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األستاذة الدكتورة فادية ديب
 نقيب األطباء األسنان يف سورية

برملانياً  ضيفاً  األسبوع  هذا  استقبل  كنت  عندما 

إىل  اللبنانية  احل��دود  من  عودتنا  وخ��ال  فرنسياً، 

دمشق...كان ينظر باهتمام بالغ إىل الطريق، واسرتعى 

انتباهه بنايات جديدة قيد اإلنشاء على أطراف دمشق، 

فسألين مندهشاً )أنتم مستمرون باالعمار؟(.

إننا  ال��س��وري��ون...  ق��وة  الت��درك  أن��ت  أجبته: 

ومستمرون  باالعمار  مستمرون  حنن  الننهزم... 

ستجد  احلزن...  رغم  بالفرح  مستمرون  باحلياة... 

وكل  ثانية  كل  الطبيعية  حياتهم  ميارسون  السوريون 

حلظة...

رغم  استمرت  الوطن،  هذا  من  جزء  ونقابتنا 

واليوم  مشاريعها،  مبتابعة  والعراقيل  ال��ظ��روف 

األول  التدرييب  املركز  هو  فها  واقعاً،  حلمنا  أصبح 

للتخصصات الطبية أصبح جاهزاً، ومت مصادقة نظامه 

نزار  الدكتور  الصحة  وزير  السيد  قبل  من  الداخلي 

البيضاء يف دفع عجلة  األيادي  له  الذي كان  يازجي، 

تفعيل هذا املركز، والذي سيكون نواة رئيسية يف حتول 

مهنة طب األسنان يف سورية... وان كنا قد أبطئنا يف 

تقف  اليت كانت  العراقيل  يعود حلجم  فذلك  إخراجه 

أمام افتتاحه وإحداثه وعدم تعاون بعض اجلهات املعنية 

بالرتخيص.

العقوبات  تعاىل مت جتاوز كل هذه  لكن واحلمدهلل 

بفضل تكاتف كل اجلهود والتعاون املشرتك.

أيتها الزميات ... أيها الزماء ...

لقد انطلقنا حنن أعضاء جملس نقابة أطباء األسنان 

يف سورية، باجتاه كل حمافظات القطر مل مينعنا ومل يعرقل 

مسريتنا إرهاب والترهيب وال تهديد أو وعيد واضعني 

أطباء األسنان يف كل  إىل كافة  الوصول  أعيننا  نصب 

على  للوقوف  معهم  والتواصل  اجلريح  وطننا  ربوع 

احتياجاتهم ومعاناتهم...

لطول  ليس  قاسية ومؤملة  الرحلة  تلك  لقد كانت 

ملا شاهدناه من آثار دمار وختريب  املسافة والزمن بل 

األفتتاحية

جوالت يف وطني



من  وبدعم  استطاعت  ما  بكل  سعت  اليت  اآلمثة  لاليدي 

والذي  مستقراً  أمناً  لتخريب وطناً  بالعامل  الشر  كل قوى 

هو االغلى على وجه البسيطة.

ان   ميكننا  وال  االمجل  النه  نستبدله  ان  الميكن  وطننا 

نعيش إال فوق ثراه النه األعلى.

لقد عايشنا معاناة أهلنا وزمالئنا يف حلب – دير الزور 

– احلسكة – درعا –  محص – محاه – السويداء،  وكافة 
حمافظات القطر...

وزمالئنا  أهلنا  نرى  وحنن  والفخار  بالعزة  شعرنا 

متواجدين  والقتل  واخلراب  الدمار  كل  رغم  الصامدين 

الداء مهنتهم... ثابتي يف وطنهم... ملبينّ لنداء الواجب، 

منهم  امللهوف  الغاثة  البعض  بعضهم  جانب  اىل  يقفون 

كعائلة واحدة مل تفرق ال دين وال قومية وال طائفة، فلم 

كنا  بل  والقتلة...  والارهابيي  طائفيي...  يوماً  نكن 

وسنبقى دائماً دعاة سالم وحمبة، وسنداً لكل أهلنا وشعبنا 

باحلرية  املطالبة  األرض  شعوب  وكل  العربي،  الوطن  يف 

والدميقراطية... 

أرضها  على  للجميع  وطناً  وستبقى  كانت  سورية 

املقدسة ستنبذ اإلرهاب منها النها ارض مقدسة  حتى وان 

طال أمده، سيسطع  فجر سوريا املتجددة قريباً انشاهلل.

لقد عملنا خالل دورتنا النقابية املنصرمة حنن أعضاء 

جملس النقابة بكل ما أوتينا من قوة فالوطن لن ميوت أبداً 

بل دائٌم ما دامت احلياة.

الكثري  حنقق  أن  حاولنا  الظروف  قساوة  كل  ورغم 

ما نطمح حتقيقه وسنستمر بكم  من االجنازات من بعض 

ومعكم زمالئنا األغرار لتكون نقابتنا نقابة أطباء األسنان 

يف سورية كما كانت دائماً يف الريادة.

جناح مؤمترنا جناح لنا مجيعاً ولوطننا ولشعبنا ولقائدنا 

اليزالوا  والذين  الوطن  هذا  أبناء  من  الشرفاء  ولكل 

دائماً  ينتظروا شروق مشس سوريا، وستعود كما كانت 

أرجاء  كل  يف  والعلم  احلضارة  تنشر   ، وضاءة  مشرقة 

الكون.

وطين نعشقك وبعشقك حنيا.
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الدكتور رفعت أمحد الكبيسي

كلمة العدد

أن تتغلب على الظروف و الصعاب.... هي القدرة على الوصول إىل اهلدف ...

هكذا استطاع جملس النقابة يف كل هذه الظروف االستثنائية أن يقدم على خطوات استثنائية, فتم 

حتويل الطابق الثامن يف مبنى خزانة التقاعد إىل مركز ختصصي نوعي ....حيث يضم هذا املركز 

كزراعة  أختصاصات  حتدث  وأن  األسنان,  طب  اختصاصات  مبختلف  ختصصية  عيادة   )28(

األسنان وطب األسنان التجميلي يف هذا املركز, هي خطوة باالجتاه الصحيح.

أن تكون نقابتكم هي الرائدة ... والوحيدة اليت تصدت ملثل هذا التحدي ...

أن تتحول نقابتكم إىل ملتقى علمي الختصاصات طب األسنان.

مل... و ال ميكن هلذا أن يكون لوال دعمكم ووقوفكم إىل جانبنا ... بآرائكم... وتطلعاتكم... 

فكنتم خري سند وداعم لنقابتكم وما انتخابات جمالسكم إال حلقة من هذه احللقات ...

نتمنى أن ترتقي نقابتنا بكم ومعكم إىل مستوى الطموح واألمل. 

يف اأوقات الأزمات .... تظهر الإمكانات
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كلمة العدد
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جملة طب الفم

أو    Localized موضع  يكون  أن  لالحنسار  ميكن 

وميكن  أكثر,  أو  سناً  يصيب   ,Generalized معمم 

أكثر  او  واحداً  منتشريصيب سطحاً  أو  يكون حمدود  أن 

وميكن ان يصل اىل ذروة السن2. 

ما  ون��ادراً  البالغني  عند  عموماً  االحنسار  يالحظ 

من  لعدد  تراكمية  نتيجة  فهو  األطفال،  عند  يالحظ 

فإم��ا   Multifactional - Etiology األسباب 

فيزيولوجي��ة  أو   Anatomical تش��رحيية  تكون  أن 

 ,  Pathological جرثومي�ة  أو   Physiological
باإلضافة اىل أس���باب عديدة أخرى كالرض الناجم عن 

 ،Tooth-Brushing-Trauma اخلاطئ  التفريش 

القاسي  والطعام   Chewingtobacoo التبغ  ومضغ 

اإلحنسار  ان  املؤكد  ومن   .Hard-Food .1,3,4
بصحة  واملهتمني  املهملني  األشخاص  يصيب  اللثوي 

أسنانهم ولثتهم على السواء 5,2

املرضي  األثر  اىل  تعود  اإلصابة   بهذه  اإلهتمام  ان   

السنية  احلساسية  وأهمها  عنها6  ينجم  ق��د  ال��ذي 

األسنان  أعناق  تعرض  وزيادة   Hypersensitivity
أو   Abrasion والسحل   Root - Cariesللنخر

تراكم  عملية  تسهيل  جانب  اىل   Erosion التآكل 

 Plaque-Accumulation اجلرثومية  اللوحية 

ذلك  إىل  ويضاف  املصابة,  األسنان  إصفرار  يف  والزيادة 

السن  يظهر  األهم حيث  العرض  التجميلية وهي  الناحية 

للمريض أطول من األسنان األخرى و خاصة إذا أصاب 

اإلحنسار األسنان األمامية.

االنح�سار اللثوي
االنت�سار واالمتداد وال�سّدة لدى مر�سى ق�سم 

اأمرا�ض اللثة

االستاذ الدكتور شريف االشقر

أستاذ أمراض النسج حول السنية

 يف اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا

� Gingival- اللثوي  االنح�سار 
اأك���ر  م���ن  واح����د   Recession
اإ�����س����اب����ات امل���خ���اط���ي���ة ال��ل��ث��وي��ة 
,وُيعرف  �سيوعًا   Mucogingival
اللثوية   احل���واف  تو�سع  اأن���ه  على 
املينائي  للملتقى  بالن�سبة  ذروي���ًا 
املالطي1, وبتعبري �سريري االنح�سار 

هو اإنك�ساف �سطح اجلذر. 
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  Prevalence انتشاراً  اللثوي  االحنسار  يبدي 

من  ختتلف   Severity وحدًة   Extension وإمتداداً 

ُأخرى ومن منطقة اىل  شخص اىل آخر ومن جمموعة اىل 

األشخاص  جمموع  إىل  االنتشار  يشري  حيث  أخرى7. 

األسنان  إىل عدد  االمتداد  يينما يشري  باالحنسار  املصابني 

املصابة باالحنسار , أما حدة االحنسار فتشري إىل مساحة أو 

كمية أالحنسار. 

املتحدة  الواليات  يف  انتشاراالحنساراللثوي  لوحظ   

البالغني  األشخاص  من   %  22,5 بنسبة  األمريكية 

حسب Albandar  Et Al8 1999 .ويف دراسة ل

النسبة   هذه  بلغت   Kassab& Cohen9   2003
النرويج  يف  سنة.أما   50 ال  فوق  لألعمار   %  69
البالغني  من   %  60 أن   فوجدوا  وزمللاؤه   Loe2
هذه  وترتفع  لثوي  احنسار  عندهم  كان  سنة   20 فوق 

التقدم يف العمر وتتواجد بشكل اساسي على  النسبة مع 

نسبة  بلغت  الشفوية, ويف سرييانكا  أو  الدهليزية  اجلهة 

 100% حتى  وترتفع   90% اللثوي  باالحنسار  اإلصابة 

فقد  اجلديدة  غينيا  يف  أما  سنة.  ال50  فوق  األعمار  يف 

من   %  40 أن  أشارSchamschula Et Al10اىل 

يف  لثويا. كذلك  احنسارا  لديهم  كان  البالغني  األشخاص 

من    %  65 أن  اىل    Verhkalahti11 أشار  فنلندا 

املرضى تعرضوا ملثل هذه التغريات وقد امتدت لتبلغ نسبة 

11 % من األسنان. ويف دراسة ل Susin12 وزماؤه 
2004 حول وبائية االحنسار اللثوي يف الربازيل تبني ان 
%  لديهم بينما حدة   51.6 انتشار االحنسار يبلغ نسبة 

االحنسار تبلغ 17 % فوق ال 3ملم و5.8 % فوق ال 

5ملم, وهناك ارتباط وثيق مع التقدم بالعمر ونسبتها أكرب 
 Sugihara13 لدى الرجال من النساء. ويف دراسة ل

لدى  اللثوي  االحنسار  انتشار  حول   2004 وزمللاؤه 

البالغني يف اليابان حيث بلغت النسبة 56,3 % وترتبط 

من  أكرب  الرجال  لدى  ونسبتها  بالعمر  التقدم  مع  طرداً 

النساء وتتوضع على الناحية الدهليزية بنسبة 90 %.ويف 

كانت   2005 وزماؤه   Koslowska14 ل  دراسة 

نسبة انتشار االحنسار 29.45 % ولدى النساء أكرب من 

الرجال يف بولندا.
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أو    Localized موضع  يكون  أن  لالحنسار  ميكن 

وميكن  أكثر,  أو  سناً  يصيب   ,Generalized معمم 

أكثر  او  واحداً  منتشريصيب سطحاً  أو  يكون حمدود  أن 

وميكن ان يصل اىل ذروة السن2. 

ما  ون��ادراً  البالغني  عند  عموماً  االحنسار  يالحظ 

من  لعدد  تراكمية  نتيجة  فهو  األطفال،  عند  يالحظ 

فإم��ا   Multifactional - Etiology األسباب 

فيزيولوجي��ة  أو   Anatomical تش��رحيية  تكون  أن 

 ,  Pathological جرثومي�ة  أو   Physiological
باإلضافة اىل أس���باب عديدة أخرى كالرض الناجم عن 

 ،Tooth-Brushing-Trauma اخلاطئ  التفريش 

القاسي  والطعام   Chewingtobacoo التبغ  ومضغ 

اإلحنسار  ان  املؤكد  ومن   .Hard-Food .1,3,4
بصحة  واملهتمني  املهملني  األشخاص  يصيب  اللثوي 

أسنانهم ولثتهم على السواء 5,2

املرضي  األثر  اىل  تعود  اإلصابة   بهذه  اإلهتمام  ان   

السنية  احلساسية  وأهمها  عنها6  ينجم  ق��د  ال��ذي 

األسنان  أعناق  تعرض  وزيادة   Hypersensitivity
أو   Abrasion والسحل   Root - Cariesللنخر

تراكم  عملية  تسهيل  جانب  اىل   Erosion التآكل 

 Plaque-Accumulation اجلرثومية  اللوحية 

ذلك  إىل  ويضاف  املصابة,  األسنان  إصفرار  يف  والزيادة 

السن  يظهر  األهم حيث  العرض  التجميلية وهي  الناحية 

للمريض أطول من األسنان األخرى و خاصة إذا أصاب 

اإلحنسار األسنان األمامية.

االنح�سار اللثوي
االنت�سار واالمتداد وال�سّدة لدى مر�سى ق�سم 

اأمرا�ض اللثة

االستاذ الدكتور شريف االشقر

أستاذ أمراض النسج حول السنية

 يف اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا

� Gingival- اللثوي  االنح�سار 
اأك���ر  م���ن  واح����د   Recession
اإ�����س����اب����ات امل���خ���اط���ي���ة ال��ل��ث��وي��ة 
,وُيعرف  �سيوعًا   Mucogingival
اللثوية   احل���واف  تو�سع  اأن���ه  على 
املينائي  للملتقى  بالن�سبة  ذروي���ًا 
املالطي1, وبتعبري �سريري االنح�سار 

هو اإنك�ساف �سطح اجلذر. 
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هكذا فإن معرفة نسبة حدوث االحنسار اللثوي عند 

سكان منطقة ما حاجة أساسية لوقايتهم للسيطرة على هذا 

الصحية  للمراكز  الصحيح   بالتخطيط  ويسمح  املرض 

وحّدة  وامتداد  انتشار  معلومات  على  مستندين  السنية 

هذه اآلذيات، ولكي نؤّسس برامج وقائية صحيحة وفعّالة 

واليت قد تسيطرعلى االحنسار اللثوي، باإلضافة  لتجّنب 

واليت  تتطّور.  قد  اليت  املعّقدة  املوضعية  اإلضطرابات 

وتدعم  املرض  حتليل  على  والدارسني  الباحثني  تساعد 

معارفهم حول وبائية اإلصابة يف اجملتمع السوري.

لذا، إستهدفت الدراسة احلالية ) كلية طب األسنان 

وحّدة  واالمتداد  االنتشار  تقييم  دمشق(.  جامعة   –
اللثوية عند املرضى املراجعني لقسم أمراض  االحنسارات 

اللثة يف كلية طب األسنان جبامعة دمشق .

 مشلت عيّنة الدراسة 2250 بالغاً بعمر أكثر من 20 

43,5 سنة،  يبلغ  67 سنة أي مبتوسط عمر  سنة وحتى 

راجعوا  الذين  املرضى  من  عشوائي  بشكل  اختيارهم  مت 

عيادات قسم أمراض اللثة  )كلية طب األسنان – جامعة 

دمشق ( خالل العام الدراسي 2005-2004  :

ُقّسمت  العينة من كال اجلنسني  ل 4 جمموعات وفقا 

للعمر:

جمموعة 1 ) مج 1( : 20 إىل 29 سنة

جمموعة 2 ) مج2 (: 30 إىل 39 سنة

جمموعة 3 ) مج3 (: 40 إىل 49 سنة

جمموعة 4 ) مج4 (: فوق  50 سنة

مشلت معايري االختيار مرضى  عمرهم فوق 20 سنة 

ولديهم كحد أدنى 20 سناً طبيعية يف أفواههم وتضّمنت 

عدد  جمموع  وبلغ  رجاًل  و886  ام��رأة   1364 العيّنة 

معرفة  يف  )للمساعدة  سناً   56,379 لديهم  األسنان 

امتداد اإلصابة(. أي مبعدل25 سناً وسطياً لكل مريض. 

سجل كّل فرد لديه احنسار لثوي، حينما كان هناك أكثر 

من مليمرت 1 من سطح جذر واحد مكشوف، وسجلت 

حدة االحنسار يف كل سن على منتصف السطح الدهليزي 

أو الشفوي  والسطح اللساني او احلنكي, وقيس االحنسار 

من امللتقى  املينائي املالطي وحتى حافة اللثة احلرة  .

