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د. هند أمرير، 

د. رشيدة مايو، 

ذ. مليكة كرامي 

مصلحة العاج اإلحتفاظي 

لألسنان ،مركز فحص وعاج 

األسنان ،ابن رشد، الدار البيضاء

تأثير هرمون البروجستيرون واالستروجين 
على الفم:

خال أشهر الحمل التسعة ، تتعرض املرأة الحامل 

نسبة  ارتفاع  بينها،  من  كبرية.  هرمونية  لتغريات 

عام  توسع  إىل  يؤدي  الذي  الربوجسرتون،  هرمون 

 ،)vasodilatation générale( الدموية  لألوعية 

الدموية   الشعريات  نفاذية  يف  زيادة  وبالتايل 

)perméabilité capillaire(. من جهة أخرى، منع 

الربوجسرتون  مفعول  و  االلتهابية  الخايا  هجرة 

  )action immunosuppressive( املثبط للمناعة

تكاثر جراثيم معينة.  الفموية يعزز  األنسجة  عى 

تفرس  أن  ميكن  الفسيولوجية  التغريات  هذه  كل 

الحمل،  فرتة  خال  فيها  املبالغ  اللثة  التهابات 

 gingivite( الحميل  اللثة  التهاب  ذلك  يف  مبا 

من  للدراسات  وفقا  يرتاوح  مبعدل   )gravidique

الليفي  اللثوي  الورم  أو  البثعة  أو   ،70٪ إىل   10

 .)l’épulis  gravidique ( الحميل

أمراض الفم المصاحبة للحمل

1. أمراض األسنان:

W  :)La carie dentaire( تسوس األسنان

تشمل التغريات اللعابية الرئيسية خال فرتة الحمل 

  )pH(الحموضة درجة  التكوين،  التدفق،  مستوى 

مستعرضة  دراسات  أظهرت  الهرمونات.  ومعدل 

يف  الحوامل،  النساء  عند  اللعاب  تدفق  انخفاض 

حني أظهرت دراسات طولية أنه مل يطرأ أي تغيري 

عى هذا املستوى عند املرىض. التغريات يف تكوين 

اللعاب تشمل انخفاض يف تركيز الصوديوم و رفع 

البوتاسيوم  مستويات  وزيادة  الحموضة،  درجة 

والربوتني واالسرتوجني. االسرتوجني اللعايب يزيد من 

تكاثر وتقرش خايا الغشاء املخاطي للفم ويسبب 

الخايا  توفر  اللثوي.  السائل  مستوى  زيادة  أيضا 

خال  من  البكترييا  لنمو  مناسبة  بيئة  املتقرشة 

توفري التغذية و يعرض النساء الحوامل إىل تسوس 

األسنان.

صحة الفم واألسنان 
عند المرأة الحامل

مقدمة
تتميز مختلف مراحل حياة املرأة بتغريات هرمونية مهمة )سن البلوغ، الدورة الشهرية، وسائل منع الحمل عن 

طريق الفم، الحمل، الرضاعة وانقطاع الطمث( ، تؤثر هذه التغريات عىل صحة الفم.
يسبب الحمل تغريات هرمونية كبرية ورسيعة يف وقت قصري. ال بد من معرفة أمراض الفم املصاحبة لهذه التغريات 

وطرق عالجها، مع األخذ بعني االعتبار األدوية التي يجب تجنبها يف هذه املرحلة.

طب األسنان



61 يوليوز 2017عدد 17

الحوامل  النساء  تعرض  التي  األخرى  العوامل  من 

من  سواء  الغذايئ،  النظام  يف  التغيريات  للتسوس، 

الوجبات  تصبح  حيث  الكمية.  أو  الجودة  حيث 

السكر.  تناول  يف  الرغبة  مع  عددا،  أكر  الغذائية 

إضافة إىل الغثيان، والتقيؤ، مام يؤدي إىل املساهمة 

يف رفع نسبة الحموضة يف الفم، وبالتايل رفع وترية 

التسوس. 

