What You Need to Know About
Periodontal Health

كل ما جريد معرفحه حىل صحة اللثة و األسنان

• هل ٌمكن أن تكون واحداً من مالٌٌن
الناس ممن لدٌهم مرض لثوي و ال
ٌعلمون بذلك؟

• هنالك مالٌٌن من الناس ال ٌعلمون أن
لدٌهم هذا االلتهاب الخطٌر و الذي
ٌمكن أن ٌقود إلى فقد األسنان إذا لم
ٌعالج.

Causes of Gum Disease
أسباب المرض اللثوي
• The main cause of
periodontal (gum) disease is
plaque, but other factors
affect the health of your
gums.
• Smoking/Tobacco Use.
• Genetics.
• Puberty, Pregnancy and
Menopause in Women
• Stress.
• Medications

إن السبب الرئٌسً للمرض حول
السنً(اللثوي) هو اللوٌحة
و لكن هنالك عوامل أخرى،السنٌة
:تؤثر على صحة اللثة لدٌك
.استخدام التبػ/التدخٌن
.الوراثة
البلوغ و الحمل و الٌأس عند النساء
.الشدة
.األدوٌة

•

•
•
•
•
•

• Clenching or Grinding Your
Teeth.
• Diabetes.
• Other Systemic Diseases
• Poor Nutrition and Obesity.

.كز أو سحل األسنان
.السكري
.بعض األمراض الجهازٌة األخرى
.سوء التؽذٌة و السمنة
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التهاب اللثة:
إن االلتهاب اللثوي هو الشكل المتوسط
من المرض حول السنً.
حٌث تصبح اللثة حمراء و متوذمة و
نازفة بسهولة.
و فً هذه المرحلة ال ٌوجد عادة انزعاج
أو ٌوجد القلٌل من االنزعاج.
ٌنجم التهاب اللثة عادة نتٌجة عناٌة
فموٌة غٌر كافٌة.
ٌعتبر االلتهاب اللثوي ردودا عند إجراء
المعالجة النوعٌة و القٌام بإجراءات
العناٌة الفموٌة المنزلٌة بشكل جٌد.

أعراض المرض اللثوي
التوذم المستمر ,االحمرار أو النزؾ
اللثوي  ،الحساسٌة السنٌة ,و رائحة
النفس الكرٌهة ،جمٌع هذه األعراض
تعتبر عالمات تحذٌرٌة لتواجد المرض
حول السنً (اللثوي).
• إن المرض حول السنً عادة ما
ٌكون صامتا ،مما ٌعنً أن
األعراض قد ال تظهر إال فً مرحلة
متقدمة من المرض،و على كل حال
فإن أعراض هذا المرض تتضمن
التالً:
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االحمرار،النزف ،اللثة المؤلمة أو آالم أخرى
داخل الفم.
النزف أثناء التفرٌش أو أثناء استخدام الخٌوط
بٌن السنٌة أو لدى تناول المأكوالت القاسٌة.
اللثة المنحسرة أو المتراجعة عن السن تؤدي
إلى ظهور السن بمظهر أطول مما كان علٌه
تقلقل أو تباعد األسنان(حدوث حركة فً
األسنان).
وجود قٌح مابٌن اللثة و األسنان.
تقرحات داخل الفم.
النفس الكرٌه المستمر
اختالف تناسب الفكٌن عند اإلطباق.
اختالف فً تناسب األجهزة الجزئٌة المتحركة.

Periodontal Procedures
إجراءات المعالجة حىل السنية
• االجراءات المستخدمة من قبل
أخصائًٌ النسج حول السنٌة لمعالجة
المرض اللثوي:
المعالجات ؼٌر الجراحٌة.
الجراحة حول السنٌة.
المعالجة باللٌزر.
الزرعات السنٌة.
إجراءات تجمٌلٌة.