 ولكي ُنقيّم حدة االحنسار يف االجتاه التاجي الذروي 

وفقاً  درج��ات  ثالثة  ُح��ددت   .Apicocoronal
لسطح    Apicocoronal ال��ذروي   التاجي  للبعد 

اجلذراملعّرض لالحنسار اللثوي:

ملم من   2 إنكشاف  حتى  البسيط��ة:   االحنسارات 

سطح اجلذر.

2ملم   من  أكرب  إنكشاف  املتوسطِة:  االحنسارات   

وحتى  4 ملم من سطح اجلذر.

 االحنسارات املتقّدم��ة: إنكشاف أكثر من 4 ملم من 

سطح اجلذر.

بقسم  اخلاصة  التشخيص  باستمارات  االستعانة  متت 

يف  اللثوي  باالحنسار  خاصاً  حقاًل  تتضمن  وال��يت  اللثة  

الفكني العلوي والسفلي وموقع السن املصابة وقياس مسافة 

االحنسار ومعلومات شخصية حول )عمر,جنس ( املريض. 

كما مت إستبعاد األرحاء الثالثة من الدراسة لوضعها اخلاص 

يف البزوغ.

اللثوي  باالحنسار  املصابني  األشخاص  ع��دد  بلغ 

حجم  من   %  81 تبلغ  نسبة  يعادل  مبا  أي   2025
 20860 باالحنسار  املصابة  األسنان  عدد  العينة.وكان 

عدد  املفحوصة.كان  األسنان  عدد  من   %  37 مبعدل 
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 8553  ) >2ملم   ( بسيطة  باحنسارات  املصابة  األسنان 

عدد  باالحنسار.أما  املصابة  األسنان  من   %  41 مبعدل  

 4< <2ملم   ( املتوسطة  باالحنسارات  املصابة  األسنان 

عدد  بلغ   .  %  33.33 مبعدل  سن   6954 فبلغ   ) ملم 

األسنان املصابة باالحنسارات املتقدمة 5353 سن مبعدل 

باالحنسار  املصابات  اإلن��اث  عدد  كان   .  23.67%
 93.44 تبلغ  مئوية  بنسبة   657 الذكور  وعدد   1368
% و 83.59 % على التوالي. بلغ توزع عدد املصابني 
 378 العمرية  اجملموعات  إىل  بالقياس  اللثوي  باالحنسار 

الثانية,  العمرية  اجملموعة   561 األوىل,  العمرية  اجملموعة 

العمرية  اجملموعة   842 الثالثة,  العمرية  اجملموعة   805
الرابعة. وأخرياً كان توزع االحنسار ما بني اجلهة الدهليزية 

واللسانية 16479 اصابة دهليزية و4381 إصابة لسانية 

أو حنكية أي مبعدل  %79 و21 % على التوالي.

فقد  األسنان  على  االحنسارات  لتوزع  بالنسبة  أما 

لوحظ التوزع  وفقاً للشكل التالي:

 اجلدول رقم 1

كانت الثنايا السفلية واألرحاء األوىل العلوية من أكثر 

والعلوية.  السفلية  للضواحك  باإلضافة  إصابًة  األسنان 

كال  يف  العلوية  والرباعيات  السفلية  األرح��اء  وكانت 

الطرفني قليلة.

بالعودة إىل اجلدول رقم 1 مل نالحظ فروقات جوهرية 

بني الطرف األمين واإليسر يف الفكني مع مالحظة إرتفاع 

نسبة االحنسار عند الرحى األوىل العلوية اليمنى 6 %.

بالنسبة إىل األسنان األكثر تأثراً باإلحنسار فقد أبدت 

السفلية  والرباعيات  العلوية  واألرح��اء  السفلية  الثنايا 

الدرجات األعلى يف اإلصابة.

حدوث  من  سابقة  نتائج  احلالية  الدراسة  نتائج  تؤيّد 

 2,8,9,10,12,13 البالغني  لدى  اللثوي  االحنسار 

انتشار  زيادة  الوبائية،  الدراسات  أكثر  يف  لوحظ  .كما 

مع  تدرجيي  بشكل  اللثوي  االحنسار  وح��دة  وامتداد 

بني  العالقة  هذه  تكون  أن  احملتمل  من  العمر.  يف  التقدم 

التعّرض  فرتة  طول  بسبب  والعمر  االحنسار  ح��دوث 

واملعممة( منها  )املوضعية  اللثوي،  االحنسار  ملسببات 

التهابات متكررة, التفريش, املعاجلات اللثوية من  ) تقليح 

القاسية......( إضافة  وصقل جذور,رضوض املأكوالت 

من  كل  ذكره  ما  نفسها.وهذا  الرتاكمية  التأثريات  إىل 

 .Berglundh16وزمالؤه15 و Baker

كانت أعلى نسبة النتشار االحنسار يف الفك السفلي 

55,4 % بينما كانت يف الفك العلوي 45,6 % وهذا ما 

اجلدول 1
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هكذا فإن معرفة نسبة حدوث االحنسار اللثوي عند 

سكان منطقة ما حاجة أساسية لوقايتهم للسيطرة على هذا 

الصحية  للمراكز  الصحيح   بالتخطيط  ويسمح  املرض 

وحّدة  وامتداد  انتشار  معلومات  على  مستندين  السنية 

هذه اآلذيات، ولكي نؤّسس برامج وقائية صحيحة وفعّالة 

واليت قد تسيطرعلى االحنسار اللثوي، باإلضافة  لتجّنب 

واليت  تتطّور.  قد  اليت  املعّقدة  املوضعية  اإلضطرابات 

وتدعم  املرض  حتليل  على  والدارسني  الباحثني  تساعد 

معارفهم حول وبائية اإلصابة يف اجملتمع السوري.

لذا، إستهدفت الدراسة احلالية ) كلية طب األسنان 

وحّدة  واالمتداد  االنتشار  تقييم  دمشق(.  جامعة   –
اللثوية عند املرضى املراجعني لقسم أمراض  االحنسارات 

اللثة يف كلية طب األسنان جبامعة دمشق .

 مشلت عيّنة الدراسة 2250 بالغاً بعمر أكثر من 20 

43,5 سنة،  يبلغ  67 سنة أي مبتوسط عمر  سنة وحتى 

راجعوا  الذين  املرضى  من  عشوائي  بشكل  اختيارهم  مت 

عيادات قسم أمراض اللثة  )كلية طب األسنان – جامعة 

دمشق ( خالل العام الدراسي 2005-2004  :

ُقّسمت  العينة من كال اجلنسني  ل 4 جمموعات وفقا 

للعمر:

جمموعة 1 ) مج 1( : 20 إىل 29 سنة

جمموعة 2 ) مج2 (: 30 إىل 39 سنة

جمموعة 3 ) مج3 (: 40 إىل 49 سنة

جمموعة 4 ) مج4 (: فوق  50 سنة

مشلت معايري االختيار مرضى  عمرهم فوق 20 سنة 

ولديهم كحد أدنى 20 سناً طبيعية يف أفواههم وتضّمنت 

عدد  جمموع  وبلغ  رجاًل  و886  ام��رأة   1364 العيّنة 

معرفة  يف  )للمساعدة  سناً   56,379 لديهم  األسنان 

امتداد اإلصابة(. أي مبعدل25 سناً وسطياً لكل مريض. 

سجل كّل فرد لديه احنسار لثوي، حينما كان هناك أكثر 

من مليمرت 1 من سطح جذر واحد مكشوف، وسجلت 

حدة االحنسار يف كل سن على منتصف السطح الدهليزي 

أو الشفوي  والسطح اللساني او احلنكي, وقيس االحنسار 

من امللتقى  املينائي املالطي وحتى حافة اللثة احلرة  .

 ولكي ُنقيّم حدة االحنسار يف االجتاه التاجي الذروي 

وفقاً  درج��ات  ثالثة  ُح��ددت   .Apicocoronal
لسطح    Apicocoronal ال��ذروي   التاجي  للبعد 

اجلذراملعّرض لالحنسار اللثوي:

ملم من   2 إنكشاف  حتى  البسيط��ة:   االحنسارات 

سطح اجلذر.

2ملم   من  أكرب  إنكشاف  املتوسطِة:  االحنسارات   

وحتى  4 ملم من سطح اجلذر.

 االحنسارات املتقّدم��ة: إنكشاف أكثر من 4 ملم من 

سطح اجلذر.

بقسم  اخلاصة  التشخيص  باستمارات  االستعانة  متت 

يف  اللثوي  باالحنسار  خاصاً  حقاًل  تتضمن  وال��يت  اللثة  

الفكني العلوي والسفلي وموقع السن املصابة وقياس مسافة 

االحنسار ومعلومات شخصية حول )عمر,جنس ( املريض. 

كما مت إستبعاد األرحاء الثالثة من الدراسة لوضعها اخلاص 

يف البزوغ.

اللثوي  باالحنسار  املصابني  األشخاص  ع��دد  بلغ 

حجم  من   %  81 تبلغ  نسبة  يعادل  مبا  أي   2025
 20860 باالحنسار  املصابة  األسنان  عدد  العينة.وكان 

عدد  املفحوصة.كان  األسنان  عدد  من   %  37 مبعدل 
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 Vehkalahti11 و Watson17 لوحظ يف دراسات

علماً    Gorman18 دراسة  النتيجة  هذه  وتعاكس   .

العالية  النسبة  1967 وَفسر هذه  عام  أن دراسته كانت 

 Absence غياب  أو   Thin لرقة  العلوي  الفك  يف 

العلوية.  لألرحاء   Buccal Plate احلنكية  الصفيحة 

اللثة  ومساكة  بعرض  ربطها  فيمكن  لنتائجنا  تفسرينا  أما 

الفك  يف  األكرب   Attached Gingiva امللتصقة 

Kenedy20 و  Bowers19 العلوي إستناداً إىل

 %  93.44 كانت نسبة اإلصابة لدى اإلناث أعلى 

منها باملقارنة مع النسبة لدى الذكور 83.59 %

وهذا يتوافق مع دراسة Koslowska  وزمالؤه14 

ال  فإنه   , باالحنسار  تأثراً  األكثر  األسنان  إىل  بالنسبة 

يوجد إمجاع يف األدب الطيب ,بينما يشري بعض الدارسني 

إصابة  االكثر  هي  العلوية  والضواحك  األنياب  أن  إىل 

آخرون  يشري  ,بينما   Gorman18 و   Addy21
تأثراً  األكثر  هي  العلوية  واألرح��اء  الضواحك  ان  اىل 

وزمالؤه23.   Serino و  وزمالؤه22   Joshipura
وآخرون يشريون اىل أن القواطع املركزية الفكية السفلية 

واألرحاء األوىل العلوية  هي األكثر تأثراً باالحنسار. أما يف 

دراستنا احلالية فقد أبدت الثنايا السفلية واألرحاء العلوية 

وهذا  اإلصابة  يف  األعلى  الدرجات  السفلية  والرباعيات 

يتناغم مع دراسات Albandar وزميله 8.

أن  اللثوي  االحنسار  حل��دة  بالنسبة  النتائج  بينت 

االحنسارات البسيطة 41 % هي األكثر شيوعاً بينما كانت 

% وهذا   23,67 األقل شيوعاً  املتقدمة هي  االحنسارات 

التعامل جيدأ مع  اللثة  مؤشر جيد حيث ميكن ألخصائي 

البسيطة وإجياد احللول واملعاجلات اجلراحية  االحنسارات 

أو الوقائية للحد من تفاقم اإلصابة.

ميكن  نتائج  من  إليه  توصلنا  ما  إىل  إستناداً  وعليه 

التوصية حسب اجلهة املعنية ب

1  إن وجود نسبة انتشار عالية لالحنسارات 
البالغني يستدعي بذل جهود أكرب يف  اللثوية لدى 

التوعية واملعاجلة هلذه اإلصابة السريرية.

يف  التقدم  مع  االحنسارات  حدة  تزايد    2
,وهذا  اإلصابة  مسببات  تراكم  أثر  يؤكد  العمر 

يتطلب من إخصائي اللثة العمل على التخفيف أو 

باالحنسار حتى  اإلصابة  من عوامل  أمكن  ما  ازالة 

يقلل املريض نتائجها مع الزمن.

3 الدراسات اإلحصائية للعديد من املظاهر 
املرضية أو اآلذيات النسيجية ضرورية للعاملني يف 

يف  األكرب  اجلهد  وبذل  هلا  للتصدي  الطيب  احلقل 

تعريفها والوقاية من انتشارها.
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امللخ�ص��
أكثر  من  الالسرتيئودية  األلتهاب  مضادات  تعترب 

للسيطرة  األسنان  أطباء  قبل  من  توصف  اليت  األدوي��ة 

من  واأليربفني  البارسيتيمول  يعترب  والوذمة.  األمل  على 

أكثر األدوية شيوعاً من حيث األستخدام يف هذا اجملال. 

تعتمد آلية تأثريها على منع تكوين السيكلوأوكسيجيناز 

تكوين  تثبيط  وبالتالي   )Cyclooxygenase(

األلتهاب  مضادات  كل  وتشرتك  الربوستوغالندين، 

تشرتك مجيعها يف  وبالتالي  تأثريها  آلية  الالستريوئيدية يف 

آثارها اجلانبية أيضا واليت ترتاوح ما بني آثار جانبية خفيفة 

خطرية  هضمية  جانبية  آثار  اىل  واإلقياء(  الغثيان  )مثل 

اجلانبية  التأثريات  أما  هضمي(  إنثقاب  أو  نزف  )مثل 

األخرى فتشمل إحتشاء العضلة القلبية احلاد, اإلنسمام 

الكلوي التالي إلخنفاض نسبة اإلرتشاح الكلوي، إزدياد 

املضادة  األدوية  هذه  تأثري  نتيجة  الدموي  النزف  خطر 

الثلث  يف  إستطباب  مضاد  األدوية  هذه  وتعترب  للتخثر. 

الثالث من احلمل. تقدم هذه الدراسة املعلومات املتوفرة 

على  الرتكيز  مع  الالستريوئيدية  األلتهاب  مضادات  عن 

جوانب إستخدامها يف طب األسنان.

الدكتور رشاد مراد

أستاذ علم األدوية يف جامعة دمشق

رئيس فرع دمشق لنقابة أطباء األسنان

م�ضادات�الإلتهاب�غري�
ال�ضتريوئيدية�يف�طب�الأ�ضنان
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يوجد إمجاع يف األدب الطيب ,بينما يشري بعض الدارسني 
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وزمالؤه23.   Serino و  وزمالؤه22   Joshipura
وآخرون يشريون اىل أن القواطع املركزية الفكية السفلية 

واألرحاء األوىل العلوية  هي األكثر تأثراً باالحنسار. أما يف 

دراستنا احلالية فقد أبدت الثنايا السفلية واألرحاء العلوية 

وهذا  اإلصابة  يف  األعلى  الدرجات  السفلية  والرباعيات 

يتناغم مع دراسات Albandar وزميله 8.

أن  اللثوي  االحنسار  حل��دة  بالنسبة  النتائج  بينت 

االحنسارات البسيطة 41 % هي األكثر شيوعاً بينما كانت 

% وهذا   23,67 األقل شيوعاً  املتقدمة هي  االحنسارات 

التعامل جيدأ مع  اللثة  مؤشر جيد حيث ميكن ألخصائي 

البسيطة وإجياد احللول واملعاجلات اجلراحية  االحنسارات 

أو الوقائية للحد من تفاقم اإلصابة.

ميكن  نتائج  من  إليه  توصلنا  ما  إىل  إستناداً  وعليه 

التوصية حسب اجلهة املعنية ب

1  إن وجود نسبة انتشار عالية لالحنسارات 
البالغني يستدعي بذل جهود أكرب يف  اللثوية لدى 

التوعية واملعاجلة هلذه اإلصابة السريرية.

يف  التقدم  مع  االحنسارات  حدة  تزايد    2
,وهذا  اإلصابة  مسببات  تراكم  أثر  يؤكد  العمر 

يتطلب من إخصائي اللثة العمل على التخفيف أو 

باالحنسار حتى  اإلصابة  من عوامل  أمكن  ما  ازالة 

يقلل املريض نتائجها مع الزمن.

3 الدراسات اإلحصائية للعديد من املظاهر 
املرضية أو اآلذيات النسيجية ضرورية للعاملني يف 

يف  األكرب  اجلهد  وبذل  هلا  للتصدي  الطيب  احلقل 

تعريفها والوقاية من انتشارها.
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مقدمة��
ت�����ض��م�م�������ض���ادات�الإل���ت���ه���اب�
من� جمموعة� الال�ضتريوئيدية�
تاأثريات� لها� متغايرة� الأدوي���ة�
ل��ل��ح��رارة� وخ��اف�����ض��ة� ت�ضكينية�
تناول� اإن� ل��الإل��ت��ه��اب.� وم�����ض��ادة�
هذه�الأدوية�ب�ضكل��ضخ�ضي�دون�
اأمرًا� يعترب� الطبيب� اىل� الرجوع�
وعلى� العربي� �ضائعًا�يف�جمتمعنا�
ال��رغ��م�م��ن�اأن�ه��ذه�ال��زم��رة�من�
الأدوية�تعترب�ب�ضورة�عامة�اآمنة�
جانبية� تاأثريات� لها� بع�ضها� لكن�
اله�ضمية� ال��ق��رح��ة� مثل� مهمة�
والنزف�اله�ضمي�واإزدياد�اإحتمال�
الوعائية� ب��الأذي��ات� الإ���ض��اب��ة�
والتي�ميكن�اأن�تقود�اىل�اإحت�ضاء�

الع�ضلة�القلبية.