الحمل  أثناء  مهم  التسوس  وعاج  األسنان  فحص 

ألنه إن مل يعالج يف الوقت املناسب، غالبا ما يؤدي 

كام  الحوامل.  النساء  لدى  وإجهاد  شديد  أمل  إىل 

ميكن أن يؤدي األمل إىل تناول أدويه مسكنة، دون 

ضارة  تكون  قد  والتي   ، أسنان  طبيب  إىل  اللجوء 

عى صحة الجنني.

W  :)Les érosions( تآكل األسنان

التناسلية  للغدد  املوجهة  الهرمونات  زيادة 

الثاث  األشهر  يف  وخاصة   )gonadotrophines(

املعدة  إفراغ  انخفاض  تسبب  الحمل،  من  األوىل 

الغثيان  إىل  باإلضافة   ،)vidange gastrique(

يف   موجودة  تكون  التي  املعدة  أحامض  والقيء. 

القيء تضعف املينا عى السطح الداخيل لألسنان، 

عادة األسنان األمامية.

هذه التآكات تكون أكر أهمية عند املريضات الايت 

عند  املثال  سبيل  عى  املتكرر،  القيء  من  يعانني 

 )patientes boulimiques( املصابات بالرشه املريض

.)Hyperemesis gravidarum( أو التقيء الحميل

ميكن السيطرة عيل تآكل املينا بسهولة عن طريق 

عى  يحتوي  مبحلول  القيء  بعد  الفم  شطف 

بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم تحايد 

)neutralise( األحامض ومتنع األرضار الناجمة عن 

املخلفات الراكدة عى األسنان.

2. أمراض األغشية املخاطية

W  :)Gingivite gravidique( التهاب اللثة الحمي

من الصعب تقييم معدل التهاب اللثة الحميل الذي 

ويفرس   .70٪ و   10 بني  الدراسات  حسب  يرتاوح 

ذلك جزئيا بالتغيريات التي تعرفها األنسجة بسبب 

التغريات الهرمونية ولكن أيضا بسبب التغريات يف 

الثاين  الشهر  من  اللثة  التهاب  يبدأ  األكل.  عادات 

من الحمل مييل إىل الرتاجع يف الشهر الثامن. وهو 

 )plaque dentaire( ينتج عن تراكم طبقة الطاوة

عى اللثة.  

 gencive( الهامشية  اللثة  تصبح  البداية،  يف 

بعنق  يحيط  الذي  الجزء  وهي   ،)marginale

وملساء.  حمراء   )œdématiée( متوذمة  السن، 

 )congestion( احتقان  يحدث  الحقة،  مرحلة  يف 

 )papilles interdentaires( الحليامت بني األسنان

وتنزف اللثة مبجرد ملسها.

أثناء   )Parodontites( الداعمة  األنسجة  أمراض 

من  العديد  حسب  مرتبطة،  تكون  قد  الحمل 

السابقة  الوالدة  أو  املبكرة  بالوالدة  الدراسات 

.)naissance prématurée( ألوانها

التهاب  الحميل عن  اللثة  التهاب  يختلف عاج  ال 

الفم  صحة  تحسني  عى  يعتمد  و  املألوف.  اللثة 

)تفريش األسنان واستعامل الخيط السنى(، واتباع 

أسلوب غذايئ صحي، وإزالة جري األسنان.

ال ينبغي تجاهل أي تطور نحو نزيف حاد أو تعفن 

تقرحي فقد يكون عامة ملرض عام )مرض يف الدم، 

أو متازمة نقص املناعة املكتسب ]سيدا[(.

