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اأمرا�س القلب
و عالج الفم و الأ�ضنان

ذ. شعيب رفقي، د. محمد بوزبع، د. سارة بنفائدة، د. خديجة العسراوي، د. أسماء رضوان، د. أمني الشافعي، د. زينب الراشدي

كلية طب األسنان بالدار البيضاء

غالبا ما يطلب من املرضى الذين يعانون من أمراض القلب و الشرايني القيام بعالج األسنان املريضة و التي 
من املمكن أن تزيد من حدة مرض القلب، غير أن هذه العالجات تستلزم التعاون بني طبيب القلب و طبيب 
األسنان.  لعالج  خضوعهم  عند  املرضى  هؤالء  يتكبدها  قد  التي  اخملاطر  و  املرض  نوع  لتحديد  األسنان 

وتتمثل هذه اخملاطر في خطر التعفن، خطر النزيف و خطر اإلغماء.

1. خطر التعفن

بنسبة  الفم  في   )streptocoques( بكتيريا  توجد 
الشغاف  بالتهاب  مباشرة  عالقة  لها  التي  و  عالية 
في   .)endocardite infectieuse(للقلب اخلمجي 
لوحظ  نزيفا  األسنان  عالج  فيها  يسبب  التي  احلالة 
الدم  في   )streptocoques( البكتيريا   ارتفاع نسبة 
خصوصا، و من مت يلتصق هذا األخير ببطانة القلب و 

يزيد من حدة التهابه. 

مرض  نوع  حسب  تختلف  به  اإلصابة  خطر  نسبة 
القلب.

نسبة اخلطر مرتفعة في احلاالت التالية: �
 - porteur de( البديلة  الصمامات  حاملي 

.)prothèse valvulaire
اخلمجي -  الشغاف  بالتهاب  قدمي  مصاب 

.)antécédents d’endocardite infectieuse(
 - cardiopathies( املزرقة  اخللقية  القلب  أمراض 

.)congénitales cyanogènes
 - patient candidat( مريض مرشح جلراحة القلب

.)à une chirurgie cardiaque

نسبة اخلطر أقل ارتفاعا في احلاالت التالية: �
األبهر -  قلس   :)valvulopathies( الصمامات  أمراض 

التاجي  الصمام  ضيق   ،)insuffisance aortique(
الصمام  ضاحكة   ،)rétrécissement mitral(
 bicuspidie aortique et( التاجي  والقصور  األبهري 

)insuffisance mitrale
عيب -  عدا  ما  مزرقة  الال  اخللقية  القلب  أمراض 

 cardiopathies congénitales( األذنني  بني  احلاجز 
 non cyanogènes sauf communication

.)interauriculaire
 - dysfonctions( املكتسب  الصمامات  ضعف 

.)valvulaires acquises
 - prolapsus de la( التاجي  الصمام  هبوط 

الصمام  سماكة  ارتفاع  و/أو   )valve mitrale
.)épaississement valvulaire(

 - cardiomyopathie( اعتالل انسدادي لعضلة القلب
.)obstructives

الحتياطات:

عن  الدم  جترثم  من  احلد  إلى  االحتياطات  هذه  تهدف 
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طريق تطبيق وسائل وقائية من التهاب الشغاف اخلمجي و منها:
العالج -  ونوع  بالضبط  املريض  حالة  ملعرفة  القلب  بطبيب  االتصال 

الذي يتبعه.
احلث على تنظيف الفم و األسنان بطريقة جيدة.- 
عالج األسنان بالطريقة األقل ضررا.- 
النقص من نسبة البكتيريا في جتويف الفم قبل البدء بأي عالج عن - 

طريق استخدام غسول الفم املطهر.
جتنب التخدير داخل اجلهاز احلامل للسن.- 
البحث و القضاء على كل تعفن موجود باألسنان و غشاءات الفم.- 

العالج:

بروتوكوالت عالج األسنان: تتغير بروتوكوالت عالج األسنان بحسب  �
نسبة اخلطر :

املرضى املعرضني خلطر مرتفع:- 

بأمراض  ▪ املصابة  لألسنان   )détartrage( امليكانيكي  التنضير 
عدد  من  التقليل  و  احليوية  للمضادات  وقائي  استعمال  مع  اللثة 
أو  السليمة  باألسنان  فقط  االحتفاظ  يتم  و  العالج  جلسات 

املعاجلة.