الت�ضنيف��
بالرغم من اإلختالف الذي تظهره أدوية هذه الزمرة 

ذاتها  التأثري  آلية  هلا  لكن  الكيميائية   البنى  خيص  فيما 

احلالة  هذه  وتسمى  اجلانبية  التأثريات  يف  تتشابه  وبالتالي 

ب )تأثري اجملموعة(. يظهر اإلختالف يف نصف العمر لكل 

كل  بني  الفاصلة  الزمنية  الفرتات  ملعرفة  الضروري  دواء 

جرعة وأخرى والكمية الدوائية الفعالة املوجودة يف كل 

جرعة.

اآلية�التاأثري�العامة��
تكوين  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  تثبط 

محض  حتويل  عن  واملسؤول  السياكلواوكسيجيناز  إنزيم 

اآلراكيدونك إىل بروستوغالندين وثرومبوكساناز. يوجد 

اخللوي  الغشاء  يف  رئيسة  بصورة  اآلراكيدونك  محض 

حيث يرتبط بالليبيدات الفسفورية. 

وامليكانيكية  والكيميائية  الفيزيائية  احملفزات  تقوم 

املناعية(  العمليات  األكسجة،  نقص  األنسجة،  )خترب 

اآلراك��ي��دون��ي��ك  مح��ض  وإس��ت��ق��الب  اف���راز  بتحفيز 

)بروستوغالندين  اإلستقالبية  مركباته  تكوين  وإن 

وانسجة  أعضاء  كل  تأثريعلى  هلا  والثرومبوبروكسان( 

اجلسم، حيث يزيد الربوستوغالندين من التمدد الوعائي 

وبالتالي إزدياد النفاذية الوعائية وإزدياد إرتشاح السوائل 

تشرتك  الظواهر  هذه  وكل  البيضاء  الدم  كريات  وعدد 

تثبيط  فأن  ولذلك  اجلسم  يف  اإللتهابية  احلالة  بتكوين 

تكوين السيكلوأوكسيجيناز ُيظهر فعاًل مضاداً لإللتهاب 

وهنا جيب التميز بني مركبني خمتلفني للسيكلوأوكسيجيناز 

وهما سيكلواوكسيجيناز 

1 - وسياكلواوكسيجيناز
وأعضاء  أنسجة  يف   )Cox-1( االول  يوجد   .  -  2
 )Cox-2( الثاني  املركب  إما  طبيعية،  بصورة  اجلسم 

يتكون  ولكنه  طبيعي  بشكل  النسج  يف  اليتواجد  فإنه 

تثبيط  ان  الدراسات  تفرتض  فقط لإلستجابة حملفز معني. 

لإللتهاب  املضاد  الفعل  يعطي  سايكلواوكسيجيناز2- 

)خباصة  بها  الرغوب  غري  اجلانبية  اآلثار  بدون  املطلوب 

اهلضمية منها( واملرتبطة بتثبيط السايكلواوكسيجيناز1-، 

بالكوكسبز  املعروفة  األدوي���ة  حاليا  تطوير  مت  وق��د 

السايكلواوكسيجيناز2-  مثبطات  أو   )Coxibs(

اإلنتقائية.

اإللتهاب  مل��ض��ادات  التسكيين  الفعل  ي��ك��ون 

لتأثريها  وأيضاً  اإللتهاب  إلنسحار  نتيجة  الالستريوئيدية 

املباشر على اجلملة اجلهاز العصيب املركزي.



Tooth Implant  Orthodontics  Dental Surgery    Dental Treatment   Bleaching Teeth

1415

الفعالية�الت�سكينية�الكامنة��
الفعالية  تناولت  النني  املقاالت  من  الكثري  هناك 

التسكينية ملضادات الإللتهاب الالستريوئيدية يف السيطرة 

يتم  مل  لكن  الثلثة  األرحاء  لقلع  التالي  واألمل  الوذمة  على 

املختلفة  لألدوية  التسكينية  الفعالية  يتناول  تصنيف  إجياد 

يف هذه الزمرة مقارنة بالتصنيف املوجود للستريوئيدات، 

ولكن ُتظهر مضادات اإللتهاب الالستريوئيدية ما يسمى 

)تأثري السقف( والذي يقصد به بعد أن يتم الوصول اىل 

اجلرعة العظمى املوصى بها، فأن أي جرعة أخرى إضافية 

جمموع  فأن  لذلك  التسكينية  الفعالية  زيادة  اىل  التؤدي 

التسكينية  الفعالية  تقدم  األدوية  هلذه  اليومية  اجلرعات 

املناسبة.

على  دليل  وجود  عدم  على  النتائج  أظهرت  وقد 

من  أكرب  الالستريؤيدية  اإللتهاب  مضادات  فعالية  أن 

الباراسيتامول مبا يتعلق مبعاجلة اآلالم العضلية اهليكلية.يف 

هذا اجملال أيضاً تناولت دراسة أخرى مت نشرها يف 2005 

و  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  فعالية  يف  مقارنة 

العضلية  لألذيات  التالي  األمل  معاجلة  يف  البارسيتامول 

اهليكلية يف األطراف حيث مت مقارنة تأثري الباراسيتامول، 

باملشاركة  والباراسيتامول  ديكلوفيناك  أندوميتاسني، 

لألذية.  التالية  األيام  خالل  مباشرة  الديكلوفيناك  مع 

والديكلوفيناك  الباراسيتامول  بني  املشاركة  أظهرت  قد 

الفعالية األكرب يف ختفيف األمل أما باقي األدوية فلم تظهر 

إختالفات كبرية بفعاليتها لتخفيف األمل حيث مت األستناتج 

من هذه الدراسة أن اإلختالفات بالفائدة التسكينية صغرية 

والميكن متيزها بصورة كبرية. لقد أظهرت دراسات على 

أن تناول مضادات الإللتهاب غري ستريوئيدية قبل العمل 

تناوهلا  اجلراحي ُتظهر فعالية أكرب للسيطرة على األمل من 

بعد العمل اجلراحي على الرغم من وجود فرضية أخرى 

الزمرة  أدوية هذه  بعض  تناول  بني  فرق  بعدم وجود  تقر 

)ديكلوفيناك، كيتوبروفني( قبل العمل اجلراحي أو بعده. 

بهذا  الدراسات  يف  املوجودة  اإلختالفات  بالرغم 

مضادات  وصف  يتم  أن  املقرتح  من  لكن  اخلصوص 

اإللتهاب الالستريوئيدية قبل العمل اجلراعي واإلستمرار 

بتناوهلا لفرتة ما بعد العمل اجلراحي. من الناحية احليوية، 

إن إخنفاض إنتاج الربستوغالندين ممكن ان يثبط إستجابة 

اجلهاز العصيب املركزي واحمليطي للمحفز مما يعي إخنفاض 

إستجابة املريض حملفز األمل.

الالستريوئيدية  اإللتهاب  أكثر مضادات  يبني  جدول 

إستخداماً يف طب اإلسنان

التاأثريات�اجلانبية���
أن مضادات اإللتهاب الالستريوئيدية املختلفة هلا آلية 

العمل ذاتها وبالتالي تشرتك بالتثأثريات اجلانبية.

التحوالت�اله�سمية��
الذين  املرضى  عند   %  50 بنسبة  يظهرالغثيان 

القرحات  وتظهر  روتينية،  بصورة  األدوية  هذه  يتناولون 

بنسبة  اهلضمي  التنظري  طريق  عن  املشخصة  اهلضمية 

% عند  تناول هذه األدوية ملدة ثالث أشهر. تظهر   40
القرحات املعدية بنسبة 15 % وقرحات األثي عشر 5 % 

أثناء املعاجلة طويلة األمد بهذه األدوية.

السنية  املعاجلات  يف  األدوية  هذه  ألستعمال  بالنسبة 

الفكي  املفصل  إلتهاب  مثل  احلاالت  بعض  إستثنينا  فأذا 

الصدغي املزمن، توصف هذه األدوية للمرضى من فئات 

عمرية خمتلفة و لفرتة زمنية قصرية ملعاجلة وتسكني حاالت 

غثيان،  هي  اجلانبية  اآلثار  معظم  فإن  اإلنتاني  اإللتهاب 

إسهال وأمل بطي.

اليت  الزمرة  هذه  أدوية  من  أي  معرفة  أيضا  املهم  من 

جدول 1
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مقدمة��
ت�����ض��م�م�������ض���ادات�الإل���ت���ه���اب�
من� جمموعة� الال�ضتريوئيدية�
تاأثريات� لها� متغايرة� الأدوي���ة�
ل��ل��ح��رارة� وخ��اف�����ض��ة� ت�ضكينية�
تناول� اإن� ل��الإل��ت��ه��اب.� وم�����ض��ادة�
هذه�الأدوية�ب�ضكل��ضخ�ضي�دون�
اأمرًا� يعترب� الطبيب� اىل� الرجوع�
وعلى� العربي� �ضائعًا�يف�جمتمعنا�
ال��رغ��م�م��ن�اأن�ه��ذه�ال��زم��رة�من�
الأدوية�تعترب�ب�ضورة�عامة�اآمنة�
جانبية� تاأثريات� لها� بع�ضها� لكن�
اله�ضمية� ال��ق��رح��ة� مثل� مهمة�
والنزف�اله�ضمي�واإزدياد�اإحتمال�
الوعائية� ب��الأذي��ات� الإ���ض��اب��ة�
والتي�ميكن�اأن�تقود�اىل�اإحت�ضاء�

الع�ضلة�القلبية.

الت�ضنيف��
بالرغم من اإلختالف الذي تظهره أدوية هذه الزمرة 

ذاتها  التأثري  آلية  هلا  لكن  الكيميائية   البنى  خيص  فيما 

احلالة  هذه  وتسمى  اجلانبية  التأثريات  يف  تتشابه  وبالتالي 

ب )تأثري اجملموعة(. يظهر اإلختالف يف نصف العمر لكل 

كل  بني  الفاصلة  الزمنية  الفرتات  ملعرفة  الضروري  دواء 

جرعة وأخرى والكمية الدوائية الفعالة املوجودة يف كل 

جرعة.

اآلية�التاأثري�العامة��
تكوين  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  تثبط 

محض  حتويل  عن  واملسؤول  السياكلواوكسيجيناز  إنزيم 

اآلراكيدونك إىل بروستوغالندين وثرومبوكساناز. يوجد 

اخللوي  الغشاء  يف  رئيسة  بصورة  اآلراكيدونك  محض 

حيث يرتبط بالليبيدات الفسفورية. 

وامليكانيكية  والكيميائية  الفيزيائية  احملفزات  تقوم 

املناعية(  العمليات  األكسجة،  نقص  األنسجة،  )خترب 

اآلراك��ي��دون��ي��ك  مح��ض  وإس��ت��ق��الب  اف���راز  بتحفيز 

)بروستوغالندين  اإلستقالبية  مركباته  تكوين  وإن 

وانسجة  أعضاء  كل  تأثريعلى  هلا  والثرومبوبروكسان( 

اجلسم، حيث يزيد الربوستوغالندين من التمدد الوعائي 

وبالتالي إزدياد النفاذية الوعائية وإزدياد إرتشاح السوائل 

تشرتك  الظواهر  هذه  وكل  البيضاء  الدم  كريات  وعدد 

تثبيط  فأن  ولذلك  اجلسم  يف  اإللتهابية  احلالة  بتكوين 

تكوين السيكلوأوكسيجيناز ُيظهر فعاًل مضاداً لإللتهاب 

وهنا جيب التميز بني مركبني خمتلفني للسيكلوأوكسيجيناز 

وهما سيكلواوكسيجيناز 

1 - وسياكلواوكسيجيناز
وأعضاء  أنسجة  يف   )Cox-1( االول  يوجد   .  -  2
 )Cox-2( الثاني  املركب  إما  طبيعية،  بصورة  اجلسم 

يتكون  ولكنه  طبيعي  بشكل  النسج  يف  اليتواجد  فإنه 

تثبيط  ان  الدراسات  تفرتض  فقط لإلستجابة حملفز معني. 

لإللتهاب  املضاد  الفعل  يعطي  سايكلواوكسيجيناز2- 

)خباصة  بها  الرغوب  غري  اجلانبية  اآلثار  بدون  املطلوب 

اهلضمية منها( واملرتبطة بتثبيط السايكلواوكسيجيناز1-، 

بالكوكسبز  املعروفة  األدوي���ة  حاليا  تطوير  مت  وق��د 

السايكلواوكسيجيناز2-  مثبطات  أو   )Coxibs(

اإلنتقائية.

اإللتهاب  مل��ض��ادات  التسكيين  الفعل  ي��ك��ون 

لتأثريها  وأيضاً  اإللتهاب  إلنسحار  نتيجة  الالستريوئيدية 

املباشر على اجلملة اجلهاز العصيب املركزي.
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Pediatric doseAdult doseDosing formCommon 
presentationDrug substance

500 mg/46- hTabletsGDP, AspirinAcetylsalicylic 
acid

Not 
recommended

25 mg/8 po
50 mg/812- h 

im or iv

Tablets solution 
for injection

Enantyum, 
Ketesse

Dexketoprofen 
trometamol

Not 
recommended

50 mg/8 h po
75 mg/24 h im

Tablets 
Suppositories 

injection
GDP, VoltarenDiclofenac

20 mg/kg/day 
in 34- doses

400600-  
mg/68- h

Tablets
Oral suspension 

suppositories

GDP,Dalsy, 
Espedifen, 
Neobrufen

Ibuprofen

1.52- mg/kg/
day in 

34- doses

50 mg/612- h 
100 mg/1224- 

h im

Tablets 
Suppositories 

injection

GDP, Orudis, 
FastumKetoprofen 

Not 
recommended 

under age 
16 years

20 mg in 
starting dose 

+ 10 mg/46- h 
1030- mg/

46- im or iv

Tablets 
Solution for 

injection

Droal, Toradol, 
Tonum

Ketorolac 
trometamol

10 mg/kg/day 
in 2 doses

250500- mg/12 
h

Tablets 
Suppositories 

GDP, 
Naprosyn, 

Antalgin 550
Naproxen 

Not 
recommended

40 mg/day on 
first day 20 
mg/day on 

following days

Tablets 
Suppositories 

GDP, Feldene, 
ImprontalPiroxicam 

13- years 250 
mg/68- h

311- years 250 
mg/6 h

5001000- 
mg/68- h max. 

6 g/day po
2 g/8 h iv

Capsules, 
Solution for 

injection, 
Suppsitories 

Sachets

GDP, Nolotil, 
Lasain, 

Algimabo
Metamizol 

10 mg/kg every 
4 h 15 mg/kg 

every 6 h

325650- mg/
46- h 1 g/8 h

Tablets, Sachets 
Infusion iv 
Suspension 

Suppositories

GDP, Gelocatil, 
Apiretal, 

Afferalgan
Paracetamol 

Not evaluated 
in children200 mg/1224- hCapsules Celebrex Celecoxib 

جدول 1



Tooth Implant  Orthodontics  Dental Surgery    Dental Treatment   Bleaching Teeth

1617

تؤدي اىل إختاالطات هضمية كبرية حيث أظهرت دراسة 

)Henry 16( لتقييم بعض أدوية هذه الزمرة من حيث 

السمية اهلضمية، حيث وجد أن األيبوبرفني يظهر أقل مسية 

إندوميتاسني  من  كل  ويظهر  الديكلوفيناك،  يليه  هضمية 

اسسيتالسالسيلك  ومحض  وسولينداك  ونابروكسني 

)األسبريين( مسية هضمية متوسطة. أظهرت دراسة أخرى 

عن العالقة بني اإلختالطات اهلضمية ومدة املعاجلة، حيث 

خطر  من  يزيد  يوم   14 ملدة  األندوميتاسني  تناول  أن 

اخلرى حيث  لألدوية  بالنسبة  إما  اهلضمية.  اإلختالطات 

يليه  اهلضمي  اجلهاز  على  األقل خطرا  األيبوبروفني  كان 

بريوكسيكام ثم ديكلوفيناك ثم نابروكسني تصاعدياً وقد 

ظهر اخلطر عند تناول هذه األدوية ملدة 50 يوماً. نستنج 

اجلرعة  على  تعتمد  اهلضمية  اإلختالطات  أن  ذلك  من 

مضاد  من  أكثر  إستخدام  عند  بها  اإلصابة  وتزداد خطر 

إلتهاب الستريوئيدي.

لقد مت التوصل اىل طرق لألستفادة من القيمة الدوائية 

ملضادات اإللتهاب غري ستريوئيدية دون الوصول اىل خطر 

اإلختالطاات اهلضمية. من هذه الطرق سوف نتطرق اىل 

إثنني منها: األوىل وصف واقيات املخاطية املعدية والثانية 

السيكلواوكسيجيناز2-  مبثبطات  يسمى  ما  تطوير  هي 

اإلنتقائية.

الربوتني  مضخة  مثبطات  من  األومببيببربازول  يعترب 

إفراز محض اهليدروجني  )حيث تعمل  هذه املضخة على 

يف ملعة املعدة( ويوصف هذا الدواء جبرعة 20 ملغ يف اليوم 

املعدية يف  إفراز األمحاض  90-%95 من  وخيفض حوالي 

من  جانبية حممولة  آثار  اجلرعة  هذه  وتسبب  ساعة،   24
للمعدة  كواقي  جيدة  فعالية  اىل  باإلضافة  املريض  قبل 

إما  الالستريوئيدية.  اإللتهاب  مضادات  إستخدام  عند 

 H2 الرانيتيدين فهو مضاد إنتقائي ملستقبالت اهلستامني

املوجودة يف خاليا املعدة وحصرها عن طريق الرانيتيدين 

يؤدي اىل تثبيط إفراز احلمض املعدي. يوصف الرانيتيدين 

من  الفموي.  بالطريق  ساعة   12 كل  ملغ   150 جبرعة 

والذي  امليزوبروستول   E1 الربستوغالندين  منافسات 

خاليا  يف  املوجودة  الربستوغالندين  مبستقبالت  يرتبط 

املعدة فيقوم بتثبيط إفراز احلمض باإلضافة اىل زيادة إنتاج 

ملغ   200 املقرتحة  اجلرعة  تكون  والكاربونيت،  املخاط 

للوقاية من اإلصابة بقرحة اإلثين عشر  6-12 ساعة  كل 

عند إستخدام مضادات اإللتهاب الالستريوئيدية، وتقتصر 

اآلثار اجلانبية على اإلسهال و أمل يف البطن واإلقياء.

