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جدل محتدم حول العامل لتبيان خطورة استعامل الحشوات الفضية )املسامة باألملغم( لعالج نخر األسنان، جهات 

تحارب وأخرى تساند، حتى وصل األمر إىل أن دول عدة حرمت استعامله متاما و دول أخرى وضعت جدوال للحد منه 

ومن ثم منعه. إال أن املؤسف يف األمر هو أننا يف عاملنا العريب نبقى بعيدين جدا عن هذا النقاش. 

يف هذا البحث املقتضب سأحاول تسليط الضوء عىل مربرات الجهات التي تنادي بتحرميه وتبيان مصدر خطورته.

الدكتورة حسناء الرشيف الكتاين

طبيبة أخصائية يف طب وجراحة 

األسنان تشتغل يف القطاع الخاص، 

خريجة الجامعة األردنية بعان 

دفعة 1996م وجامعة محمد 

الخامس بالرباط سنة 1999.

صاحبة أول أطروحة دكتوراه 

يف طب األسنان باللغة العربية 

باملغرب.

وصاحبة العديد من الشواهد يف 

تكوينات لها عالقة مبجال طب 

األسنان التجمييل، عالج العصب 

وتقويم األسنان.

متى سنترك استعمال 
الحشوات الفضية 
في طب األسنان 

في المغرب؟

طب األسنان

لم كل هذا الجدل حول األملغم؟

يف السنن األخرة بدأت تظهر أمراض كثرة مل تكن معروفة 

من قبل، و هي غر مصنفة تحت أي تصنيف مريض، ما 

جعل تشخيصها صعبا و عالجها أصعب.

من أكر هذه األمراض شيوعا تلك التي تتعلق باالختالالت 

املناعية، األورام، التوحد، إلخ....

بعد دراسات عدة، أجريت عى اإلنسان و الحيوان من قبل 

األمراض  هذه  ربط  تم   )Toxicologists( السموم  علاء 

الثقيلة  املعادن  ترسب  عن  الناتجة  السموم  تركيز  بزيادة 

يف جسم اإلنسان.

خطورة املعادن الثقيلة تكمن يف عدم قدرة جسم اإلنسان 

األعضاء  يف  ترسبها  و  منها  للتخلص  كاملة  طرحها  عى 

الحيوية ما يرتتب عنه قصور أو دمار يف بعض الوظائف 

الحيوية.

الثقيل  الزئبق  األملغم هو معدن  تكوين  وألن 50 % من 

املصنف ضمن أخطر 10 معادن ثقيلة يف العامل، و ألنه ليس 

املصدر الوحيد يف الطبيعة فمن هنا سيبدأ النقاش.

إستعمال  تحارب  التي  الجهات  أهم  هي  ما 
األملغم؟

أشهرها هو "التحالف العاملي لطب أسنان خال من الزئبق" 

)World Alliance for Mercury Free Dentistry( والذي 

أطباء وأطباء أسنان  يضم منظات دولية و وطنية تشمل 
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و اتحاد البحاثة الذين يجعلون أوىل أولوياتهم هي 

الحيوية التوافقية )Biocompatibility( و معيارهم 

هو الدليل العلمي، مثل: "األكادميية الدولية لطب 

 International Academy( "األسنان وعلم السموم

.)of Oral Medicine and Toxicology

ما هي أكثر المعادن الثقيلة خطورة في 
الطبيعة؟

هي كالتايل: الزئبق، الكاديوم، الزرنيخ )أرسينيك(، 

هذه  أخطر  الزئبق  يعترب  و  الرصاص  و  الثاليوم 

البيئة  يف  انتشارا  وأكرها  اإلطالق  عى  املعادن 

لفهم مصدر  و  االستعال.  و سوء  التلوث  بسبب 

الجدل، يجب أن نتعرف عى الزئبق أوال. 

ما هو الزئبق:

السمية  مخاطر  تقييم  و  السموم  علم  حسب 

 Toxicology and toxic risk assessment(

science( : يعترب الزئبق معدنا ثقيال شديد السمية 

حتى يف أدىن مستوياته و ال يوجد له  مستوى آمن 

أبدا.

 World Health( العاملية  الصحة  منظمة  أما 

العرة  العنارص  من  فصنفته   )Organization

الثقيلة األكر خطورة يف العامل،  و اعتربته غر آمن 

حتى يف أدىن تراكيزه.

الزئبق هو املعدن الثقيل الوحيد الذي يكون سائال 

يف درجة حرارة الغرفة و بخارا عندما تتجاوز درجة 

الحرارة 38 درجة مئوية، معدل التبخر يتضاعف يف 

كل زيادة حرارية بنسبة 10 درجات و هو معدن " 

تفاعيل " سهل التأكسد. بخار الزئبق ال لون له وال 

طعم و ال رائحة.

ماهي أنواع الزئبق؟

الزئبق املعدين: هو سائل المع فيض اللون ال رائحة 

له، يتحول إىل غاز أو بخار عندما يسخن.

مثل  أخرى  مبعادن  الزئبق  معدن  يرتبط  عندما 

إىل  يتحول  األكسيجن  أو  السلفور  أو  الكلورين 

بلور  شكل  عى  "ملح"  أو  عضوي  غر  مركب 

)كريستال(.