W  l’épulis( البثعة أو الورم اللثوي الليفي الحمي

يظهر  ال  والذي  اللثوي،  الورم  هذا   :)gravidique

الرئييس  السبب  هو  الحمل،  فرتة  خال  حرصا 

ويظهر  األسنان.  لطبيب  الحامل  املرأة  الستشارة 

فرتة  من  األخريين  الثلثني  خال  أسايس  بشكل 

الحمل، بنسبة تقدر ب 5٪.

مسوق  سنني  بني  يتواجد  عقيدي،  لثوي  ورم  هو 

  )pédiculé( بواسطة ساق  السطح  تعلق عى  إذا 

مؤمل  غري  أحمر،   ،)sessile( ساق  بدون  الطئ  أو 

وينزف مبجرد اللمس. قد يكون كبريا، مسببا قدرا 

من حراك األسنان )mobilité dentaire( لكن دون 

 déplacements(0( إزاحتها

العوامل  معروفة.  غري  اللثوي  الورم  هذا  مسببات 

األحيان  بعض  يف  املسببة  هي  تكون  قد  املحلية 

إصابات )traumatismes(، ترميامت أسنان تالفة 

 )restaurations dentaires défectueuses(

مرتبطة بعناية غري كافية بصحة الفم. 

عادة، ال ميكن للعوامل املحلية تفسري حدوث هذه 

اآلفات، بينام العوامل الهرمونية لها أهمية قصوى 

الوالدة  بعد  للثوية  ا  األورام  هذه  ترتاجع  حيث 

الحمل  حاالت  يف  وتتكرر  الطبيعية  الرضاعة  أو 

الاحقة، وتكون غالبا أكرب وأبكر. 

التخدير  تحت  الجراحي  لاستئصال  اللجوء  ميكن 

الورم اللثوي الليفي الحمي

صحة الفم واألسنان عند المرأة الحامل
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مالحظاتالوصف أثناء الرضاعةالوصف أثناء الحملالدواء

   )Antibiotiques( املضادات الحيوية

  )Amoxicilline( أموكسيسيلني

  )Métronidazole( ميرتونيدازول

 )Erythromycine( االريروميسني

 )Pénicilline( بنسلني

 )Céphalosporine( السيفالوسبورين

تسمم أذين للجنني مع جنتاميسنينعمنعم

تلون األسنان مع الترتاسيكلني

وفاة الجنني مع الكلورامفينيكول

    )Gentamycine( جنتاميسني

  )Clindamycine( الكليندامايسني

نعمنعم 

  )Tétracycline( ترتاسيكلني

   )Chloramphénicol( الكلورامفينيكول

الال

  )Analgésiques( املسكنات

)Acétaminophène( اسيتامينوفني

)Morphine( مورفني

)Mépéridine( ميبرييدين

- نزيف بعد الوالدة -مرتبط باألسربيننعمنعم

ضعف حاد يف التنفس مع املورفني

 )Oxycodone( اكسيكودون

   )Hydrocodone( هيدروكودون

 )Propoxyphène( بروبوكسيفني

 )Pentazocine( بنتازوسني

بحذربحذر

   )Aspirine( األسربين

 )Ibuprofène( ايبوبروفني

    )Naproxen( نابروكسني

الليس يف األشهر الثاث األخرية

 )Antifongiques( املضادات الفطرية

)Clotrimazol( كلوترميازول

) )Nystatineالنيستاتني

تسمم الجنني مع الكيتوكونازولنعمنعم

)Fluconazole(فلوكونازول

)Kétoconazole( الكيتوكونازول

بحذربحذر

 )Anesthésie locale( التخدير املوضعي

 )Lidocaine( ليدوكايني

  )Prilocaine(بريلوكايني

 )Etidocaine( إتيدوكاين

بطء القلب مع ميبيفاكايني و بوبيفاكاينينعمنعم

)Mépivacaine( ميبيفاكايني

)Bupivacaine( بوبيفاكايني

نعمبحذر

 )Corticoïde( الستريويدات القرشية

)Prednisolone( نعمنعمبريدنيزولون

 )Hypnotiques( املنومات / )Sédatifs( املسكنات

)Protoxyde d’azote( مع نعمليس يف األشهر الثاث األوىلأكسيد النيرتوز  Avortement spontanéeاإلجهاض العفوي

