكد من وجود موزع محلي لهذا النظام في حال حدثت اشكاالت 
معينة وتطلبت احلالة االسـتعانة بهذا النظام ثانية، كما تطرق د.احلزامي خالل لقائنا معه الى الكثير حول تبييض االسنان 

وتركيباتها، وغير ذلك فإلى التفاصيل:

 نتيجة التبييض تتفاوت من شخص إلى آخر حسب نوعية السن والصبغة الموجودة فيها  وتكون أفضل للصبغات الخارجية مثل القهوة والشاي والتدخين

 ال يؤثر التبييض إال على األسنان الطبيعية وتبقى التركيبات والحشوات هي ما يسبب اختالفًا في درجة اللون.. والحل تبديل التركيبات والحشوات إلى درجة مناسبة
ــر لتبييض  ــائل املتواف ــا الس  م

األسنان؟
  هناك عدة وســــائل لتبييض 
األســــنان، وتختلــــف كل طريقة 
في التركيــــب الكيميائي وتركيز 
املادة املستخدمة، كذلك قد تختلف 
طريقة استخدام التبييض ومدته 
مــــن وســــيلة إلى أخــــرى. وهي 
نوعان األول التبييض باستخدام 
الليزر بالعيادة والثاني التبييض 
املنزلي باستخدام القالب اخلاص. 
الطريقة األولى فعالة وســــريعة 
وحتتاج إلى ٣ جلسات، كل جلسة 
تستغرق من ١٥ ـ ٢٠ دقيقة، ويتم 
ذلــــك بعد عزل األســــنان ووضع 
مادة التبييــــض التي تتفاعل مع 
األشعة فوق البنفسجية. ويجب أن 
يعلم املريض أن نتيجة التبييض 
تتفاوت من شخص إلى آخر حسب 
نوعية السن والصبغة املوجودة 
النتيجة تكون أفضل  فيه، ولكن 
عندما تكون الصبغات في السن 
خارجية مثل صبغة القهوة والشاي 
واملشــــروبات الغازية والتدخني، 
التبييض باالشعة فوق  وعملية 
البنفسجية قد تسبب احلساسية 
عند بعض املرضى، وذلك لفترة 
زمنية محدودة، تزول بعد يوم أو 
يومني على أبعد تقدير وذلك بسبب 
فتح املسامات في طبقة املينا. إضافة 
إلى ذلك، فإن مادة التبييض مادة 
كاوية لها تأثير حارق على اللثة 
والشفاه إذا تســــربت اليها خالل 
عمليــــة التبييض، لذلك يجب أن 
يشرف على عملية التبييض طبيب 

األسنان لتفادي أي تعقيدات.
  الطريقة الثانية، عبارة عن قالب 
يصنعه الطبيــــب للمريض أثناء 
زيارته للعيادة، ويحمل القالب مادة 
التبييض والتي سيضعها املريض 
على أسنانه أثناء النوم. ونظرا ألن 
عملية التبييض املنزلي تستغرق 
ثالثة اسابيع حتى تظهر نتائجها 
التزام  املرجــــوة، وتعتمد علــــى 
املريض بلبس القالب يوميا ملدة 
٤ ســــاعات أثناء نومه، فيجب أن 
يراعي عند عمل القوالب أن يتم اخذ 
املقاس الدقيق خاليا من العيوب 
والشوائب، حتى ال تتسرب مادة 
اللثة،  الكاوية وتكوي  التبييض 
املنزلي  التبييض  ومتتاز طريقة 

بدميومة أكثر للبياض.
  هل كل املرضى مؤهلون لعملية 

التبييض؟
  ال، يجب أن يقرر الطبيب املعالج 
مدى استفادة املريض من التبييض، 
فاملرضى الذيــــن لديهم تركيبات 
وحشوات في األســــنان األمامية 
يجب أن يعلمــــوا أن التبييض ال 