أن   )Gotzsche 3( أجريت  قد  دراسة  أظهرت 

اهلضمية  اإلختالطات  ظهور  من  قلل  قد  ميزوبروستول 

احلادة و اإلصابة بالقرحات العرضية بينما قللت مثبطات 

مضخة الربوتني والراناتيدين من خطر اإلصابة بالقرحات 

اليت تكشف عن طريق التنظري اهلضمي.

كما وضحنا عند مناقشة آلية التأثي فإن الكوكسيبز 

سياكلواوكسيجيناز2-  مثبطات  أي   )Coxibs(

اإلنتقائية قد طورت إستجابة للنظرية القائلة بأن مثبطات 

سياكلواوكسيجيناز2- اإلنتقائية تقلل التأثريات اهلضمية 

غري املرغوب بها ملضادات اإللتهاب الالستريوئيدية. وقد 

طرح روفيكوكسيب )Rofecoxib( و سيليكوكسيب 

) Celecoxib( يف السوق الدوائية يف 2004، وكان 

املفاصل  إعتالل  هو  األدوية  هلذه  الرئيسي  اإلستطباب 

مل  ولكنها  احلبباد  األمل  ومعاجلة  األوىل  بالدرجة  املزمن 

األلتهاب  مضادات  على  الفعالية  يف  تفوق  أي  تظهر 

هذه  أن  من  الرغم  وعلى  التقليدية.  الالستريوئيدية 

اهلضمية  اإلختالطات  خطر  من  قللت  اجلديدة  الزمرة 

املعدي  اإللتهاب  سوء  من  تزيد  أخرى  جهة  من  ولكنها 

املصابني  املرضى  عند  إستطباب  مضاد  أنها  املعوي حيث 

بتقرحات باللمعة املعوية واملصابني بداء كولينز. وكذلك 

تسبب هذه الزمرة بعض اآلثار اجلانبية اليت تشرتك بها مع 
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Pediatric doseAdult doseDosing formCommon 
presentationDrug substance

500 mg/46- hTabletsGDP, AspirinAcetylsalicylic 
acid

Not 
recommended

25 mg/8 po
50 mg/812- h 

im or iv

Tablets solution 
for injection

Enantyum, 
Ketesse

Dexketoprofen 
trometamol

Not 
recommended

50 mg/8 h po
75 mg/24 h im

Tablets 
Suppositories 

injection
GDP, VoltarenDiclofenac

20 mg/kg/day 
in 34- doses
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mg/68- h

Tablets
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suppositories

GDP,Dalsy, 
Espedifen, 
Neobrufen

Ibuprofen

1.52- mg/kg/
day in 
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50 mg/612- h 
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Not 
recommended 
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starting dose 
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46- im or iv
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Not 
recommended
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ImprontalPiroxicam 

13- years 250 
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6 g/day po
2 g/8 h iv

Capsules, 
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injection, 
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GDP, Nolotil, 
Lasain, 
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Metamizol 

10 mg/kg every 
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every 6 h
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46- h 1 g/8 h
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Infusion iv 
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Suppositories

GDP, Gelocatil, 
Apiretal, 
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Paracetamol 
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مضادات اإللتهاب الالستريوئيدية التقليدية مثل إحتباس 

عديدة  دراسات  أظهرت  وقد  الكبد.  وخترب  السوائل 

أن إستخدام هذه الزمرة يقلل من خطر اإلصابة بسرطان 

اإللتهاب  مبضادات  مقارنة   50%-40 بنسبة  القولون 

الالستريوئيدية التقليدية، ولكن هذه الفائدة ليست بقيمة 

بسب  األسنان  طب  يف  األدوي��ة  هذه  تطبيق  عند  كبرية 

زمنية  لقرتة  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  إستخدام 

قصرية.

الإختالطات�القلبية�الوعائية��
على الرغم من أن املواصفات املذكورة يف النشرات 

القلبية   العضلة  إحتشاء  أعتربت  للروفيكوكسيب  الطبية 

أن  إال   )0.01%( للروفيكوكسيب  ن��ادر  كإختالط 

بزيادة  مرتبط  كان  ال��دواء  هلذا  السريري  اإلستخدام 

مت  وقد  واجللطة،  احلاد  القلبية  العضلة  إحتشاء  من  كالً 

سحب هذا الدواء من السوق الدوائية يف أيلول 2004. 

اعتربت  الوعائي  القليب  اخلطورة  عامل  تقييم  مت  أن  وبعد 

 Celecoxib, Etoricoxib,( األدوي��ة  جمموعة 

Valdecoxib, Paracoxib( مضاد إستطباب عند 
القلبية،  الرتوية  بأمراض نقص  لديهم قصة سابقة  مرضى 

الثانية  القلبية، قصور القلب من الدرجة  إحتشاء العضلة 

والرابعة وإعتالل الشرايني احمليطي. أيضاً جيب أخذ احلذر 

عند إستخدام هذه األدوية ملرضىاملصابني بالداء السكري 

أجريت  قد  الشحوم.  وف��رط  ال��دم  ضغط  إرتفاع  و 

لوحظ  سنة   12 خالل  إم��رأة   71,979 على  دراس��ة 

الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  إستخدام  أن  فيها 

من  يزيد  ال  الشهر(  يف  جرعة   21-1( الباراسيتامول  او 

خطر اإلصابة باألذيات القلبية الوعائية ولكن اإلستخدام 

خطر  من  الشهريزيد  يف  جرعة   22 من  أكثر  املتكرر 

ُأجريت  أخرى  دراسة  أظهرت  األذيات.  بهذه  اإلصابة 

 4425 على   2002 يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

العضلة  إحتشاء  بسبب  املشفى  اىل  إسعافهم  مت  مريض 

القلبية احلاد أن اخلطورة متساوية عند املرضى الني تناولوا 

يتناوهلا  مل  والذين  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات 

اإلصابة  خطورة  إخنفاض  اىل  أدى  النابروكسني  إن  حتى 

ان  الدراسات  هذه  من  نستنتج  احلادة.  الصدرية  بالذحبة 

الالستريوئيدية  اإللتهاب  ملضادات  املناسب  اإلستخدام 

األذيات  خطر  زيادة  اىل  اليؤدي  قصرية  زمنية  ولفرتة 

القلبية وومن هذا املنظور يعترب إستخدام هذه االدوية يف 

طب األسنان آمناً.

التاأثري�امل�ضاد�للتخرث��
إن التثبيط غري اإلنتقائي للسايكلواوكسيجيناز الذي 

اىل  تؤدي  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  به  تقوم 

إخنفاض يف تصنيع الثرومبوكسان A2 والذي مينع إلتصاق 

الصفيحات وهي خطوة مهمة يف عملية اإلرقاء وهذا له 
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عجز  أن  السنية.  اجلراحية  اإلجراءات  يف  خاصة  أهمية 

السياكلواوكسيجيناز  إنتاج  على  الدموية  الصفيحات 

غري  مسي  تأثري  يسبب  مما  اإلنزيم  هذا  أستلت  إىل  يؤدي 

 10-7( الدموية  الصفيحة  نهاية عمر  يستمر حتى  ردود 

أيام( كما يف حالة اإلسربين أو يكون التأثري السمي ردود 

الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  إستخدام  حال  يف 

األخرى.

أيبوبرفني  هلم  طبق  مريض   15 على  دراسة  أجريت 

قبل العمل جراحي ثم مت إجراء عمل جراحي آخر لنفس 

املرضى دون تطبيق أيبوبروفني ثم متت مقارنة زمن النزف 

وعامل نزف احلليمات اللثوية )يتم فيه تقسيم النزف اىل 

أربع مراحل عند سرب امليزاب اللثوي من الناحية الوحشية 

األيبوبروفني  تطبيق  أن  النتائج  أظهرت  وقد  واألنسية( 

قبل العمل اجلراحي يؤدي اىل زيادة النزف خالل العمل 

اجلراحي و زيادة يف زمن النزف، مل يظهر أي أختالف يف 

أي  توقع  عند  احلالتني.  يف  اللثوية  احلليمات  نزف  عامل 

اإللتهاب  مضادات  جرعة  إيقاف  جيب  جراحي  عمل 

:Fda الالستريوئيدية وفقاً لربوتوكول اقرتح من قبل

• قبل 4 - 5 أيام يف حالة وصف األسربين
اإللتهاب  مضادات  حالة  يف  أيام   4  -  3 قبل   •

الالستريوئيدية املوصوفة ملرة يف اليوم

• قبل 2 - 3 أيام يف حالة األدوية املوصوفة 2 - 3 
مرات اليوم

• قبل 1 - 2 أيام يف حالة األدوية املوصوفة 4 - 6 
مرات يف اليوم

الت�أثري�على�ال�ضغط�الدم��
التأثرياألخرى  من  الشرياني  الضغط  إرتفاع  إن 

الالستريوئيدية  اإللتهاب  ملضادات  بها  غرياملرغوب 

اليوم  يف  ملغ   500 من  أكثر  إستهالك  أن  وجد  حيث 

االستريوئيدية  اإللتهاب  ومضادات  الباراسيتامول  من 

وبالرغم  الشرياني.  التوتر  أرتفاع  خطر  بزيادة  يرتبط 

من أن الدراسات اليت أجريت يف وقت سابق قد وجدت 

الشرياني  التوتر  أرتفاع  وبني  األسربين  تناول  بني  عالقة 

فأن الدراسات احلديثة أثبتت أن تناول األسربين ال يؤدي 

أن  اىل  اإلستنتاج  مت  ولكن  الشرياني  التوتر  إرتفاع  اىل 
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مضادات اإللتهاب الالستريوئيدية التقليدية مثل إحتباس 

عديدة  دراسات  أظهرت  وقد  الكبد.  وخترب  السوائل 

أن إستخدام هذه الزمرة يقلل من خطر اإلصابة بسرطان 

اإللتهاب  مبضادات  مقارنة   50%-40 بنسبة  القولون 

الالستريوئيدية التقليدية، ولكن هذه الفائدة ليست بقيمة 

بسب  األسنان  طب  يف  األدوي��ة  هذه  تطبيق  عند  كبرية 

زمنية  لقرتة  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  إستخدام 

قصرية.

الإختالطات�القلبية�الوعائية��
على الرغم من أن املواصفات املذكورة يف النشرات 

القلبية   العضلة  إحتشاء  أعتربت  للروفيكوكسيب  الطبية 

أن  إال   )0.01%( للروفيكوكسيب  ن��ادر  كإختالط 

بزيادة  مرتبط  كان  ال��دواء  هلذا  السريري  اإلستخدام 

مت  وقد  واجللطة،  احلاد  القلبية  العضلة  إحتشاء  من  كالً 

سحب هذا الدواء من السوق الدوائية يف أيلول 2004. 

اعتربت  الوعائي  القليب  اخلطورة  عامل  تقييم  مت  أن  وبعد 

 Celecoxib, Etoricoxib,( األدوي��ة  جمموعة 

Valdecoxib, Paracoxib( مضاد إستطباب عند 
القلبية،  الرتوية  بأمراض نقص  لديهم قصة سابقة  مرضى 

الثانية  القلبية، قصور القلب من الدرجة  إحتشاء العضلة 

والرابعة وإعتالل الشرايني احمليطي. أيضاً جيب أخذ احلذر 

عند إستخدام هذه األدوية ملرضىاملصابني بالداء السكري 

أجريت  قد  الشحوم.  وف��رط  ال��دم  ضغط  إرتفاع  و 

لوحظ  سنة   12 خالل  إم��رأة   71,979 على  دراس��ة 

الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  إستخدام  أن  فيها 

من  يزيد  ال  الشهر(  يف  جرعة   21-1( الباراسيتامول  او 

خطر اإلصابة باألذيات القلبية الوعائية ولكن اإلستخدام 

خطر  من  الشهريزيد  يف  جرعة   22 من  أكثر  املتكرر 

ُأجريت  أخرى  دراسة  أظهرت  األذيات.  بهذه  اإلصابة 

 4425 على   2002 يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

العضلة  إحتشاء  بسبب  املشفى  اىل  إسعافهم  مت  مريض 

القلبية احلاد أن اخلطورة متساوية عند املرضى الني تناولوا 

يتناوهلا  مل  والذين  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات 

اإلصابة  خطورة  إخنفاض  اىل  أدى  النابروكسني  إن  حتى 

ان  الدراسات  هذه  من  نستنتج  احلادة.  الصدرية  بالذحبة 

الالستريوئيدية  اإللتهاب  ملضادات  املناسب  اإلستخدام 

األذيات  خطر  زيادة  اىل  اليؤدي  قصرية  زمنية  ولفرتة 

القلبية وومن هذا املنظور يعترب إستخدام هذه االدوية يف 

طب األسنان آمناً.

التاأثري�امل�ضاد�للتخرث��
إن التثبيط غري اإلنتقائي للسايكلواوكسيجيناز الذي 

اىل  تؤدي  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  به  تقوم 

إخنفاض يف تصنيع الثرومبوكسان A2 والذي مينع إلتصاق 

الصفيحات وهي خطوة مهمة يف عملية اإلرقاء وهذا له 
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تناول مضادات اإللتهاب الالستريوئيدية والباراسيتامول 

جبرعات كبرية يؤدي اىل إرتفاع ضغط الدم. حيث وجد 

الدم  ضغط  ذوي  مرضى  عند  الباراسيتامول  تناول  أن 

اىل  يؤدي  واحد  شهر  ملدة  يومياً  غرام   4 جبرعة  املرتفع 

.Mm Hg 4 إرتفاع الضغط  اإلنقباضي

الإن�سمام�الكلوي��
الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  تناول  يسبب  ال 

إنسمام  اىل حدوث  طبيعية  للمرضى ذوي وظيفة كلوية 

اإلرتشاح  يف  ضعف  من  يعانون  الذين  عند  أما  كلوي. 

القلب  قصور  املنخفض،  الدم  ضغط  )مرضى  الكلوي 

حيث  امل��درات(  يتناولون  الذين  املرضى  اإلحتقاني، 

لزيادة  الربوستوغالندين  تصنيع  بزيادة  الكلية  تقوم 

تكوين  تثبيط  ف��إن  لذلك  الكلوي.  اإلرت��ش��اح  نسبة 

اإللتهاب  م��ض��ادات  تناول  عند  الربوستوغالندين 

البولي  اإلرت��ش��اح  إخنفاض  اىل  يقود  الالستريوئيدية 

يكون خطر  اخلاللي.  الكلية  إلتهاب  أو  الكلية  ومتالزمة 

إستخدام  عند  كبري  الكلوية  التأثريات  هذه  ح��دوث 

إستخدام  عند  ومتوسط  وفينالبوتازون  إندوميتاسني 

نابروكسني وأيبوبروفني وديكلوفيناك و األسربين. 

هي  الشائعة  الكلوية  اجلانبية  التأثريات  أكثر  من 

تكوين  تثبيط  نتيجة  الصوديوم  وإحتباس  احمليطية  الوذمة 

الربوستوغالندين وتكون هذه األعراض متوسطة الشدة 

عادًة حيث تتضمن زيادة يف وزن اجلسم حوالي 2 كغ يف 

خالل األسبوع األول من فرتة العالج، ويف حاالت نادرة 

كبرية يف  زيادة  شديدة،  وذمة  اجلانبية  األعراض  تتضمن 

وزن اجلسم، إرتفاع ضغط الدم، قصور القلب.

يعترب الفشل الكلوي احلاد مع اإلرتفاع يف مستويات 

الدم إخنالطات  والبوتاسيوم يف  البول والكرياتنني  محض 

نادرة ولكن خطرية، وتظهر بعد أيام قليلة من بدء العالج 

وتكون أسرع بالظهور عند إستخدام مضادات اإللتهاب 

الالستريوئيدية ذات نصف العمر القصري ونادراً ما تصيب 

األفراد ذوي وظيفة كلوية طبيعية.  

اإ����س���ت���خ���دام�م�������س���ات�الإل���ت���ه���اب���
الال�ستريوئيدية�اأثناء�احلمل

خالل  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  تناول  إن 

الثلث األخري من احلمل يؤدي اىل اإلنسداد املبكر للقناة 

بنسبة كبرية من  النازل  اليت متد األبهر  اجلنينية  الشريانية 

الدم، حيث أن هذه القناة تسد بعد الوالدة مباشرًة. ويظهر 

الربوستوغالندين  مثبطات  إستخدام  عند  التأثري  هذا 

إستخدام  عند  حتى  يظهر  كما  إنتقائية  وغري  اإلنتقائية 

الضعيف  التثبيط  ذات  الالستريئيدية  اإللتهاب  مضادات 

للربستوغالندين.