▪ .)antibioprophylaxie( استعمال وقائي للمضاد احليوي

قلع األسنان التي بها التهاب اللب. ▪

خطر  ▪ أو  البزوغ  خطر  من  اخلالية  املنحشرة  األسنان  قلع  منع 
التهاب حوائط التاج.

منع جراحة اللثة و زرع األسنان.  ▪

للمرضى املعرضني خلطر أقل ارتفاعا:- 

بالنسبة لألسنان مع أمراض اللثة، نفس العالج املدون أعاله. ▪

اللب في جلسة  ▪ الوحيدة  بالنسبة لألسنان  اللبي ممكن  العالج 
احلافظ  و  احليوية  للمضادات  وقائي  باستعمال  واحدة  عالجية 

 .)digue( املطاطي

جراحة اللثة و الزرع ممنوعان. ▪

بروتوكول املضادات احليوية: �

2 غرام من أموكسيسيلني ساعة قبل العالج.- 
احليوية -  باملضادات  العالج  أو  للبنسلني  حساسية  تواجد  حالة  في 

لفترة طويلة مع البنسلني:
600 ملغ من الكليندامايسني ساعة قبل العالج. ▪
2 غرام من السيفالكسني ساعة قبل العالج. ▪
أو 500 ملغ أزيثروميسني ساعة قبل العالج. ▪

بني -  يوم  عشرة  أربعة  إلى  تسع  مبعدل  زمني  فاصل  على  احلرص 
حصص العالج ملنع ظهور املقاومة اجلرثومية للمضاد احليوي.

أمراض القلب و عالج الفم و األسنان

فحص األسنان الفك العلوي

انتزاع أسنان الفك السفلي وخياطةانتزاع أسنان الفك العلوي وخياطة

فحص األسنان الفك السفلي
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2. خطر النزيف

يتعلق مبرضى القلب مستعملي مضادات الثختر )هيباربن و مضادات 
األمراض  بني  من  الدموية(.  الصفيحات  جتمع  ومضادات   k فيتامني 
القلبية و الوعائية التي تستدعي التداوي مبضادات الثختر و مضادات 

جتمع الصفيحات الدموية:

 - arythmie( االدنيني  الرجفان  مع  القلب  دقات  انتظام  عدم 
 .)complète par fibrillation auriculaire

 - porteurs de valves( التاجي  وخاصة  البهري  صمامات  حاملي 
 .)aortiques et surtout mitrales

 -.)infarctus récents( احتشاء عضلة القلب في السنوات االخيرة
 - antécédents de thrombose( الشرياني  بالتخثر  إصابة سالفة 

.)artérielle
 - antécédents de thrombose( الدم  بالتخثر  سالفة  إصابة 

.)veineuse
 -.)infarctus anciens( احتشاء قدمي لعضلة القلب

الحتياطات الواجب اتخاذها لتجنب خطر النزيف:
قبل الشروع في أي عالج مسيل للدم، البد من إجراء مقابلة سريرية - 

ملعرفة ما إذا كان املريض يستعمل مضادات التخثر.
االتصال بالطبيب املعالج للحصول على املشورة و ملعرفة نوع املرض - 

و األدوية املتبعة.

العالج:

 -:k بالنسبة للمرضي املعاجلني مبضادات فيتامني

الزرع  ▪ أو  اللثة  الفم،  جراحة  حالة  في  العالج  باستمرار  يوصى 
والقرب من مؤسسة استشفائية ميكنها تقدمي معاجلة فورية.

اجلراحة  ▪ قبل  ساعة   24 غضون  في   )INR( نسبة  حتديد  يجب 
والتي يجب أن تكون مستقرة و أقل من 4.

ضرورة استعمال تقنيات االرقاء احمللية لوقف النزيف. ▪

ميكن استبدال مضاد فيتامني k ب HBPM أو HNF أثناء و بعد  ▪
املرحلة اجلراحية ولكن يجب أن يبقى استثنائيا. 

أسنان  ▪ أطباء  عيادات  في  املرض  من  النوع  هذا  معاجلة  ميكن 
القطاع اخلاص املتوفر فيها على وسائل وقف النزيف احمللية على أن 

ال تتجاوز نسبة INR على 3.

بالنسبة للمرضى ذوي نسبة INR أكبر من 3، و/أو عندما يكون  ▪
خطر النزيف مهّماً و/أو حني وجود خطر طبي )كاملزج بني مضادات 
العالج  فإن  الدموية(  الصفيحات  جتمع  مضادات  و   k الفيتامني 

يكون في مؤسسة استشفائية. 