الذهــــب واملعادن  ارتفاع ســــعر 
املســــتخدمة فــــي صناعته. لذلك 
الثالث يصنعون  العالم  في دول 
هــــذه التركيبــــات مبعــــادن غير 
ثمينة تؤدي إلى انعدام الدقة في 
التركيب، وتغيير اللون السريع، 
ومشاكل في اللثة والرائحة. ومن 
أجل ذلك يجب أن يعرف املريض 
نوع املعدن املستخدم في السن. 
وهناك ســــن الزركونيوم املغلف 
بالسيراميك ويتميز بأنه األقرب 
شبها إلى مينا األسنان الطبيعية. 
أما سن السيراميك فتتميز بالشكل 
الطبيعي ولكن يفتقر إلى الصالبة 
التركيبات األخرى.  املوجودة في 
وينصح به في األسنان األمامية فقط 
وال ميكن استخدامه في اجلسور 
الطويلة. وهناك تركيب الفينيرز 
او القشـــرة لكنه ال يصلح إال في 
حاالت محددة مع احتمال سقوط 

هذه التركيبات.
ــني أنواع  ــاك اختالف ب ــل هن   ه

زراعات األسنان؟
  فـــي الوقت احلالـــي ال يوجد 
اختالف كبير في تصميم الزرعات 
فكلها عبـــارة عن وتد يغرس في 
العظم. ولكن هنـــاك اختالفا في 
الشركات املصنعة لهذه الزرعات، 

من حيث اجلودة والكفاءة.
ــب على املريض فعله    ماذا يتوج

قبل عملية الزراعة؟
  يجب أن يتأكـــد من صالحية 
وكفاءة النظام املستخدم في الزراعة، 
وهل هو معتمد في الكويت وعامليا، 
إضافة الى التأكد من وجود موزع 
محلي لهذا النظام في الزراعة، في 
حال حصول تعقيدات في الزرعة 
أو التركيب، ويجب على املريض 
الوافد أن يتأكـــد من وجود نظام 

الزراعة في بلده أيضا.
ــة  زراع ــة  عملي ــل  مراح ــا    م

األسنان؟
  أوال زراعـــة الوتـــد، وفي هذه 
املرحلة تتم زراعة الغرسة املعدنية 
في داخل العظم، وفي حاالت معينة 
تكون هذه العملية مصاحبة لعملية 
زراعة عظـــم، وذلك لتعزيز ثبات 
الزرعة في الفم. وقد حتتاج هذه 
املرحلة من شهرين إلى ستة اشهر 
الزرعة  الكامل والتحام  للشـــفاء 
بالعظم وثانيا تركيب السن فوق 
الزرعة وأي خطـــأ أو تقصير في 
تركيـــب القطع املعدنيـــة املكملة 
لعملية تركيب السن قد يؤدي إلى 
سقوط التركيبة أو فشل الزرعة، كما 
أن فشل العملية قد يكون مرتبطا 
بجهل الطبيب بتعليمات استخدام 
القطع املركبـــة أو مرتبطا برداءة 

نظام الشركة املصنعة للزرعة. 

يؤثر إال على األسنان الطبيعية، 
ما قد يسبب اختالفا وعدم تناسق 
في درجة لون األســــنان، ويكون 
احلل هو تبديــــل هذه التركيبات 
واحلشــــوات إلى درجة مناسبة. 
كذلك علــــى طبيب األســــنان أن 
ينصح املريض بعملية التبييض 
قبل عملية تركيب االسنان خاصة 
في تركيبات االســــنان االمامية، 
التبييض يستطيع  وبعد عملية 
الطبيب املعالج واملريض أن يختارا 
اللون املناسب للتركيبات. وجتدر 

االشارة إلى أن حساسية االسنان 
التي تصاحــــب عملية التبييض 
قد تزداد مع املرضى الذين لديهم 
حشوات نظرا لتسرب املادة املبيضة 
الكاوية من خالل احلشوة إلى داخل 