وفقاً ملنظمة الصحة العاملية ُصنفت مضادات اإللتهاب 

من  احلمل  من  األوىل  الثالث  األشهر  يف  الالستريئيدية 

اجملموعة B، وصنفت خالل الثلث األخري من احلمل يف 

.C اجملموعة

ويعترب الباراستامول آمن خالل فرتة احلمل ولكن يتم 

إستخدامه بعد إستشارة الطبيب.
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الدكتور مهنّد القّزاز

دكتوراه يف علوم طب األسنان

استشاري تقويم و جتميل األسنان – تولوز – فرنسا

Gummy smile
االبت�سامة اللثوية

االبت�سامة  � حتليل  يعترب 
جمال  تقييم  من  مهم  جزء 
اأو  ال��ن��ظ��ر  فعند  ال���وج���ه. 
فاإن  ما  �سخ�ٍص  مع  التفاعل 
عيني  ب���ن  ت��ن��ت��ق��ل  ال��ع��ن 
وف����م ال�����س��خ�����ص امل��ق��اب��ل، 
املنطقة  ه��ذه  تعترب  حيث 
الوجه.  يف  تعبريًا  االأك���ر 
االعتبار  بعن  اأخذنا  اإن  و 
توؤثر  التي  ال��ع��وام��ل  اأك��ر 
�سنجد  الوجه،  جمالية  يف 
ياأتي  االبت�سامة  مظهر  اأن 
بعد  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة  يف 

العينن.
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تناول مضادات اإللتهاب الالستريوئيدية والباراسيتامول 

جبرعات كبرية يؤدي اىل إرتفاع ضغط الدم. حيث وجد 

الدم  ضغط  ذوي  مرضى  عند  الباراسيتامول  تناول  أن 

اىل  يؤدي  واحد  شهر  ملدة  يومياً  غرام   4 جبرعة  املرتفع 

.Mm Hg 4 إرتفاع الضغط  اإلنقباضي

الإن�سمام�الكلوي��
الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  تناول  يسبب  ال 

إنسمام  اىل حدوث  طبيعية  للمرضى ذوي وظيفة كلوية 

اإلرتشاح  يف  ضعف  من  يعانون  الذين  عند  أما  كلوي. 

القلب  قصور  املنخفض،  الدم  ضغط  )مرضى  الكلوي 

حيث  امل��درات(  يتناولون  الذين  املرضى  اإلحتقاني، 

لزيادة  الربوستوغالندين  تصنيع  بزيادة  الكلية  تقوم 

تكوين  تثبيط  ف��إن  لذلك  الكلوي.  اإلرت��ش��اح  نسبة 

اإللتهاب  م��ض��ادات  تناول  عند  الربوستوغالندين 

البولي  اإلرت��ش��اح  إخنفاض  اىل  يقود  الالستريوئيدية 

يكون خطر  اخلاللي.  الكلية  إلتهاب  أو  الكلية  ومتالزمة 

إستخدام  عند  كبري  الكلوية  التأثريات  هذه  ح��دوث 

إستخدام  عند  ومتوسط  وفينالبوتازون  إندوميتاسني 

نابروكسني وأيبوبروفني وديكلوفيناك و األسربين. 

هي  الشائعة  الكلوية  اجلانبية  التأثريات  أكثر  من 

تكوين  تثبيط  نتيجة  الصوديوم  وإحتباس  احمليطية  الوذمة 

الربوستوغالندين وتكون هذه األعراض متوسطة الشدة 

عادًة حيث تتضمن زيادة يف وزن اجلسم حوالي 2 كغ يف 

خالل األسبوع األول من فرتة العالج، ويف حاالت نادرة 

كبرية يف  زيادة  شديدة،  وذمة  اجلانبية  األعراض  تتضمن 

وزن اجلسم، إرتفاع ضغط الدم، قصور القلب.

يعترب الفشل الكلوي احلاد مع اإلرتفاع يف مستويات 

الدم إخنالطات  والبوتاسيوم يف  البول والكرياتنني  محض 

نادرة ولكن خطرية، وتظهر بعد أيام قليلة من بدء العالج 

وتكون أسرع بالظهور عند إستخدام مضادات اإللتهاب 

الالستريوئيدية ذات نصف العمر القصري ونادراً ما تصيب 

األفراد ذوي وظيفة كلوية طبيعية.  

اإ����س���ت���خ���دام�م�������س���ات�الإل���ت���ه���اب���
الال�ستريوئيدية�اأثناء�احلمل

خالل  الالستريوئيدية  اإللتهاب  مضادات  تناول  إن 

الثلث األخري من احلمل يؤدي اىل اإلنسداد املبكر للقناة 

بنسبة كبرية من  النازل  اليت متد األبهر  اجلنينية  الشريانية 

الدم، حيث أن هذه القناة تسد بعد الوالدة مباشرًة. ويظهر 

الربوستوغالندين  مثبطات  إستخدام  عند  التأثري  هذا 

إستخدام  عند  حتى  يظهر  كما  إنتقائية  وغري  اإلنتقائية 

الضعيف  التثبيط  ذات  الالستريئيدية  اإللتهاب  مضادات 

للربستوغالندين.

وفقاً ملنظمة الصحة العاملية ُصنفت مضادات اإللتهاب 

من  احلمل  من  األوىل  الثالث  األشهر  يف  الالستريئيدية 

اجملموعة B، وصنفت خالل الثلث األخري من احلمل يف 

.C اجملموعة

ويعترب الباراستامول آمن خالل فرتة احلمل ولكن يتم 

إستخدامه بعد إستشارة الطبيب.
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مجال  معايري  كامل  دراس��ة  أهمية  تأتي  هنا  من 

العلوية    القواطع  انكشاف  مقدار  رأسها  االبتسامة وعلى 

 )Maxillary Incisor Display )Exposure
 ،Gingival Display اللثوي  االنكشاف  ومقدار 

 Smile Line والذي يرادف مسمى خط الشفة العلوية

حيث يتم تقييم التوضع العمودي للشفة العلوية وعالقتها 

مع األسنان األمامية العلوية و اللثة احمليطة.

لتصل  االبتسام  حالة  يف  العلوية  الشفة  خط  يرتفع 

احلافة السفلية للشفة العلوية إىل احلدود اللثوية للقواطع 

واحلليمات  القواطع  تيجان  كامل  ُيظهر  بشكل  العلوية 

اللثوية و1-2ملم كحد أعلى من اللثة )ظهور 1-2ملم من 

هو  مما  النساء  عند  مجالية  أكثر  يكون  االبتسام  عند  اللثة 

عند الذكور(. يعترب وجود زيادة ملقدار االنكشاف اللثوي 

و  الباحثني،  من  العديد  عند  مجالياً  مقبول  مم غري   3 عن 

 Gummy( اللثوية  االبتسامة  مصطلح  عليها  يطلق 

 	.)Smile

من   %  80 من  أكثر  أن   Tjan ل�  دراس��ة  تظهر 

االبتسامات حتقق ظهور مثالي أو زائد للثة يف حني تظهر 

ابتسامة منخفض أي هناك  % من االبتسامات خط   20
نقص باالنكشاف القاطعي.

الت�سخي�ص�التفريقي�لالبت�سامة���
اللثوية

Differential Diagnosis For A�
Gummy Smile

العلوية:�� ال�سفة� ارتفاع� نق�ص� �1
عملية  من  مهم  جزء  هو  للشفة  اجلمالي  التقييم  إن 

لالبتسامة.  السريري  للتقييم  البداية  ونقطة  التشخيص 

حيث يؤدي نقص ارتفاع الشفة العلوية حلدوث زيادة يف 

االنكشاف اللثوي والعكس صحيح.

 يقاس ارتفاع الشفة العلوية من Sn إىل Sts ويعادل 

تقريباً:

2ملم   +-  20 البالغني/  الذكور  عند  2ملم   +-  22

الشكل 1
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عند اإلناث البالغات.

عند الراحة يساوي ارتفاع نثرة الشفة العلوية أو يقل 

بـ 1 - 2ملم عن ارتفاع صوار الفم )الذي يقاس من زاوية 

 	.)Sn الفم حتى اخلط األفقي املار من

يف  الزيادة  مقدار  االعتبار  بعني  األخــذ  املهم  من 

النمو  مرحلة  يف  سيحصل  الذي  العلوية  الشفة  ارتفاع 

يكون  اليت  للحاالت  املعاجلة  ختطيط  عند  املراهقني  عند 

فيها قصر شفة علوية نسبة الرتفاع الصوار. حيث يزيد 

ارتفاع الشفة العلوية تقريباً 3ملم بني عمر 10 و20 سنة 

عند الذكور واإلناث.

	

��2زيادة�يف�حركية�ال�شفة�العلوية�����
�:Hypermobile Lip

 Upper Lipالعلوية الشفة  حركية  تــعــّرف 

رفع  على  العضالت  قدرة  بأنها    Mobilization
الشفة العلوية من حالة الراحة إىل حالة االبتسام.

ُيظهر ارتفاع الشفة العلوية تناقصاً فردياً ملحوظاً عند 

االنتقال من حالة الراحة إىل االبتسام)بشكل وسطي 8-7 

بـ  االبتسام  أثناء  وسطياً  الشفة  طول  يقدر  (. حيث  ملم 

17.2 عند اإلناث و 18.7 عند الذكور.
 

ابتسامة  من  يعاني  ملريض  املقرتحة  العالجية  احللول 

لثوية بسبب فرط حركية الشفة العلوية )إذا كان توضع 

الفك العلوي والقواطع العلوية نسبة للوجه صحيحاً( هي 

 Botulinumloxin Type( البوتكس  حقن  خيار 

يكون  قد  الذي  العلوية  للشفة  الرافعة  العضالت  A( يف 
احلل  وهو  آخر  حل  يوجد  كما  احلالة.  هذه  يف  مستطباً 

اجلراحي لتقليل حركة الشفة العلوية لألعلى مستخدمني 

الطريقة اليت وصفها العامل Kermer وهي إعادة توضع 

.Repositioning( )Lip الشفة العلوية

للقواطع��� العمودي� التو�شع� زيادة� �3
الفك� م��ن� الأم��ام��ي� واجل���زء� العلوية�

العلوي:
 سواء كان بسبب سين سنخي أو هيكلي. فكلما كان 

بشكل  منخفض  توضع  ذو  العلوي  للفك  األمامي  اجلزء 

القواطع  انكشاف  و  اللثوي  االنكشاف  زاد  كلما  أكرب 

العلوية والعكس صحيح. 

العلوي  للفك  العمودي  النمو  زيادة  حاالت  ففي 

Vertical Max. Excess )Vme( غالباً ما ترتافق 
بظهور زائد للثة خالل الراحة واالبتسام مما يعطي ابتسامة 

إعادة  حول  تتمركز  احلالة  هذه  ومعاجلة  واضحة.  لثوية 

توضع الفك العلوي إىل األعلى )غرز الفك العلوي(.

للقواطع  العمودي  التوضع  يزداد  أخرى  حاالت  يف 

العلوية بسبب زيادة بزوغ القواطع العلوية )مثل الصنف 

اخليار  فإن  احلــاالت  هذه  مثل  يف  ثاني(.  منوذج  الثاني 

العالجي سيكون إما غرز اجلزء األمامي من الفك العلوي 

أو غرز القواطع العلوية واللثة املرافقة هلا.

للجزء��� الأمامي� التو�شع� زي��ادة� �4
والقواطع� العلوي� الفك� من� الأم��ام��ي�

العلوية:
أصبح  متقدماً  العلوية  القواطع  توضع  كان  كلما   

االنكشاف أكرب والعكس صحيح.

 

مالحظة: جيب أن تأخذ بعني االعتبار حدوث 

العلوي  الفك  تقديم  من  القواطع  انكشاف  زيادة 

سنية  شفوية  عالقة  على  حنافظ  أن  وجيب  جراحياً 

صحيحة عند القيام بهذا اإلجراء إما بغرز أو تبزيغ 

الفك العلوي تبعاً ملتطلبات احلالة.
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مجال  معايري  كامل  دراس��ة  أهمية  تأتي  هنا  من 

العلوية    القواطع  انكشاف  مقدار  رأسها  االبتسامة وعلى 

 )Maxillary Incisor Display )Exposure
 ،Gingival Display اللثوي  االنكشاف  ومقدار 

 Smile Line والذي يرادف مسمى خط الشفة العلوية

حيث يتم تقييم التوضع العمودي للشفة العلوية وعالقتها 

مع األسنان األمامية العلوية و اللثة احمليطة.

لتصل  االبتسام  حالة  يف  العلوية  الشفة  خط  يرتفع 

احلافة السفلية للشفة العلوية إىل احلدود اللثوية للقواطع 

واحلليمات  القواطع  تيجان  كامل  ُيظهر  بشكل  العلوية 

اللثوية و1-2ملم كحد أعلى من اللثة )ظهور 1-2ملم من 

هو  مما  النساء  عند  مجالية  أكثر  يكون  االبتسام  عند  اللثة 

عند الذكور(. يعترب وجود زيادة ملقدار االنكشاف اللثوي 

و  الباحثني،  من  العديد  عند  مجالياً  مقبول  مم غري   3 عن 

 Gummy( اللثوية  االبتسامة  مصطلح  عليها  يطلق 

 	.)Smile

من   %  80 من  أكثر  أن   Tjan ل�  دراس��ة  تظهر 

االبتسامات حتقق ظهور مثالي أو زائد للثة يف حني تظهر 

ابتسامة منخفض أي هناك  % من االبتسامات خط   20
نقص باالنكشاف القاطعي.

الت�سخي�ص�التفريقي�لالبت�سامة���
اللثوية

Differential Diagnosis For A�
Gummy Smile

العلوية:�� ال�سفة� ارتفاع� نق�ص� �1
عملية  من  مهم  جزء  هو  للشفة  اجلمالي  التقييم  إن 

لالبتسامة.  السريري  للتقييم  البداية  ونقطة  التشخيص 

حيث يؤدي نقص ارتفاع الشفة العلوية حلدوث زيادة يف 

االنكشاف اللثوي والعكس صحيح.

 يقاس ارتفاع الشفة العلوية من Sn إىل Sts ويعادل 

تقريباً:

2ملم   +-  20 البالغني/  الذكور  عند  2ملم   +-  22

الشكل 1
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�5امليالن�احلنكي�للقواطع�العلوية:��
زيادة امليالن احلنكي للقواطع العلوية تزيد من مقدار 

التقوميي  التصحيح  فإن  باملقابل  و  القاطعي  االنكشاف 

للميالن الدهليزي الزائد للقواطع العلوية سيؤدي لزيادة 

انكشاف القواطع العلوية حيث أن األسنان ستدور حول 

مركز مقاومتها.

ال�سريري��� ال��ت��اج� ب��ط��ول� ق�سر� �6
للقواطع� القاطع� ان�سحال�احلد� نتيجة�

العلوية�مع�وجود�بزوغ�معاو�ض:
ترتافق العديد من حاالت االنكشاف اللثوي الزائد أو 

االبتسامة اللثوية بانسحال للحد القاطع للقواطع العلوية 

بطول  قصر  مع  يرتافق  مما  هلا،  معاوض  بزوغ  وجود  مع 

اخليار  فإن  احلاالت  هذه  مثل  يف  القواطع.  تلك  تيجان 

تداخل عظمي  مع  التيجان  بتطويل  إما  العالجي سيكون 

أو بغرز تقوميي مرتافقان مع حل تعويضي الحق)قشور أو 

تيجان خزفية(.

 

ال�سريري��� ال��ت��اج� ب��ط��ول� ق�سر� �7
للقواطع�العلوية�ناجت�عن�تو�سع�عمود

ل��ل��ح��واف��� ي�م��ن��خ��ف�����ض�)ت���اج���ي(�
اللثوية�الدهليزية:

الشكل 2

الشكل 3

الشكل 4

الشكل 5

الشكل 7
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لألسنان  الطبيعي  بالبزوغ  التذكري  من  البد  هنا 

مرحلة  من  يتألف  الذي  و   Normal Eruption
 Active النشيط(  )أو  الفعال  البزوغ  تسمى  أوىل 

Eruption حيث تبزغ السن بتاجها التشرحيي خارج 
سنخها حتى يصل امللتقى املينائي املالطي Cej لبعد 1.5-

2 مم عن حافة القنزعة العظمية. املرحلة الثانية هي البزوغ 
السليب )املنفعل(  Passive Eruption ترتافق بهجرة 

ميزاب  لعمق  تصل  حتى  اللثوية  للحواف  متأخرة  ذروية 

1-2 ملم يف نهاية مرحلة املراهقة. وبالتالي يؤكد  طبيعي 

اللثوي  السرب  بوساطة  السن  بزوغ  اكتمال  التشخيص 

بعمق ميزاب طبيعي يوجد امللتقى املينائي املالطي يف قاع 

هذا امليزاب.

هناك ثالثة أسباب رئيسية للتوضع العمودي اللثوي 

لألسنان  السريري  التاج  بطول  قصر  يظهر  مما  املنخفض 

األمامية العلوية وهي:

 Incomplete مكتمل  غري  فعال  ب��زوغ   -  1
Active Eruption حيث تفشل تيجان األسنان من 
إمتام البزوغ خارج السنخ و بالتالي يكون امللتقى املينائي 

املالطي على سوية احلافة العظمية، األمر الذي يتطلب إىل 

إجراء تداخل عظمي مرافق للقطع اللثوي و احلفاظ على 

مسافة حيوية مناسبة)و هو حل مجالي كايف يف حال كان 

طول التاج التشرحيي مناسباً و يغطي االحتياجات اجلمالية 

لالبتسامة(.

 Incomplete مكتمل  غري  سليب  ب��زوغ   -  2
اللثوية  احلواف  تفشل  حيث   Passive Eruption
عالقة  و  الفعال  البزوغ  اكتمال  رغم  ذروياً  اهلجرة  من 

طبيعية للملتقى املينائي املالطي مع حافة القنزعة العظمية، 

مما ينتج عنه قصر بتيجان األسنان السريري ُيؤكد سريرياً 

أعراض  أي  عدم وجود  مع  اللثوي  امليزاب  بزيادة عمق 

بسيط  لثوي  قطع  هنا  العالجي  احلل  ويكون  التهابية. 

وتطويل التيجان سريرياً.