Procedures periodontists use
to treat gum disease
Non-Surgical Treatments
Periodontal Surgery
Laser Therapy
Dental Implants
Cosmetic Procedures

•
•

المعالجات ؼٌر الجراحٌة:
تؤكد إرشادات األكادٌمٌة األمرٌكٌة ألمراض
النسج حول السنٌة على ضرورة تحقٌق
صحة حول سنٌة جٌدة بأقل اإلجراءات
عدوانٌة و اكثرها فعالٌة.و هذا عادة بنجز
عبر المعالجة حول السنٌة غٌر الجراحٌة
متضمنا إجراءات التقلٌح و تسوٌة الجذور
(و هو عبارة عن تنظٌف هادئ لسطوح
الجذر السنً إلزالة اللوٌحة و القلح من
الجٌوب حول السنٌة العمٌقة،و كذلك تنعٌم
سطح الجذر إلزالة السموم البكتٌرٌة) ،و هذه
المعالجة تكون متبوعة بعالج دوائً مساند
مثل المضادات الحٌوٌة الموضعٌة أو األدوٌة
المعدلة لردود فعل المضٌف و ذلك حسب ما
تتطلبه كل حالة على حدة.
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الجراحة حول السنٌة
اذا تم تشخٌص مرض حول سنً لدٌك
فإن أخصائً المعالجة حول السنٌة قد
ٌنصح بإجراء الجراحة حول السنٌة.
تعتبر الجراحة حول السنٌة ضرورٌة
عندما ٌتحقق أخصائً المعالجة بأن
النسج حول األسنان غٌر سلٌمة و ال
ٌمكن معالجتها من دون اإلجراءات
الجراحٌة.
فٌما ٌأتً أربعة أنماط من المعالجا ت
الجراحٌة الشائعة لدى االخصائٌٌن:
إجراءات إنقاص عمق الجٌوب.
إجراءات التجدد و إعادة البناء.
تطوٌل التٌجان.
الطعوم اللثوٌة الرخوة.

Laser Therapy
استخدام اللٌزر فً المعالجات حول السنٌة
•
•
•
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عدد من األبحاث تقترح بأن استخدام اللٌزر
كعامل مساعد إلجراءات التقلٌح و تسوٌة
الجذور قد ٌحسن من فعالٌة هذه االجراءات.
باإلضافة لذلك فإن استخدام اللٌزر أثناء
المعالجة حول السنٌة ٌمكن أن ٌقلل من
النزف و الوذمة و اإلزعاج أثناء المعالجة.
على كل حال ٌمتلك كل نوع من أنواع
اللٌزر أطوال موجة مختلفة و مستوٌات
طاقة متعددة و التً ٌمكن أن تستخدم بأمان
أثناء إجراءات المعالجة المختلفة.
ٌمكن أن تنتج أذٌة للنسج حول السنٌة إذا تم
استخدام اطوال موجات غٌر مناسبة و/أو
مستوٌات طاقة غٌر مالئمة أثناء إجراءات
المعالجات حول السنٌة.

الزرعات السنٌة
• إذا فقدت أي سن من أسنانك بسبب
مرض حول سنً أو ألي سبب
آخرٌ،مكن أن ٌتم التعوٌض عنه
بزرعة سنٌة ،و ٌكون هذا الخٌار
بمثابة تعوٌض دائم للسن المفقود.

الزرعات السنية :األسنان البديلة الحي جبدو
و جشعر بها كما لى كانث أسنانك الطبيعية
• الزرعة السنٌة:عبارة عن جذر سن
اصطناعً ،حٌث ٌضعها األخصائً
ضمن الفك لٌتم تحمٌل سن بدٌل أو
جسر فوقها.
• تعتبر الزرعات السنٌة الخٌار األمثل
عند األشخاص المتمتعٌن بصحة
فموٌة جٌدة و الذٌن فقدوا سنا أو أكثر
بسبب مرض حول سنً،أو بسبب
حادث أو أي سبب آخر.