أكسيد النيرتوز

شق الشفة / الحنكFente labiale/ palatine  مع 

البنزوديازيبني
 )Barbiturique( الرببيتوريك

   )Benzodiazépines( البنزوديازيبينات

الال

طب األسنان
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ولكن  اآلفة،  هذه  تداعيات  حسب  املوضعي 

بديل  يوجد  شائعة.   )récidives( االنتكاسات 

 ،)cryothérapie( بالتربيد  العاج  هو  و  للجراحة 

ويساعد عى  تخدير  بسهولة من دون  تتم  والتي 

التحكم يف النزيف لبضعة أسابيع. ميكن إعادة هذا 

العاج عدة مرات دون خطر حتى الوالدة.

األسنان  و  الفم  بصحة  الطبية  العناية 
حسب فترات الحمل

W  األشهر الثالث األوىل )من الحمل إىل األسبوع

14(: انقسام الخايا و مراحل تكون األعضاء األهم 

من  والثامن  الثاين  األسبوع  بني  تحدث  واألرسع 

العرضة  الفرتة  هذه  خال  تتزايد  ولذلك،  الحمل. 

للتوتر ويتزايد خطر التشوهات الخلقية ، ٪50 إىل 

تحدث  العفوي  اإلجهاض  حاالت  جميع  من   75٪

خال هذه الفرتة.

التوصيات هي كالتايل:

الفم  يف  تحدث  التي  بالتغريات  املريضة  إعام   .1

أثناء الحمل.

2. الحفاظ عى نظافة الفم واألسنان وزيارة طبيب 

األسنان بانتظام.

العاجات  و  الوقائية  باإلجراءات  حرصا  القيام   .3

املستعجلة ، للحد من التوتر واألمل و التعفنات.

عند  إال  الروتينية،  باألشعة  الفحوصات  تجنب   .4

الرضورة القصوى.

W  14إىل األسبوع   )من  الثانية  الثالث  ألشهر 

للقيام  األنسب  الفرتة  هي  هذه   :)28 األسبوع  

قد  األعضاء  تكون  يكون  واألسنان:  الفم  بعاجات 

اكتمل وبالتايل الخطر عى الجنني ضئيا واملريضة 

يف حالة أفضل، ومن جهة أخرى فإن الجنني مل يصل 

والذي  يكون غري مريح  أن  بعد إىل حجم يحتمل 

حراك  با  البقاء  األمهات  الصعب عى  من  يجعل 

لفرتات طويلة.

التوصيات هي كالتايل :

1. الحفاظ عى نظافة الفم واألسنان وزيارة طبيب 

األسنان بانتظام.

2. جرد األسنان )Détartrage( و تكشيط  جيوب 

اللثة الورمي )surfaçage( عند الحاجة.

3. عاج التسوس مسموح به.

 traitement( اللبية  املعالجة  تكون  عندما   .4

endodontique( مطلوبة، فمن املستحسن قياس 

أطوال القنوات العصبية باستخدام مجس الكرتوين 

  .)localisateur d’apex(

عند  إال  الروتينية،  باألشعة  الفحوصات  تجنب   .5

الرضورة القصوى.