 3 - ضخامة لثوية سببها التهابي، ينتج عنه قصر بطول 

التاج السريري يكون احلل العالجي إزالة السبب أوالً ثم 

احتمال اللجوء إىل قطع لثوي الحق مع أو دون تداخل 

عظمي و ذلك حسب املتطلبات احليوية و اجلمالية.

الشكل 1

الشكل 2

الشكل 3
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زيادة امليالن احلنكي للقواطع العلوية تزيد من مقدار 

التقوميي  التصحيح  فإن  باملقابل  و  القاطعي  االنكشاف 

للميالن الدهليزي الزائد للقواطع العلوية سيؤدي لزيادة 

انكشاف القواطع العلوية حيث أن األسنان ستدور حول 

مركز مقاومتها.

ال�سريري��� ال��ت��اج� ب��ط��ول� ق�سر� �6
للقواطع� القاطع� ان�سحال�احلد� نتيجة�

العلوية�مع�وجود�بزوغ�معاو�ض:
ترتافق العديد من حاالت االنكشاف اللثوي الزائد أو 

االبتسامة اللثوية بانسحال للحد القاطع للقواطع العلوية 

بطول  قصر  مع  يرتافق  مما  هلا،  معاوض  بزوغ  وجود  مع 

اخليار  فإن  احلاالت  هذه  مثل  يف  القواطع.  تلك  تيجان 

تداخل عظمي  مع  التيجان  بتطويل  إما  العالجي سيكون 

أو بغرز تقوميي مرتافقان مع حل تعويضي الحق)قشور أو 

تيجان خزفية(.

 

ال�سريري��� ال��ت��اج� ب��ط��ول� ق�سر� �7
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الشكل 2
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االستاذ الدكتور مهند السعدي

رئيس قسم تعويضات األسنان املتحركة – جامعة دمشق

اإر�شادات العناية باجلهاز 
ال�شني املتحرك الكامل

اأُعدت هذه الإر�شادات  �
بناء على من�شورات 

الكلية الأمريكية 
ملعو�شي الأ�شنان   

 The American
 College of

 Prosthodontists
عام 2011  و هي تعد 
معتمدة حتى �شهر اآب 

2014. �شممت هذه 
الإر�شادات بناء على 

اآخر الدرا�شات العلمية 
وهي ت�شف امل�شاكل 
املرافقة ل�شتعمال 

اجلهاز ال�شني و 
خطورتها على ال�شحة 

الفموية اأو العامة و 
تعتمد طرق العناية 

باجلهاز ال�شني املتحرك 
ملنع هذه امل�شاكل اأو احلد 

منها.

Guidelines for the Care and Maintenance 
of Complete Dentures
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الدرد�و�عالقته�مع�ال�صحة�الفموية���
و�ال�صحة�العامة�

Edentulism: Its Relationship 
To Oral And Systemic Health
تعد الصحة الفموية ملريض اجلهاز السين الكامل عاماًل 

مهماً جلودة احلياة و التغذية و العالقات االجتماعية والصحة 

غاِف  العامة. توجد اجلراثيم الفموية يف أَْدواء اْلتِهاِب الشَّ

اجُلْرثوِمّي  Bacterial Endocarditis و االْلتِهاِب 

و   Aspiration Pneumonia الَشْفِطّي   الِرئَِويِّ 

 Chronic Obstructive  الدَّاِء الرِّئَِويِّ امُلِسدِّ امُلْزِمن

Pulmonary Disease و اإلنتانات املعممة للطرق 
 Generalized Infections Of التنفسية  

The Respiratory Tract و غريها من األمراض 
اجلهازية.

لويحة�الأجهزة�ال�صنية��
Denture Biofilms�

و  التصبغات  و  اللوحية  السنية  األجهزة  على  ترتاكم 

القلح بشكل مماثل لألسنان الطبيعية. إن الفشل يف تنظيف 

اجلهاز بشكل مناسب سريافقه زيادة حدوث التهاب الفم 

املذكورة  اجلهازية  األمراض  و  السنية  األجهزة  بسبب 

أكثر  اخلشنة  األماكن  اللوحية على  ترتاكم  وبالطبع  آنفاً. 

اجلرثومية  للوحية  اليومية  اإلزالة  إن  امللساء.  األماكن  من 

ذات  السين  اجلهاز  على  و  الفموية  احلفرة  يف  املوجودة 

السنية  الفم بسبب األجهزة  التهاب  بالغة إلنقاص  أهمية 

و للمساعدة على احلفاظ على صحة فموية و صحة عامة 

جيدة.

التهاب�الفم�ب�صبب�الأجهزة�ال�صنية���
Denture Stomatitis

السنية،   داء شائع احلدوث عند مستعملي األجهزة 

ويتظاهر بامحرار املخاطية )الغشاء املخاطي( حتت اجلهاز. 

 Candida  ُدرس و أثبت دور فطور املبيضات البيض

األجهزة  بسبب  الفم  التهاب  إحداث  يف   Albicans
السنية و هناك العديد من سالالت املبيضات املرافقة اليت 

وجدت على سطح اجلهاز أو النسج. إن الشفاء من هذا 

املرض تستوجب معاجلة النسج و اجلهاز املتحرك.

يرتافق وجود التهاب الفم بسبب األجهزة السنية مع 

  A فيتامني  االرتداء املستمر لألجهزة السنية و مع نقص 

وتدخني السجائر.ُنصح باستعمال النستاتني و غريها من 

املركبات املضادة للفطور كجزء من معاجلة التهاب الفم 

الداء إزالة  بسبب األجهزة السنية، و تشمل معاجلة هذا 

الفموية )مبا فيها  العناية  تعليمات  القديم و تطبيق  اجلهاز 

استعمال املضامض املطهرة( و صنع جهاز جديد و املعاجلة 

اجلراحية )أحياناً( و أخذ استشارة غذائية. 
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االستاذ الدكتور مهند السعدي

رئيس قسم تعويضات األسنان املتحركة – جامعة دمشق

اإر�شادات العناية باجلهاز 
ال�شني املتحرك الكامل

اأُعدت هذه الإر�شادات  �
بناء على من�شورات 

الكلية الأمريكية 
ملعو�شي الأ�شنان   

 The American
 College of

 Prosthodontists
عام 2011  و هي تعد 
معتمدة حتى �شهر اآب 

2014. �شممت هذه 
الإر�شادات بناء على 

اآخر الدرا�شات العلمية 
وهي ت�شف امل�شاكل 
املرافقة ل�شتعمال 

اجلهاز ال�شني و 
خطورتها على ال�شحة 

الفموية اأو العامة و 
تعتمد طرق العناية 

باجلهاز ال�شني املتحرك 
ملنع هذه امل�شاكل اأو احلد 

منها.

Guidelines for the Care and Maintenance 
of Complete Dentures
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تنظيف�الأجهزة��
�Denture Cleaning�

جيب أن يتصف منظف األجهزة املثالي باآلتي:

إلزالة  ذلك  و  اللوحية  لتجمع  مضادة  فعالية  ذو   -

اللوحية و أن يكون مضاداً للجراثيم والفطور.

- أال يكون ساماً.

- أن يتالءم مع مادة اجلهاز و أال خيشن سطح اجلهاز.

- سهل االستعمال من قبل املريض.

- ذو طعم مقبول )أو بدون طعم(.

- ذو معدل فعالية\تكلفة مقبول.

تشمل طرق تنظيف األجهزة:

  Dills 1 - التفريش مبعجون األجهزة السنية: وجد
التفريش  أن   1988 زمالؤه  و 

الفوارة  املنظفات  من  فعالية  أقل 

خطر  طياته  يف  حيمل  أن��ه  كما 

سحل و ختشني سطح اجلهاز.

وتشمل  ال��غ��م��ر:    -  2  

حماليل الغمر املتوفرة جتارياً هيبو 

حماليل  و  التجاري(  )الكلوروكس  الصوديوم  كلوريت 

وغسوالت  احلموض  و  احلالة  األنزميات  و  البريوكسيد 

الفم و لكل منها طريقة عمل و معدل فاعلية، و قد ظهر 

هو  الصوديوم  كلوريت  هيبو  أن  املخربية  التجارب  يف 

األفضل.

هذه  تعطي  الصوتية:  فوق  باألمواج  التنظيف   -  3
يعطي  مما  كيلوهرتز   120  -  20 بطول  أمواجاً  األجهزة 

مما  موضعية  شفط  مناطق  وختلق  تنفجر  جمهرية  فجوات 

يؤدي إىل انزياح املواد امللتصقة باجلهاز.

استعمال  ميكن  بديلة:  أخ��رى  تنظيف  طرق   -  4  

3 دقائق )بشرط غمر  ملدة  650 واط  بطاقة  امليكرويف 

إن  املاء(.  يغلي  أن  بكمية كافية دون  باملاء  السين  اجلهاز 

استعمال ماء يغلي يشوه اجلهاز. 

)الكلوروكس  الصوديوم  كلوريت  هيبو  يكون  قد 

 10( املناسب  استعماله  بشرط  فعالية  التجاري(األكثر 

دقائق(.

ا�ستعمال�ل�سق�الأجهزة�ال�سنية��
Use Of Denture Adhesives�

عوامل  عدة  بوجود  مكانه  يف  الكامل  اجلهاز  يثبت 

ذي  لعاب  وجود  و  احلواف  ختم  و  الدقيق  كاالنطباق 

يستمر  اجلهاز  وصنع  األسنان  قلع  بعد  مناسبة.  لزوجة 

 12-3 خالل  واضح  بشكل  الداعم  العظم  امتصاص 

ومع  احلياة.  طوال  أبطأ  بشكل  ويستمر  القلع  من  شهراً 

يسوء  ثباته  و  ينقص  اجلهاز  انطباق  فإن  العظم  امتصاص 

كما تنقص قدرة املريض على املضغ.  لقد اقرتحت عدة 

استعمال الصق  مثل  اجلهاز  وانطباق  ثبات  طرق إلعادة 

األجهزة السنية وتبطني وإعادة صنع القاعدة و استعمال 

الغرسات السنية. لواصق األجهزة السنية هي معاجني أو 

هالم أو مساحيق أو رقاقات أو سوائل. يف دراسة ل� 146 
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مريضاً مرتدياً جهازاً سنياً يف منطقة جبنوب اسرتاليا وجد  

Coates  عام 2000 أن حوالي 50 % من املرضى مل 
يعرفون  ال   %  20 أن  و  الصق  الستعمال  حاجة  جيدوا 

بوجود الصق بينما استعمل حوالي 30 % منهم الصق 

أجهزة سنية لكن 7 % من هؤالء فقط يستعملونه يومياً 

بانتظام.

بعد  مباشرة  يتحسن  املضغ  أن  الدراسات  وجدت 

و  ساعات   4  -  2 بعد  التحسن  يزداد  و  الالصق  تطبيق 

وجدت بعض الدراسات أن اللواصق تستمر فعاليتها مدة 

8 ساعات.
 حماذير استعمال الصق األجهزة السنية 

الصق  يساهم  قد  اخللوية:  السمية  التأثريات   -  1
املخاطي(  )الغشاء  املخاطية  التهاب  يف  السنية  األجهزة 

الدراسات  كشفت  كما  السنية،  األجهزة  مرتدي  عند 

األجهزة  الص��ق  يف  فطري  و  جرثومي  تلوث  وج��ود 

مناعياً  اخلطرين  املرضى  يف  احلذر  يستدعي  مما  السنية، 

 .  Immunocompromised Patients
الزنك:  اليت حتوي  السنية  األجهزة  لواصق  - مسية   2
العاقبة األكثر خطورة هي السمية العصبية لوجود الزنك 

نواح  يف  الزنك  يدخل  الالصق.  مكونات  من  كمكون 

عدة من االستقالب اخللوي و تؤدي زيادته لغثيان أو إقياء 

وفقدان الشهية و إسهال و صداع. احلد األعلى احملتمل 

صفائح  نشرات  تذكر  ال  و  يومياً  ملغ   40 هو  للزنك 

الالصق حمتواها من الزنك. 

الباطن  السطح  من  الالصق  إزال��ة  و  تطبيق   -  3
للجهاز: حبثت إحدى الدراسات َجودة إزالة الالصق من 

طريقة  باستعمال  العلوي  الفك  نسج  من  و  اجلهاز  باطن 

استعمال  خطوة  كل  تشمل  حيث  اخلمس   اخلطوات 

دافئ  مباء  الغسيل  أو  شاش  استعمال  ثم  فموي  غسول 

أن  استطاع  واحدة  مرة  اخلطوة  تطبيق  إن  دقيقتني.  مدة 

يزيل الالصق اهلالمي Gel Adhesive     لكن تطبيق 

املعجون   الالصق  إزال��ة  يستطع  مل  مرات  مخس  اخلطوة 

 .Cream  Adhesive

الأجهزة��� لال�صق� ال�صحيح� التطبيق�
ال�صنية:

-1 نظف و جفف السطح الباطن للجهاز السين.

كميات   4 أو   3 ضع  العلوي:  السين  للجهاز   -  2
األمامية  املنطقة  على  الالصق  املعجون  من  البازالء  حبجم 

واخلط املتوسط و احلدود اخللفية.

من  كميات   3 ضع  السفلي:  السين  للجهاز   -  3
املعجون الالصق على 3 مناطق من احلافة الدرداء.

رّطب  املعجون،  من  بدالً  بودرة  استعملت  إذا   -  4
على  الالصق  من  رقيقة  طبقة  ضع  و  باملاء  اجلهاز  قاعدة 

كامل سطح اجلهاز املماس للنسج وارِم الفائض.

ضع  وسادة،  شكل  على  الصق  استعملت  إذا   -  5
احلجم املناسب و اقطع الزائد مبقص حاد.

مكانه  يف  أمسكه  و  حدة  على  جهاز  كل  ضع   -  6
مناطق  إىل  املتسربة  املادة  من  الزائد  أزل  و  ثوان   10-5

اخلد واللسان.

الزائد  تزيل  و  الالصق  تنشر  لكي  بقوة  عض   -  7
املتسرب.

ام��ت�����ص��ا���ص�احل���اف���ة�ال�����ص��ن��خ��ي��ة���
�Residual Ridge Resorption

األجهزة.  استقرار  و  ثبات  يف  العظم  امتصاص  يؤثر 

جهازية  عوامل  هي  السنخي  العظم  امتصاص  عوامل  إن 

)بسبب  الربو  العوامل  هذه  من  و  وموضعية.  )عامة( 

استنشاق الكوتيكوستريوئيدات( و استهالك الفلورايد و 

جزئية  سنية  أجهزة  استعمال  و  البديلة  اهلرمونية  املعاجلة 
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تنظيف�الأجهزة��
�Denture Cleaning�

جيب أن يتصف منظف األجهزة املثالي باآلتي:

إلزالة  ذلك  و  اللوحية  لتجمع  مضادة  فعالية  ذو   -

اللوحية و أن يكون مضاداً للجراثيم والفطور.

- أال يكون ساماً.

- أن يتالءم مع مادة اجلهاز و أال خيشن سطح اجلهاز.

- سهل االستعمال من قبل املريض.

- ذو طعم مقبول )أو بدون طعم(.

- ذو معدل فعالية\تكلفة مقبول.

تشمل طرق تنظيف األجهزة:

  Dills 1 - التفريش مبعجون األجهزة السنية: وجد
التفريش  أن   1988 زمالؤه  و 

الفوارة  املنظفات  من  فعالية  أقل 

خطر  طياته  يف  حيمل  أن��ه  كما 

سحل و ختشني سطح اجلهاز.

وتشمل  ال��غ��م��ر:    -  2  

حماليل الغمر املتوفرة جتارياً هيبو 

حماليل  و  التجاري(  )الكلوروكس  الصوديوم  كلوريت 

وغسوالت  احلموض  و  احلالة  األنزميات  و  البريوكسيد 

الفم و لكل منها طريقة عمل و معدل فاعلية، و قد ظهر 

هو  الصوديوم  كلوريت  هيبو  أن  املخربية  التجارب  يف 

األفضل.

هذه  تعطي  الصوتية:  فوق  باألمواج  التنظيف   -  3
يعطي  مما  كيلوهرتز   120  -  20 بطول  أمواجاً  األجهزة 

مما  موضعية  شفط  مناطق  وختلق  تنفجر  جمهرية  فجوات 

يؤدي إىل انزياح املواد امللتصقة باجلهاز.

استعمال  ميكن  بديلة:  أخ��رى  تنظيف  طرق   -  4  

3 دقائق )بشرط غمر  ملدة  650 واط  بطاقة  امليكرويف 

إن  املاء(.  يغلي  أن  بكمية كافية دون  باملاء  السين  اجلهاز 

استعمال ماء يغلي يشوه اجلهاز. 

)الكلوروكس  الصوديوم  كلوريت  هيبو  يكون  قد 

 10( املناسب  استعماله  بشرط  فعالية  التجاري(األكثر 

دقائق(.

ا�ستعمال�ل�سق�الأجهزة�ال�سنية��
Use Of Denture Adhesives�

عوامل  عدة  بوجود  مكانه  يف  الكامل  اجلهاز  يثبت 

ذي  لعاب  وجود  و  احلواف  ختم  و  الدقيق  كاالنطباق 

يستمر  اجلهاز  وصنع  األسنان  قلع  بعد  مناسبة.  لزوجة 

 12-3 خالل  واضح  بشكل  الداعم  العظم  امتصاص 

ومع  احلياة.  طوال  أبطأ  بشكل  ويستمر  القلع  من  شهراً 

يسوء  ثباته  و  ينقص  اجلهاز  انطباق  فإن  العظم  امتصاص 

كما تنقص قدرة املريض على املضغ.  لقد اقرتحت عدة 

استعمال الصق  مثل  اجلهاز  وانطباق  ثبات  طرق إلعادة 

األجهزة السنية وتبطني وإعادة صنع القاعدة و استعمال 

الغرسات السنية. لواصق األجهزة السنية هي معاجني أو 

هالم أو مساحيق أو رقاقات أو سوائل. يف دراسة ل� 146 
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سابقة للكاملة و وجود صحة فموية سيئة و نوعية اجلهاز 

)جودته( و االستعمال املستمر للجهاز )ليالً و نهاراً(. 