• حماٌة الصحة الفموٌة لدى األطفال
• تشٌر الدراسات إلى أن االلتهاب
اللثوي (المرحلة األولى للمرض
حول السنً) ٌعتبر تقرٌبا من
الموجودات الشائعة لدى األطفال
و المراهقٌن.
• األشكال المتقدمة من المرض حول
السنً تعتبر نادرة أكثر لدى األطفال
بالمقارنة مع البالغٌن ،و لكنها ممكنة
الحدوث.
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النساء و المرض حول السنً:
إن التقلبات الهرمونٌة خالل حٌاة المرأة
ٌمكن أن تؤثر على بعض النسج ،بما
فٌها النسج اللثوٌة.
و بما أن المرض حول السنً ٌكون عادة
صامتا ،فإن الكثٌر من النساء ال ٌدركن
وجود هذا المرض لدٌهن إال حٌنما ٌصل
إلى مراحل متقدمة.
على كل حال ،فً كل مرحلة من مراحل
الحٌاة هنالك خطوات ٌمكن للمرأة القٌام
بها لحماٌة الصحة الفموٌة لدٌها.

• الحمل الصحً و الوالدة بالوقت
المناسب:
• تشٌر الدراسات إلى وجود عالقة ما
بٌن المرض حول السنً و الوالدات
المبكرة و ناقصة الوزن.
• فً الحقٌقة فإن المرأة الحامل التً
تعانً من مرض حول سنً تكون
معرضة للوضع المبكر و ناقص
الوزن أكثر بـ  7مرات من باقً
النساء.

• التدخٌن و المرض حول السنً:
• تظهر الدراسات الحدٌثة بأن استخدام
التبغ قد ٌكون واحدا من أهم عوامل
الخطورة فً تطور و تقدم المرض
حول السنً.
• باإلضافة لذلك ،فإن المواد الكٌمٌائٌة
المتواجدة فً التبغ تنقص من شفاء
النسج حول السنٌة لدى إجراء
المعالجات حول السنٌة الجراحٌة و
غٌر الجراحٌة مما ٌجعل النتائج
المتوقعة أقل.

• كٌؾ ٌمكن للكبار فً السن الحفاظ
على ابتسامتهم مدى الحٌاة:
• إن المتقدمٌن فً السن فً هذه األٌام
بإمكانهم الحفاظ على اسنانهم مدى
الحٌاة اكثر من أي وقت سبق.
• على كل حال ،تشٌر الدراسات إلى
أن الكبار فً السن لدٌهم معدالت
أعلى للمرض حول السنً و بحاجة
إلى إجراءات أكثر للمحافظة على
صحة فموٌة جٌدة.

waterpic
جهاز تنظٌؾ األسنان و تدلٌك اللثة بتقنٌة
نفث الماء

• ٌستخدم جهاز اإلرواء الفموي كمتمم
لعمل الفرشاة التً تعجز لوحدها عن
الوصول إلى نظافة فموٌة كاملة ،كما
ٌعتبر البدٌل اآلمن عن استخدام
الخٌوط السنٌة الغٌر مرغوب بها
لدى كثٌر من الناس ،كونه ٌعمل على
التنظٌف التام بٌن األسنان عن طرٌق
ضغط الماء و نفثه بشكل متناوب.

• ٌنصح خبراء الصحة العامة و أطباء
األسنان باستخدام هذا الجهاز منذ أكثر
من  12عاما ،و ذلك بشكل اعتٌادي لدى
جمٌع الناس كإجراء وقائً من كثٌر من
المشاكل السنٌة و اللثوٌة و اللبٌة و لمنع
تشكل الجٌر ،و ٌنصح بشكل خاص لدى
مرضى:
النزوف و المشاكل و االلتهابات اللثوٌة،
التقوٌم ،الزرعات و الجسور و التٌجان،
كما ٌنصح باستخدامه لمن ٌعانً من
روائح الفم الكرٌهة و للمدخنٌن.