السن.
  ما النصائح التي يجب أن يتبعها 

املريض بعد عملية التبييض؟
  ينصح بشكل عام بعدم التدخني 
وشرب القهوة والشاي والسوائل 
الغازية امللونــــة وأكل املواد التي 
حتتوي على صبغات وذلك خالل 

أول يومــــني بعد التبييض، حلني 
انغالق املسامات في األسنان.
  ما أنواع تركيبات األسنان؟

  شــــهد طب األسنان في الفترة 
األخيــــرة نقلة نوعيــــة من حيث 
التقنية واجلودة في صناعة مواد 
تركيب االسنان وبشكل عام، هناك 
عــــدة انواع مــــن التركيبات منها 
السن املعدنية من الذهب املغلف 
بالسيراميك وتعتبر هذه التركيبة 
قوية لكن جماليا متواضعة. وهو 
النوع الشائع ولكنه مكلف بسبب 

 حقائق عن القشرة التجميلية
 إن التغطية بالقشرة التجميلية ال متنع التسوس 
الناجت عن اإلهمال في تنظيف األســــنان، حيث إنها 

تغطي السن بشكل جزئي.
  يجب أن يؤخذ بعني االعتبار ان القشور التجميلية 
أضعف من تركيبة الســــن الطبيعية لذلك يجب أخذ 
احليطة بعد العض على األشياء الصلبة أو استخدام 
االسنان في فتح العلب، كما يجب أن تعامل االسنان 
املغطاة بالقشرة مثل االسنان الطبيعية، حيث يجب 

اســــتخدام الفرشــــاة واملعجون واخليط السني في 
تنظيفها.

  إن التغطية بالقشــــرة التجميلية هي عملية غير 
عكسية ألنها تستدعي نحت سطح السن وبالتالي ال 

ميكن العودة إلى شكل األسنان السابقة.
  يجب أن يقوم املريض بزيارة دورية لطبيب األسنان 
لفحص القشور السنية التي لديه حيث ان للقشور 

التجميلية عمرا محددا حسب نوع القشرة. 

 األسنان واالبتسامة
 عالقة األســـنان واالبتســـامة باجلمال ليست 
جديدة، ففي تراثنا العربي وصف الشـــاعر جمال 

ثغر محبوبته واسنانها بقوله:
  ترى الدر منثورا اذا ما تكلمْت

وكالدر منظوما اذا لم تكلِم     
  ليوجـــز بذلك رأي العرب بأن جمال االســـنان 

يكمن في بياضها الناصع.
  وعلـــى الرغم من اتفاق معظم احلضارات على 
هـــذا الرأي الذي قد يبدو بديهيـــا، فان اليابانيني 
قدميا خالفـــوه، حيث كانت املرأة تتزين بتغطية 

اســـنانها باللون االســـود حتى يتماشى مع لون 
شعرها الفاحم.

  الطريف ان البعض بدأ يضفي على فلج االسنان 
بعدا رمزيا مثل مصمم األزياء االسباني املعروف 
ديڤيد ديلفني الـــذي عمد الى اجراء جراحة خللق 
فلج بني سنتيه االماميتني في اعقاب وفاة والده عام 
٢٠٠٨ ما اثار بداخله شـــعورا بالوحدة، وقد اطلق 
على مجموعته لربيع ٢٠٠٩ اســـم دياستيما وهو 
االسم العلمي لوجود قصور وحالة مرضية باالسنان 

املفلجة جتعل هناك حاجة لتدخل طبي. 

 تركيبـة الذهــب المغلـف 
وهي  شائعـــة  بالسيراميك 
األقــوى لكنها متواضعة جماليًا

 نصـح بالتوقـف عن التدخين وشرب القهـوة والشاي  يوميـن
   بعـد تبييض األسنـان بسبب تفتح مسامـات طبقة المينـا

 بعد التجميل مع تركيبات الزركونيا  قبل جتميل األسنان 