ال�سني��� باجلهاز� العناية� اإر���س��ادات�
املتحرك�الكامل

يف عام 2009 بذلت الكلية األمريكية ملعوضي األسنان 

Evidence- بالبينة  مدعومة  إرشادات  لتطوير  جهداً 

Based Guidelines    للعناية باجلهاز الكامل متت 
من خالهلا مراجعة عدد كبري من املقاالت و توصلت إىل 

اإلرشادات التالية:

الفم  يف  املوجودة  اجلرثومية  للوحية  اليومية  اإلزالة  أ - 

و على اجلهاز الكامل ضرورية جداً إلنقاص التهاب الفم 

على  احلفاظ  على  للمساعدة  و  السنية  األجهزة  بسبب 

صحة فموية وصحة عامة جيدة.

ب - إلجناز تنظيف فعال للوحية اجلرثومية:

و  األجهزة  بغمر  يومياً  األجهزة  تنظيف  جيب   -  1
تفريشها مبنظف أجهزة فعال و غري ساحل.

خارج  فقط  األجهزة  منظف  ُيستعمل  أن  جيب   -  2
الفم.

بعد  جيد  بشكل  باملاء  األجهزة  غسل  جيب   -  3
استعمال منظف األجهزة قبل إعادة وضعها يف الفم.

قبل  من  سنوياً  السنية  األجهزة  تنظيف  يفضل   -  4
الفموية  الصحية  الرعاية  مقدم  أو  األس��ن��ان  طبيب 

اللوحية املرتاكمة  باستعمال األمواج فوق الصوتية إلزالة 

مع الزمن.

5 - جيب أال توضع األجهزة أبداً يف ماء يغلي.
6 - جيب أال يغمر اجلهاز مبواد مبيضة كهيبو كلوريت 

الصوديوم مدة تزيد عن عشر دقائق. 

تكون  عندما  باملاء  األجهزة  غمر  دائما  جيب   -  7
خارج الفم لئال جتف و تتعرض خلطر االلتواء.

8 - تزيد لواصق األجهزة السنية من ثبات و استقرار 
األجهزة  حتت  الطعام  تراكم  تنقص  و  السنية  األجهزة 

حتى يف األجهزة جيدة االنطباق. 

و  ثبات  من  تزيد  األجهزة  لواصق  أن  رغم   -  9
أن  على  كاف  دليل  من  هناك  فليس  األجهزة  استقرار 

لواصق األجهزة السنية تزيد الوظيفة املاضغة. 

استعمال  تأثري  حول  قليلة  البينات  تزال  ما   -  10
عندما  الفموية  النسج  على  السنية  األجهزة  لواصق 

تستعمل  أال  جيب  لذلك   ، أشهر  ستة  من  أكثر  ُتستعمل 

اللواصق دون فحص دوري جَلودة اجلهاز السين و  هذه 

مقدم  أو  الطبيب  قبل  من  للجهاز  الداعمة  النسج  صحة 

الرعاية الصحية الفموية.

11 - االستعمال غري املناسب للواصق األجهزة اليت 
جهازية،  جانبية  تأثريات  طياته  يف  قد حيمل  الزنك  حتوي 

الزنك  حتوي  اليت  اللواصق  استعمال  جتنب  جيب  لذلك 

يف تركيبها. 

12 - عند استعمال الالصق، جيب استعماله بكميات 
حبة  حبجم  كميات   4 أو   3( زي��ادة  دون  فقط  كافية 

البازالء( إلعطاء ثبات و استقرار كاف مضاف للعوض.  

13 - جيب إزالة الصق األجهزة السنية من اجلهاز و 
من الفم بشكل كامل يومياً. 

املستوى  إلحداث  املطلوبة  الكمية  كانت  إذا   -  14
السابق،  الوصف  من  أكرب  السين  اجلهاز  ثبات  من  نفسه 

فإن املريض جيب أن يراجع الطبيب لتقييم انطباق اجلهاز.

 24 15 - ليس من املنصوح به ارتداء اجلهاز السين 
الفم   التهاب  إنقاصاً حلدوث  أو  منعاً  و ذلك  يومياً  ساعة 

بسبب األجهزة السنية. 

مرة  الطبيب  األجهزة  مرتدو  يراجع  أن  جيب  	.16
لتقييم  و  مثالية  وظيفة  و  مثالي  انطباق  لتحقيق  سنوياً 

اآلفات الفموية و فقدان العظم و تقييم احلالة الفموية. 
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 MTA ا�ستخدام مادتي الـ
والـ )PC( يف �سياق املعاجلات اللبية 
Using of Mineral Trioxide Aggregate (MTA) and 
Portland Cement (PC) in Endodontic Treatments

املدرِّسة الدكتورة هيلني رشدي أيوبي

دكتوراه يف علوم طب األسنان

)IUST( مدرِّسة مداواة األسنان يف اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيا

مادة الـ
(Mta) Mineral Trioxide Aggregate

ة عن مادة الـ � تعريف وملحة عامَّ
(Mta) Definition And General Glimpse About (Mta)

مادة الـ )Mta( هي عبارٌة عن مركٍَّب ثالثيِّ األكاسيد املعدنيَّة، وتدعى اختصاراً بالـ )Mta(، وهي مادٌة حديثٌة ُطوِّرت لالستخدام يف 

مداواة األسنان اللبية من قبل Torabinejad وزمالئه يف جامعة Loma Linda يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة بهدف احلصول 

ين عام  ن)1(، وُذكرت ألول مرٍة يف األدب الطِّيب السِّ طح اخلارجيِّ للسِّ على سدٍّ حمكٍم لكلِّ طرق االتِّصال بني منظومة القناة اجلذريَّة والسَّ

1993 من قبلLee  وزمالئه)18( يف دراسٍة اختربوا فيها قدرة هذه املادة على إصالح االنثقابات اجلذريَّة اجلانبيَّة ومنع التَّسرُّب احلفايفِّ، 
 Intermediate Restorative( ميتاكريالت  ميتيل  بالبولي  املقوَّى  واألوجينول  الزنك  أوكسيد  وامسنت  األملغم،  مع  مقارنًة 

Material( )Irm(، وخلصوا إىل أنَّ الـ )Mta( ذات تسرٍُّب حفايفٍّ أقلَّ بشكٍل واضٍح، وذات قابليَّة سدٍّ كبريٍة، وأكثُر ثباتاً من 
األملغم والـ )Irm()18(، وقد حصلت مادة الـ )Mta( على موافقة منظَّمة الغذاء والدَّواء األمريكيَّة Fad يف عام 1998 )23(. 
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سابقة للكاملة و وجود صحة فموية سيئة و نوعية اجلهاز 

)جودته( و االستعمال املستمر للجهاز )ليالً و نهاراً(. 

ال�سني��� باجلهاز� العناية� اإر���س��ادات�
املتحرك�الكامل

يف عام 2009 بذلت الكلية األمريكية ملعوضي األسنان 

Evidence- بالبينة  مدعومة  إرشادات  لتطوير  جهداً 

Based Guidelines    للعناية باجلهاز الكامل متت 
من خالهلا مراجعة عدد كبري من املقاالت و توصلت إىل 

اإلرشادات التالية:

الفم  يف  املوجودة  اجلرثومية  للوحية  اليومية  اإلزالة  أ - 

و على اجلهاز الكامل ضرورية جداً إلنقاص التهاب الفم 

على  احلفاظ  على  للمساعدة  و  السنية  األجهزة  بسبب 

صحة فموية وصحة عامة جيدة.

ب - إلجناز تنظيف فعال للوحية اجلرثومية:

و  األجهزة  بغمر  يومياً  األجهزة  تنظيف  جيب   -  1
تفريشها مبنظف أجهزة فعال و غري ساحل.

خارج  فقط  األجهزة  منظف  ُيستعمل  أن  جيب   -  2
الفم.

بعد  جيد  بشكل  باملاء  األجهزة  غسل  جيب   -  3
استعمال منظف األجهزة قبل إعادة وضعها يف الفم.

قبل  من  سنوياً  السنية  األجهزة  تنظيف  يفضل   -  4
الفموية  الصحية  الرعاية  مقدم  أو  األس��ن��ان  طبيب 

اللوحية املرتاكمة  باستعمال األمواج فوق الصوتية إلزالة 

مع الزمن.

5 - جيب أال توضع األجهزة أبداً يف ماء يغلي.
6 - جيب أال يغمر اجلهاز مبواد مبيضة كهيبو كلوريت 

الصوديوم مدة تزيد عن عشر دقائق. 

تكون  عندما  باملاء  األجهزة  غمر  دائما  جيب   -  7
خارج الفم لئال جتف و تتعرض خلطر االلتواء.

8 - تزيد لواصق األجهزة السنية من ثبات و استقرار 
األجهزة  حتت  الطعام  تراكم  تنقص  و  السنية  األجهزة 

حتى يف األجهزة جيدة االنطباق. 

و  ثبات  من  تزيد  األجهزة  لواصق  أن  رغم   -  9
أن  على  كاف  دليل  من  هناك  فليس  األجهزة  استقرار 

لواصق األجهزة السنية تزيد الوظيفة املاضغة. 

استعمال  تأثري  حول  قليلة  البينات  تزال  ما   -  10
عندما  الفموية  النسج  على  السنية  األجهزة  لواصق 

تستعمل  أال  جيب  لذلك   ، أشهر  ستة  من  أكثر  ُتستعمل 

اللواصق دون فحص دوري جَلودة اجلهاز السين و  هذه 

مقدم  أو  الطبيب  قبل  من  للجهاز  الداعمة  النسج  صحة 

الرعاية الصحية الفموية.

11 - االستعمال غري املناسب للواصق األجهزة اليت 
جهازية،  جانبية  تأثريات  طياته  يف  قد حيمل  الزنك  حتوي 

الزنك  حتوي  اليت  اللواصق  استعمال  جتنب  جيب  لذلك 

يف تركيبها. 

12 - عند استعمال الالصق، جيب استعماله بكميات 
حبة  حبجم  كميات   4 أو   3( زي��ادة  دون  فقط  كافية 

البازالء( إلعطاء ثبات و استقرار كاف مضاف للعوض.  

13 - جيب إزالة الصق األجهزة السنية من اجلهاز و 
من الفم بشكل كامل يومياً. 

املستوى  إلحداث  املطلوبة  الكمية  كانت  إذا   -  14
السابق،  الوصف  من  أكرب  السين  اجلهاز  ثبات  من  نفسه 

فإن املريض جيب أن يراجع الطبيب لتقييم انطباق اجلهاز.

 24 15 - ليس من املنصوح به ارتداء اجلهاز السين 
الفم   التهاب  إنقاصاً حلدوث  أو  منعاً  و ذلك  يومياً  ساعة 

بسبب األجهزة السنية. 

مرة  الطبيب  األجهزة  مرتدو  يراجع  أن  جيب  	.16
لتقييم  و  مثالية  وظيفة  و  مثالي  انطباق  لتحقيق  سنوياً 

اآلفات الفموية و فقدان العظم و تقييم احلالة الفموية. 
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ة�ملادة�الـ��� ريريَّ التَّطبيقات�ال�سَّ
(Mta)�Clinical Applications�
Of� (Mta)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
اإلج��راءات  يف   )Mta( ال�  م��ادة  استخدام  ميكن 

احملافظة واجلراحيَّة متضمنًة)26(: 

 .Root-End Filling  1 -  احلشو الراجع للقناة
 Direct Pulp املباشرة   اللبِّيَّة  التغطية   -  2

 .Capping
 .Pulpotomy  3 - برت اللب احلي

 Repair Of اجلذريَّة   االنثقابات  ترميم   -  4
 .Root Perforations

مكتملة  غري  األسنان  يف  الذروة  انغالق  حتريض   -  5
 .Apexogenesis  اجلذر

6 - كسدادٍة ذرويٍَّة يف األسنان ذات األلباب املتموِّتة 
والذرى املفتوحة 

 Apical Barrier Formation In Teeth
 .With Open Apexes

 Root املستعصية   االمتصاصيَّة  اآلفات  معاجلة   -  7
 .Resorptions

8 - وحديثاً أصبحت تستخدم كمادة حاشية لألقنية 
 .Root Canal Filling Material اجلذرية 

الشكل رقم )1(.

ظهرت مادة ال� )Mta( لتكون تطوُّراً مهمَّاً بالنسبة 

ضمن  العالجيَّة  اإلج��راءات  حيث  من  األخرى  للمواد 

املالط  بنموِّ  تسمح  اليت  األوىل  املرمِّة  املادة  فهي  العظم، 

ين  السِّ حول  الرِّباط  تكاثر  ُتسهِّل  أن  وميكن  فوقها، 

حوهلا)26(.

ال�  ملادة  ريريَّة  السَّ التَّطبيقات  يبيِّ   :)1( رقم  الشكل 

)Mta()12(

تركيب�مادة�الـ���
(Mta) Composition Of (Mta)  
من  مؤلٍَّف  مسحوٍق  عن  عبارٌة   )Mta( ال�  مادة  إنَّ 

رماديَّة   )Hydrophilic( للماء  حمبٍَّة  دقيقٍة  ذرَّاٍت 

اللون وهي)5(:

 Tricalcium الكالسيوم  ثالثيَّة  يليكات  السِّ  

.Silicate
 Tricalcium الكالسيوم  ثالثيَّة  األلومينات   

.Aluminate
 Tricalcium الكالسيوم   ثالثي  األوكسيد   

.Oxide
.Silicate Oxide يليكات  أوكسيد السِّ

)اجلبس(  التَّميُّه  ثنائيَّة  الكالسيوم  كربيتات   

 Calcium Sulfate Dihydrate Or
.Gypsum

على كميَّاٍت صغريٍة من األكاسيد  أيضاً  كما حتتوي 

الفيزيائيَّة  اخل��واص  مع  املنسجمة  األخ��رى  املعدنيَّة 

الذي  البزموت  أوكسيد  مثل  امل��ادة  هلذه  والكيميائيَّة 

يضاف جلعل املادة ظليلة شعاعياً)16(، وحتتوي أيضاً على 

احتوائها  إىل  باإلضافة  البوتاسيوم)8(،  من  قليلٍة  كميَّاٍت 

على كميٍَّة حمدَّدٍة من الفوسفات)27(. 

كيب  حديثاً ظهرت مادة ال� )Mta( البيضاء ذات الرتَّ

املشابه ملادة ال� )Mta( الرَّماديَّة وهو)3(:

 Tricalcium الكالسيوم  ثالثيَّة  يليكات  السِّ  

.Silicate
.Bismuth Oxide أوكسيد البزموت 

 Dicalcium الكالسيوم  ثنائيَّة  يليكات  السِّ  

.Silicate
 Tricalcium الكالسيوم  ثالثيَّة  األلومينات   

.Aluminate
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)اجلبس(  التَّميُّه  ثنائيَّة  الكالسيوم  كربيتات   

 Calcium Sulfate Dihydrate Or
.Gypsum

)وقد  املقطَّر  املاء  مع   )Mta( الـ  مسحوق  زج  يمُ

املخدِّر  باحمللول  مزجه  عند  جناحاً  املمارسني  بعض  سجَّل 

املسحوق  إماهة  أخرى()23(، وتؤدي  معقِّمٍة  أو سوائَل 

إىل  متحوِّالً  تدرجييَّاً  متانته  تزداد  غرويٍّ  هالٍم  تشكُّل  إىل 

تكيٍُّف  تقريباً،وذات  ساعاٍت  ثالث  خالل  صلبٍة  بنيٍة 

البيئة  يف  املادة  هلذه  احملتمل  التَّمدُّد  بسبب  مرٍض  حفايفٍّ 

الرَّطبة)23،25(، األشكال رقم )3-2(.

الشكل رقم )2(: يمُبنيِّ مادة الـ )Mta( الرمادية

الشكل رقم )3(: يمُبنيِّ مادة الـ )Pc( الرمادية

مادة�الـ��
(Pc) Portland Cement 
إن مادة الـ )Pc( هي االمسنت البورتلندي، وهي مادٌة 

الـ )Mta(، وقد اقرتح  الثمن باملقارنة مع مادة  رخيصة 

بعض الباحثني اعتبارها مادة بديلة ملادة الـ )Mta( نظراً 

للتشابه الكيميائي ما بني املادتني)2(. 

تركيب�مادة�الـ��
(Pc) Composition Of (Pc)
إنَّ املكوِّنات األساسيَّة لالمسنت تشمل ما يلي)32(:

أوكسيد  فيه  )مبا  الكالسيوم  أوكسيد   65%  

الكالسيوم احلر واجلبس(.

يليكون. 21 % أوكسيد السِّ
 6 % أوكسيد األملينيوم.

 3 % أوكسيد احلديد.

 2 % أوكسيد املغنزيوم.

أوكسيد  ثالثي  التيتانيوم،  أوكسيد   %  3  

الكربيت، وأكاسيد املعادن القلويَّة.

متزج مادة الـ )Pc( بالطريقة نفسها، وبالنسبة نفسها 

الـ  مبادة  يتعلق  فيما  املنتج  املصنع  قبل  من  بها  املنصوح 

)Mta(، األشكال رقم )8 – 10(.

األحباث والدراسات السابقة اجملراة للمقارنة بني كلٍّ 

)Pc( والـ )Mta( من مادتي الـ

بغياب   )Mta( الـ  مادة  عن   )Pc( الـ  مادة  ختتلف 

البوتاسيوم)7،22(،  شوارد  ووجود  البزموت،  شوارد 

قابلة  للجراثيم  فعالية مضادة  يتلكان  املادتني  أنَّ كال  إال 

للمقارنة)10(.

