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   أمراض اللثة بين 
البالغين .... وانطمار أضراس 

العقل بين الشباب

بدعوة من جامعة فيالدلفيا األردنية ألقى مستشار جراحة 
البستاني  الفتاح  عبد  الدكتور  واألسنان  واللثة  الفم 
الفم  لصحة  أفضل  فهم  نحو   » بعنوان  محاضرة 
شريحة  ستني  عرض  خالل  من  واألسنان» أوضح  واللثة 
ملونة (ساليدات) أهم األمراض التي تصيب الفم واللثة 

واألسنان: أسبابها وأعراضها وكيفية الوقاية منها.
ذكر د. بستاني بأن أمرض اللثة هي من أكثر أمراض الفم 
في  يالحظونها  ال  بها  املصابني  معظم  أن  انتشارا، غير 
إال عندما يستفحل  يراجعون طبيب األسنان  البداية، وال 
ألمراض  املوضعية  األسباب  أن  إلى  وأشار  اللثوي،  املرض 
اللويحة  وتشكيل  الطعام  فضالت  بتراكم  تتصل  اللثة 
اجلرثومية والرواسب الكلسية التي تؤدي إلى احتقان اللثة 
إلى  إضافة  والتقيح  بااللتهاب  إصابتها  ثم  ومن  املزمن، 
أسباب صحية عامة من مثل: بعض التغيرات الهرمونية 
أمراض  الدم، وبعض  في  السكر  وارتفاع  احلمل  فترة  في 
الدم اخلبيثة (اللوكيميا) جميعها تؤدي إلى تفاقم املرض 

اللثوي.
تتصف  بأنها  بستاني  د.  ذكر  اللثة  أمراض  أعراض  وعن 
وفي  سبب،  ألقل  منها  الدم  ونزف  واالنتفاخ  باالحتقان 
رائحة  يسبب  مما  اللثوية  اجليوب  تتشكل  الحقة  مرحلة 
الفك احمليط  يتآكل عظم  الكريه، وعندما  الفم والطعم 
باألسنان تأخذ األسنان بالتباعد عن بعضها ثم بالتقلقل، 
إن تقيح اجليوب اللثوية ميكن أن تؤدي إلى إصابات مفصلية 
وإصابة بطانة القلب والصمامات القلبية بالتضيق. وعن 
وسائل الوقاية أشار د. بستاني إلى أن أهم وسائل الوقاية 
واللثة  بالفم  اليومية  بالعناية  يكمن  اللثة  أمراض  من 
مرتني  األسنان  لطبيب  املنتظمة  املراجعة  واألسنان، ثم 
سنوياً، والسيطرة على السكر في الدم إلى حد مقبول ال 

يزيد عن 100 ملغم عند املصابني بالسكري.
تطرق بعد ذلك الدكتور بستاني إلى انطمار أضراس العقل 
ما بني  العمر  في  الشباب  تقل عن 45 %بني  ال  بنسبة 
17 لغاية 21، ويعود ذلك إلى صغر حجم الفكني ألسباب 
وراثية في الغالب. إن انطمار هذه األضراس ميكن أن يؤدي 
إلى تراكب األسنان األمامية وتشوهها، إضافة إلى تشكل 
اجملاور  الضرس  تلف  االنطمار، أو  موقع  في  التهابي  كيس 

على  احلاالت  هذه  تشخيص  يعتمد  العقل.  لضرس 
اجلراحي  القلع  وعملية  البانورامية...  الشعاعية  الصور 
ألضراس العقل املنطمرة غالبا ما تكون ضرورية في مثل 

هذه احلاالت.
مبرض  وعالقته  السكري  مرض  عن  بستاني  د.  حتدث  ثم 
اللثة حيث قال: إن مرض السكري من أكثر األمراض املزمنة 
السكري  بني  والعالقة  العالم،  وفي  األردن،  في   ً شيوعا
واإلصابة اللثوية أكيدة، إذ يعاني معظم املصابني به بعد 
مزمنة  لثوية  والتهابات  سنية  خراجات  من  األربعني  سن 
تتشكل  بعد  فيما  واحتقانها، ثم  اللثة  بانتفاخ  تتصف 
بالسيطرة  اإلهمال  أن  كما  وتقيحها.  اللثوية  اجليوب 
على السكري يقود إلى تفاقم اإلصابة اللثوية واألنسجة 
اللثوية الداعمة لألسنان مما يؤدي في النهاية إلى تقلقلها 
يسبب  التدخني  إن  بستاني  الدكتور  وقال  وخسارتها. 
االحتقان اللثوي فإذا ما ترافق التدخني بالسكري فاخملاطر 
تكون أشد، وكلما ارتفعت نسبة السكر في الدم ساءت 
على  السيطرة  بأن  الدراسات  أثبتت  ولقد  اللثة،  حالة 
العني  تصيب  التي  اخملاطر  لتجنب  جدا  ضرورية  السكري 

والقلب واجملموعة العصبية واألنسجة اللثوية.
وفي ختام محاضرته أشار د. بستاني إلى األبحاث احلديثة 
وأمراض  اللثة  أمراض  بني  الوثيقة  العالقة  تؤكد  التي 
اعتبار  ميكن  بحيث  البكتيرية  اإلصابة  طريق  عن  القلب 
إلى  القلبية  اإلصابة  في  اخلطر  عوامل  أحد  اللثة  أمراض 
والسكر  الكلسترول  وارتفاع  الوزن  وزيادة  التدخني  جانب 
باللثة  العناية  فإن  الدم، وبذلك  الدم، وارتفاع ضغط  في 
من  االنسان  تقي  أن  أخرى  عوامل  بني  من  ميكن  واألسنان 

اإلصابة القلبية.
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