املوضعي  ▪ للمخدر  بالنسبة  أما  الشوكي،  بالتخدير  ينصح  ال 
استعمال  منع  حالة  في  إال  االوعية  مضيق  على  يتوفر  أن  فيجب 

هذا األخير.

النزيف(  ▪ )توقف  األسنان، يجب وضع مادة مؤقئة  قلع  في حالة 
وقابلة للتحلل داخل النسخ )موضع السن أو الضرس اخمللوع(.

يجب خياطة كل جرح داخل الفم بخيط قابل أو ال لالمتصاص. ▪

عقد اخلياطة يجب أن تكون أحادية. ▪

في حالة تدخل جراحي مسبب للنزيف، يوصى باستعمال لصاق  ▪
بيولوجي أو مواد مضادة حلل الفبرين.

يجب الضغط محليا فور انتهاء العمل اجلراحي ملدة ال تقل عن  ▪
10 دقائق.

يوصى  ▪ حينما  واجب  احليوية  للمضادات  الوقائي  االستعمال 
بالوقاية من التهاب الشغاف اخلمجي.

بالنسبة للمرضى مستعملي مضادات جتمع الصفيحات الدموية - 
:)anti-agrégants plaquettaires(

أظهرت دراسات رجعية وقوع مضاعفات انسداد جتلطي خطير خالل 
فترة ما بعد اجلراحة من أسبوع إلى ثالثة أسابيع، و يعزى ذلك لوقف 

 .Fluriprobeneمضاد جتمع الصفيحات رغم استبداله ب

نسبيا  مرتفع  خطر  وجود  أتبثت  دراسة  أي  توجد  ال  أخرى،  جهة  من 
جتمع  مبضادت  العالج  استمرار  رغم  بالفم  نزيف  مضاعفات  بوقوع 
جتمع  مبضادات  العالج  إيقاف  بعدم  يوصى  لذا  الدموية.  الصفيحات 
الصفيحات قبل القيام مبعاجلة األسنان أو القيام بجراحة الفم و اللثة 
للنزيف  احمللي  املناسبة لإليقاف  االحتياطات  اتخاذ  الزرع مع وجوب  أو 

وتقدمي النصائح للمريض بعد اجلراحة.

3. خطر اإلغماء

من املمكن ألمراض القلب أن تتسبب في خطر اإلغماء و من بينها:

▪  cardiopathies( التروية  نقص  عن  الناجتة  القلب  أمراض 
.)ischemiques

▪ .)valvulopathies( أمراض صمامات القلب

▪ .)cardiopathies congénitales( أمراض القلب اخللقية

▪ .)rétrécissement valvulaire aortique( داء تضيق األبهر

للوقاية من اإلغماء يجب احترام ما يلي:

مساءلة املريض للكشف عن وجود خطر اإلغماء. ▪

خلق جو مفعم بالثقة بني طبيب األسنان و املريض. ▪

التهيئة النفسية للمريض. ▪

هيدروكسيزاين  ▪ التوتر:  من  للحد  املهدئات  استخدام 
)ATARAX®25( أو الديازيبام )الفاليوم 5 ملغ قرص واحد في الليلة 

قبل العالج و قرص ساعة قبل العالج(.

خالل العالج يجب أن تكون درجة احلرارة معتدلة. ▪

جتنب عالج املريض في حالة صيامه أو تعبه. ▪

ممدودة  ▪ وضعية  في  مريح  بشكل  يجلس  أن  املريض  على  يجب 
لتسهيل تروية الدماغ.

استخدام حقنة ذات نظام الشفط: يجب أن تكون درجة حرارة  ▪
اخلرطوشة دافئة و يجب أن يكون احلقن بطيئا أثناء التخدير. أما في 

ما يخص ُمَضيِّق األَوِعَية فال يجب جتاوز 0،04 ملغ )4 خراطيش(.

جتنب التسبب في األلم. ▪

جتنب الساعات الطويلة من العالج. ▪

خالصة

االهتمام بصحة الفم و األسنان أمر ضروري من أجل جتنب مضاعفات 

طب األسنان
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وشيكة بالقلب، لذا يجب على طبيب األسنان توعية املرضى املعنيني 
بذلك و ربط االتصال بطبيب القلب من أجل معرفة نوع مرض القلب 
أخذ  بغية  يتناولها  التي  األدوية  كذا  و  املريض  منه  يشتكي  الذي 

االحتياطات الالزمة و معاجلة أسنان املريض في أحسن الظروف.
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