الشكل 1

الشكل 2

الشكل 3
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ة�ملادة�الـ��� ريريَّ التَّطبيقات�ال�سَّ
(Mta)�Clinical Applications�
Of� (Mta)� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
اإلج��راءات  يف   )Mta( ال�  م��ادة  استخدام  ميكن 

احملافظة واجلراحيَّة متضمنًة)26(: 

 .Root-End Filling  1 -  احلشو الراجع للقناة
 Direct Pulp املباشرة   اللبِّيَّة  التغطية   -  2

 .Capping
 .Pulpotomy  3 - برت اللب احلي

 Repair Of اجلذريَّة   االنثقابات  ترميم   -  4
 .Root Perforations

مكتملة  غري  األسنان  يف  الذروة  انغالق  حتريض   -  5
 .Apexogenesis  اجلذر

6 - كسدادٍة ذرويٍَّة يف األسنان ذات األلباب املتموِّتة 
والذرى املفتوحة 

 Apical Barrier Formation In Teeth
 .With Open Apexes

 Root املستعصية   االمتصاصيَّة  اآلفات  معاجلة   -  7
 .Resorptions

8 - وحديثاً أصبحت تستخدم كمادة حاشية لألقنية 
 .Root Canal Filling Material اجلذرية 

الشكل رقم )1(.

ظهرت مادة ال� )Mta( لتكون تطوُّراً مهمَّاً بالنسبة 

ضمن  العالجيَّة  اإلج��راءات  حيث  من  األخرى  للمواد 

املالط  بنموِّ  تسمح  اليت  األوىل  املرمِّة  املادة  فهي  العظم، 

ين  السِّ حول  الرِّباط  تكاثر  ُتسهِّل  أن  وميكن  فوقها، 

حوهلا)26(.

ال�  ملادة  ريريَّة  السَّ التَّطبيقات  يبيِّ   :)1( رقم  الشكل 

)Mta()12(

تركيب�مادة�الـ���
(Mta) Composition Of (Mta)  
من  مؤلٍَّف  مسحوٍق  عن  عبارٌة   )Mta( ال�  مادة  إنَّ 

رماديَّة   )Hydrophilic( للماء  حمبٍَّة  دقيقٍة  ذرَّاٍت 

اللون وهي)5(:

 Tricalcium الكالسيوم  ثالثيَّة  يليكات  السِّ  

.Silicate
 Tricalcium الكالسيوم  ثالثيَّة  األلومينات   

.Aluminate
 Tricalcium الكالسيوم   ثالثي  األوكسيد   

.Oxide
.Silicate Oxide يليكات  أوكسيد السِّ

)اجلبس(  التَّميُّه  ثنائيَّة  الكالسيوم  كربيتات   

 Calcium Sulfate Dihydrate Or
.Gypsum

على كميَّاٍت صغريٍة من األكاسيد  أيضاً  كما حتتوي 

الفيزيائيَّة  اخل��واص  مع  املنسجمة  األخ��رى  املعدنيَّة 

الذي  البزموت  أوكسيد  مثل  امل��ادة  هلذه  والكيميائيَّة 

يضاف جلعل املادة ظليلة شعاعياً)16(، وحتتوي أيضاً على 

احتوائها  إىل  باإلضافة  البوتاسيوم)8(،  من  قليلٍة  كميَّاٍت 

على كميٍَّة حمدَّدٍة من الفوسفات)27(. 

كيب  حديثاً ظهرت مادة ال� )Mta( البيضاء ذات الرتَّ

املشابه ملادة ال� )Mta( الرَّماديَّة وهو)3(:

 Tricalcium الكالسيوم  ثالثيَّة  يليكات  السِّ  

.Silicate
.Bismuth Oxide أوكسيد البزموت 

 Dicalcium الكالسيوم  ثنائيَّة  يليكات  السِّ  

.Silicate
 Tricalcium الكالسيوم  ثالثيَّة  األلومينات   

.Aluminate
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إن مادة الـ )Pc( هي مادة ذات قلوية مرتفعة نسبياً، 

 – الـ )Ph( ترتاوح ما بني )13.3  حيث تبنينَّ أن درجة 

13.5( مبا متاثل تقريباً، أو تفوق قلياًل القلوية العائدة ملادة 
 .)Mta()29( الـ

 )Pc( الـ  مادة  على  تفوقها   )Mta( الـ  مادة  بينَّنت 

والظاللية  اجملهرية،  والقساوة  االحنالل،  قابلية  حيث  من 

الشعاعية، حيث يعود نقص الظاللية الشعاعية يف مادة الـ 

)Pc( إىل غياب البزموت)7،9(.

إال أنه تبنينَّ أيضاً بأن كالً من هاتني املادتني ميلك تأثرياً 

التغطية  يف  تستخدمان  عندما  اللبية  اخلاليا  على  مشابهاً 

وباإلضافة  البشرية)29(،  األسنان  على  املباشرة  اللبية 

لذلك فقد تبنينَّ بأنهما تسمحان بتشكيل جسٍر عاجيٍّ بعد 

برت اللب احلي)28(، وحتريض انغالق الذروة يف األسنان 

األشكال  البشرية)28(،  األسنان  يف  اجلذر  مكتملة  غري 

رقم )16-11(.

تطبيق  أيسر،  أول علوي  ُيبنينِّ ضاحك   :)11( رقم  الشكل 

مادة الـ )Mta البيضاء( )تغطية لبية مباشرة()29( 

تطبيق  أمين،  علوي  ثاني  ضاحك  ُيبنينِّ   :)12( رقم  الشكل 

مادة الـ )Pc الرمادية( )تغطية لبية مباشرة()29( 

تطبيق  أيسر،  ثاني علوي  ُيبنينِّ ضاحك   :)13( الشكل رقم 

مادة الـ )Mta البيضاء( )تغطية لبية مباشرة()29(

تطبيق  أيسر،  ثاني علوي  ُيبنينِّ ضاحك   :)14( الشكل رقم 

مادة الـ )Pc الرمادية( )تغطية لبية مباشرة()29( 

تطبيق  يسرى،  سفلية  أوىل  رحى  ُيبنينِّ   :)15( رقم  الشكل 

مادة الـ )Mta الرمادية( )برت لب حي()28(

الشكل 11

الشكل 12
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إن مادة الـ )Pc( هي مادة ذات قلوية مرتفعة نسبياً، 

 – الـ )Ph( ترتاوح ما بني )13.3  حيث تبنينَّ أن درجة 

13.5( مبا متاثل تقريباً، أو تفوق قلياًل القلوية العائدة ملادة 
 .)Mta()29( الـ

 )Pc( الـ  مادة  على  تفوقها   )Mta( الـ  مادة  بينَّنت 

والظاللية  اجملهرية،  والقساوة  االحنالل،  قابلية  حيث  من 

الشعاعية، حيث يعود نقص الظاللية الشعاعية يف مادة الـ 

)Pc( إىل غياب البزموت)7،9(.

إال أنه تبنينَّ أيضاً بأن كالً من هاتني املادتني ميلك تأثرياً 

التغطية  يف  تستخدمان  عندما  اللبية  اخلاليا  على  مشابهاً 

وباإلضافة  البشرية)29(،  األسنان  على  املباشرة  اللبية 

لذلك فقد تبنينَّ بأنهما تسمحان بتشكيل جسٍر عاجيٍّ بعد 

برت اللب احلي)28(، وحتريض انغالق الذروة يف األسنان 

األشكال  البشرية)28(،  األسنان  يف  اجلذر  مكتملة  غري 

رقم )16-11(.

تطبيق  أيسر،  أول علوي  ُيبنينِّ ضاحك   :)11( رقم  الشكل 

مادة الـ )Mta البيضاء( )تغطية لبية مباشرة()29( 

تطبيق  أمين،  علوي  ثاني  ضاحك  ُيبنينِّ   :)12( رقم  الشكل 

مادة الـ )Pc الرمادية( )تغطية لبية مباشرة()29( 

تطبيق  أيسر،  ثاني علوي  ُيبنينِّ ضاحك   :)13( الشكل رقم 

مادة الـ )Mta البيضاء( )تغطية لبية مباشرة()29(

تطبيق  أيسر،  ثاني علوي  ُيبنينِّ ضاحك   :)14( الشكل رقم 

مادة الـ )Pc الرمادية( )تغطية لبية مباشرة()29( 

تطبيق  يسرى،  سفلية  أوىل  رحى  ُيبنينِّ   :)15( رقم  الشكل 

مادة الـ )Mta الرمادية( )برت لب حي()28(

الشكل 11

الشكل 12



THE SYRIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY
Tooth Implant  Orthodontics  Dental Surgery    Dental Treatment   Bleaching Teeth

3637

جملة طب الفم

تطبيق  مينى،  سفلية  أوىل  رحى  ُيبينِّ   :)16( رقم  الشكل 

مادة الـ )Mta الرمادية( )برت لب حي()28(

وقد متت أيضاً دراسة تأثري تطبيق مادة الـ )Pc( كمادٍة 

عند  فلية  السُّ املؤقتة  األرحاء  على  اللبنِّ  برت  بعد  دوائيٍَّة 

األطفال، وتبيَّ من خالل الفحوص السريريَّة والشعاعيَّة 

على  احملافظة  استمرارية  مع  أعــراٍض،  أيَّة  حدوث  عدم 

، باإلضافة إىل تشكيل جسٍر عاجيٍّ حتت مادة  حيويَّة اللبنِّ

الـ )Pc( مباشرًة)6(، الشكل رقم )17(. 

مينى،  مؤقتة  سفلية  أوىل  رحى  ُيبينِّ   :)17( رقم  الشكل 

تطبيق مادة الـ )Pc( )برت لب دوائي()6( 

من  كــاًل  ــأن  ب النسيجية  ــات  ــدراس ال بينت  كما 

االنسجام  خاصية  متلك   )Pc( والـ   ،)Mta( الـ  مادتي 

احليوي)29(.

وقد بيَّ العديد من الباحثي أن مادة الـ )Mta( قد 
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أظهرت نتائج جيدة عند استخدامها يف ترميم االنثقابات 

اجلذرية)20(، الشكل رقم )18(. 

Figure (18): (A) Perforating 
Internal Resorptive Defect In 
Maxillary Left Central Incisor 
On 45-Year-Old Male With 
Sinus Tract. (B) Complete 
Canal Obturation With Mta 
Without Matrix Placement. (C) 
One-Year Radiographic Recall 
With Bonded Composite Core. 
Courtesy Prof. Dr. Mark Olesen, 
North Vancouver, Canada(4). 

الرَّمادية   )Pc( الـ  مادَّتي  أن كاًل من  أيضاً  تبيَّ  كما 

والبيضاء ذات فعَّاليَّة أكرب من مادتي الـ )Mta( الرَّمادية 

ميكن  وبأنَّه  اجلذور،  مفرتق  انثقابات  سدِّ  يف  والبيضاء 

الـ  ملادة  وبديلًة  مناسبًة،  مادًة   )Pc( الـ  مادة  تكون  أن 

 .)Mta24(

على   )Pc( والـ   ،)Mta( الـ  مادتي  من  حترض كلٌّ 

تشكيل حواجز كلسية، وتعمالن على إزالة املرض حول 

الذروي من الذرى غري املكتملة يف األسنان ذات األلباب 

املتموتة)13(، الشكل رقم )19( 

Figure (19): (A) Periapical 
Radiograph Of Maxillary Left 
Central Incisor With Previous 
Conventional Endodontic 
Treatment And Large Periradicular 
Lesion On 27-Year-Old Male. The 
Patient Was Initially Treatment 
Planned For Implant Placement. 
(B) Single-Visit Treatment With 
A 5 Mm Mta Plug, Thermoplastic 
Gutta-Percha And Sealer And 
Bonded Composite Core. (C) 
Three-Year Recall, The Right 
Central Incisor Was Treated And 
Restored Recently By A General 
Dentist(4). 

قابلية  هناك  أن  والدراسات  األحباث  أظهرت  وقد 

ومادة   ،)Mta( الـ  مادة  من  لكل  متشابهة  ذروي  سد 

مادة   )Pc( الـ  مادة  اعتبار  املمكن  من  وأنه   ،)Pc( الـ 

حشو  كمادة  استخدامها  عند   )Mta( الـ  ملادة  بديلة 

راجع)15(، الشكل رقم )20(.

الشكل 19

THE SYRIAN JOURNAL OF STOMATOLOGY
Tooth Implant  Orthodontics  Dental Surgery    Dental Treatment   Bleaching Teeth

3637

جملة طب الفم

تطبيق  مينى،  سفلية  أوىل  رحى  ُيبينِّ   :)16( رقم  الشكل 

مادة الـ )Mta الرمادية( )برت لب حي()28(

وقد متت أيضاً دراسة تأثري تطبيق مادة الـ )Pc( كمادٍة 

عند  فلية  السُّ املؤقتة  األرحاء  على  اللبنِّ  برت  بعد  دوائيٍَّة 

األطفال، وتبيَّ من خالل الفحوص السريريَّة والشعاعيَّة 

على  احملافظة  استمرارية  مع  أعــراٍض،  أيَّة  حدوث  عدم 

، باإلضافة إىل تشكيل جسٍر عاجيٍّ حتت مادة  حيويَّة اللبنِّ

الـ )Pc( مباشرًة)6(، الشكل رقم )17(. 

مينى،  مؤقتة  سفلية  أوىل  رحى  ُيبينِّ   :)17( رقم  الشكل 

تطبيق مادة الـ )Pc( )برت لب دوائي()6( 

من  كــاًل  ــأن  ب النسيجية  ــات  ــدراس ال بينت  كما 

االنسجام  خاصية  متلك   )Pc( والـ   ،)Mta( الـ  مادتي 

احليوي)29(.

وقد بيَّ العديد من الباحثي أن مادة الـ )Mta( قد 
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الشكل رقم )20(: ُيبنينِّ التسرب الصباغي ألزرق امليتيلني 

تركيز  2% )30( 

ذروي  سد  قابلية  هناك  أن  األحب��اث  أظهرت  كما 

متشابهة لكل من املادتني عند استخدامهما كمادتي حشو 

قنوي جذري )بشكٍل مفرٍد، أو كمعجوٍن حاٍش مع أقماع 

الكوتابريكا()31(، الشكل رقم )21(.

 )Pc( ال�  م��ادة  مفردة  البيضاء   )Mta( ال�  م��ادة 

الرمادية مفردة

الكوتابريكا                أقماع   + البيضاء   )Mta( ال�  م��ادة 

مادة ال� )Pc( الرمادية + أقماع الكوتابريكا

الشكل رقم )21(: ُيبنينِّ التسرب الصباغي ألزرق امليتيلني 

تركيز  2% )31( 

دالٌَّة  فروٌق  توجد  ال  أنه  أيضاً  الدراسات  وأظهرت 

هلاتني  اجلذرينِّ  القنوينِّ  احلشو  جودة  درجة  يف  إحصائيَّاً 

املادتني خمربيَّاً وذلك على كامل املنظومة القنوية اجلذريَّة، 

)بشكٍل  جذري  قنوي  حشو  كمادتي  استخدامهما  عند 

مفرٍد، أو كمعجوٍن حاٍش مع أقماع الكوتابريكا()31(، 

األشكال رقم )22، 23(.

عملية  بعد  األسنان  بعض  ُيبنينِّ   :)22( رقم  الشكل 

التشفيف لدراسة جودة احلشو القنوي اجلذري)31(

الشكل رقم )23(: ُيبنينِّ جودة احلشو القنوينِّ اجلذرينِّ 

عمليَّة  بعد  م  اجملسنِّ اجملهر  حتت  املدروسة  املقاطع  لبعض 

التَّشفيف)31(

من  كلٍّ  لتقييم  سريريٍَّة  دراسٍة  إجراء  أيضاً  مت  وقد 

هاتني املادتني كامسنتاٍت حاشيٍة لألقنية اجلذرية )مفردًة، أو 

مرتافقًة مع أقماع الكوتابريكا(، وتبني عدم وجود فروق 

وال  املادتني،  بني  احلاالت  تقييم  درجة  يف  إحصائياً  دالة 

املعاجلة)31(،  نتيجة  على  املستخدمة  للمادة  تأثري  يوجد 

الشكل 23
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األشكال رقم )24 - 27(. 

معدة  يسرى  علوية  رباعية  ُيبينِّ   :)24( رقم  الشكل 

)حشو  مفردة(  البيضاء   Mta( الـ  مادة  تقوميياً،  للقلع 

قنوي جذري()31(

معد  أمين  سفلي  أول  ضاحك  ُيبينِّ   :)25( رقم  الشكل 

للقلع تقوميياً، مادة الـ )Pc الرمادية مفردة( )حشو قنوي 

جذري()31(

أيسر  سفلي  أول  ضاحك  ُيبينِّ   :)26( رقم  الشكل 

مع  البيضاء   Mta( الـ  مادة  اللبية،  للمعاجلة  مستطب 

أقماع الكوتابريكا( )حشو قنوي جذري()31(

أيسر مستطب  ناب علوي  ُيبينِّ   :)27( رقم  الشكل 

أقماع  مع  الرمادية   Pc( الـــ  مــادة  اللبية،  للمعاجلة 

الكوتابريكا( )حشو قنوي جذري()31(

بعد شهر 	 	 	 بعد احلشو مباشرًة 	 	 صورة تشخيصية	

الشكل 25

بعد 3 أشهر  	    	        بعد 6 أشهر

الشكل 24

صورة تشخيصية 	       بعد احلشو مباشرةً              بعد شهر

بعد 3 أشهر  	     بعد 6 أشهر