W  إىل  29 األسبوع  )من  األخرية  الثالث  األشهر 

عى  خطر  وجود  عدم  من  الرغم  عى  الوالدة(: 

حجم  يتسبب  قد  الفرتة،  هي  هذه  خال  الجنني 

والضغط  باالنزعاج  الحامل  املرأة  بإحساس  الرحم 

 veine cave( السفيل  األجوف  الوريد  عى 

انخفاض مفاجئ يف  inférieure(، مام يتسبب يف 

ضغط الدم مع فقدان الوعي. بالتايل يجب تجنب 

أي تدخل  بعد ميض 7 أشهر و ½ إال يف الحاالت 

صحة الفم واألسنان عند المرأة الحامل

Epulis gravidique    الورم اللثوي الليفي الحميل 

La parodontite  ّن  تآكل األسنان Les érosionsالِْتهاُب َدَواِعِم السِّ

La gingivite  التهاب اللثة

Caries dentaires   تسوس األسنان
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قصرية  التدخل  مدة  تكون  أن  يجب  املستعجلة. 

وضعية  يف  املريضة  تثبيت  يجب  اإلمكان.  قدر 

مع   ،)position semi-assise( الجلوس  نصف 

االستلقاء شيئا ما عى الجانب األيرس. ميكن وضع 

وسادة تحت الورك لرفع الرحم حتى ال يضغط عى 

الوريد األجوف. 

التوصيات هي كالتايل :

1. الحفاظ عى نظافة الفم واألسنان وزيارة طبيب 

األسنان بانتظام.

2. جرد األسنان )Détartrage( و تكشيط  جيوب 

اللثة الورمي  )surfaçage( عند الحاجة.

3. تجنب العاجات الغري مستعجلة خال النصف 

الثاين من األشهر الثاث األخرية.

عند  إال  الروتينية.  باألشعة  الفحوصات  تجنب   .4

الرضورة القصوى.

وصف األدوية عند المرأة الحامل

الحمل.  فرتة  خال  بسهولة  األدوية  امتصاص  يتم 

 distribution( هناك زيادة يف حجم توزيع العقار

du médicament(، انخفاض الحد األقىص للرتكيز 

 concentration plasmatique( البازما  يف 

العقار  حياة  نصف  انخفاض   ،)maximale

الدهون  يف  الذوبان   ،)demi-vie plasmatique(

)solubilité dans les lipides(، و ارتفاع التصفية 

.)clairance( الكلوية للعقاقري

فحوص األشعة السينية

اإلشعاع  من  نوع  هي  السينية  األشعة 

تأيني  عى  القدرة  لديها  والتي  الكهرومغناطييس، 

له  الحية  املادة  تأين  خالها.  من  مير  التي  املادة 

مقدار  عى  اعتامدا   .DNA أو الخايا  عى  أرضار 

قد  الجنني  خايا  تلف  الحمل،  ومراحل  اإلشعاع 

يؤدي إىل اإلجهاض، التشوهات الخلقية أو التخلف 

العقيل.

الثلث  يف  غراي   5( اإلشعاع  من  غراي   10 جرعة 

األول من فرتة الحمل، عندما يبدأ تكون األعضاء( 

تسبب تشوهات الجنني الخلقية. وتشري التقديرات 

إىل أن الجنني يتلقى حوايل 50000/1 من الجرعة 

ذلك  يف  مبا  الرأس  منطقة  يف  األم  تتلقاها  التي 

السينية  األشعة  أنواع  لجميع  وذلك  والعنق،  الفم 

 tomodensitométrie( املقطعي  التصوير  حتى 

 .)TDM

النساء  عند  باألشعة  الفحص  يعرض  ال  أن  يجب 

استخدام  يجب  لذا  الخطر،  إىل  الجنني  الحوامل 

معدات الحامية.

خاتمة

كام  الحمل.  فرتة  خال  ممكنة  باألسنان  العناية 

طريق  عن  جزئيا  اللثوية  اآلفات  تجنب  ميكن 

االعتناء بصحة الفم واألسنان  خال األشهر الثاثة 

األوىل.

عاج  عى  قادرا  األسنان  طبيب  يكون  أن  ينبغي 

أمراض الفم واألسنان عند املرأة الحامل مع األخذ 

تسميم  عى  األدوية  بعض  قدرة  االعتبار  بعني 

الجنني  أو التسبب يف تشوهات خلقية. 
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