الزئبق  ليكون  بالكربون  يرتبط  أن  أيضا  ميكنه 

العضوي مثل )ميثيل الزئبق و إيثيل الزئبق(.

هي  � عليه  مثال  خر   :Hgo املعدين  الزئبق 

التعرض  عند  )األملغم(.  الفضية  األسنان  حشوات 

لهذا الزئبق فإن: %80 منه ميتص من الرئة، و هو 

قادر عى اخرتاق الحاجز الدموي الدماغي، و ميتص 

من الجهاز الهضمي بدرجة متوسطة.

الزئبق غري العضوي+ Hg2: يتكون عند تأكسد  �

الزئبق: ال ميتص من قبل الجهاز الهضمي، و حركة 

تنقله بطيئة يف الجسم، و ال يخرتق الحاجز الدموي 

الجهاز  يف  التهابات  يف  يتسبب  كا   ، الدماغي 

الهضمي.

العضوية  � األنواع  أشهر  العضوي:  الزئبق  ميثيل 

و هو متواجد يف الطبيعة و الغذاء. كميته زادت يف 

السنوات األخرة بسبب زيادة حرق املصانع للفحم 

ميكن  البحري.  الغذاء  إىل  ترسبه  و  الطاقة  إلنتاج 

املعدين  للزئبق  اإلنسان  يتعرض  عندما  يتكون  أن 

الفم  بكتريا  بسبب  العضوي  الشكل  إىل  فيتحول 

من  العضوي  الزئبق  ميتص  الهضمي.  الجهاز  و 

تنقله  حركة   ،95% بنسبة  الهضمي  الجهاز  خالل 

الحاجز  انتشاره رسيعة و هو قادر عى اخرتق  و 

الدموي الدماغي.

املادة  � يوجد عى شكل   :Et Hg الزئبق إيثيل 

الشكل  هو  و   )Thimerosal( للبكتريا  الحافظة 

يف  يعتقد  كان   .Vaccine اللقاحات  يف  املتواجد 

املايض بأنه آمن بسبب عدم وجوده يف الدم عند 

التحليل مبارشة بعد حقنه، لكنه تبن فيا بعد أن 

أو  الجسم  من  طرحه  بسبب  ليس  هذا  اختفاءه 

التخلص منه، إمنا هو بسبب رسعة انتشاره وترسبه 

يخرتق  و  يطرح  ال  و   100% ميتص  األنسجة.  يف 

الحاجز الدموي الدماغي برسعة.

إلى  الزئبق  يصل  أن  يمكن  كيف 
اإلنسان؟

الزئبق  � ينتقل  البحرية:  الكائنات  طريق  عن 

امللوث  الهواء  من  الزئبق(  )ميثيل  العضوي 

ليستقر يف الرتبة و البحار و البحرات القريبة من 

املصانع، فيصل إىل األحياء املائية كالسمك و املحار 

التونا،  سمك  هي:  تلوثا  األساك  أكر  )بوزروغ(. 

حجم  كرب  كلا  سيف.  أبو  سمك  القرش،  سمك 

السمكة كلا زاد تلوثها )ألنها تتّغذى عى أساك 

ملوثة صغرة(.

املواد  � و  الدوائية  الصناعات  طريق  عن 

الصيدالنية: يدخل الزئبق يف صناعة بعض األدوية 

تطهر  سائل  الحيوية،  املضادات  بعض  مثل: 

بعض   البول،  مدرات  بعض  الالصقة،  العدسات 

قطرات األذن و العن، بعض مراهم البواسر، بعض 

األنف،  رشاشات  بعض  )ميكروكروم(،  املطهرات 

بعض موانع الحمل املهبلية، و بعض كرميات الجلد 

و اللقاحات )Vaccine(، إلخ....

املواد  � و  األجهزة  بعض  صناعة  يف  يدخل 

جهاز  و   ،)Thermometer( املحرار  يف  الطبية 

الحشوات  و  )بارومرت(،  الجوي  الضغط  مقياس 

الحرارة  ضابط  و  )األملغم(.  لألسنان  الفضية 

،)Thermostat(

الكهربائية:  � املصابيح  بعض  صناعة  يف  يدخل 

فوق  املصابيح  CFL  و  و   HID ،النيون مصابيح 

البنفسجية.

املبيدات  � و  املطهرات  بعض  صناعة  يف  يدخل 

الحرشية.

يدخل يف صناعة البطاريات. �

كيف يمكن للزئبق أن يؤذي اإلنسان؟

مهمة  أجزاء  يف  األكسدة  عملية  الزئبق  يحفز   .1

من الجسم و أكر ما يخربه هو األغشية الداخلية 

األحاض  يدمر  النهاية  يف  و  للخاليا.  الخارجية  و 

أن  للجسم  ميكن  ال  التي  و  األساسية  الدهنية 

يعوضها، و أيضا يدمر الفوسفوليبيدات التي تعمل 

عى متاسك األغشية، عندما تتهتك األغشية الخلوية 

تفشل الخاليا يف إرسال رسائلها املهمة ألداء وظائفها 

و لهذا فأكر األجهزة تأثرا هو جهاز الغدد الصاء 

،)Endocrine system(

فيؤثر  الخاليا  داخل  الربوتينات  الزئبق  يؤكسد   .2

هذا  و  حرة  جذور  خلق  طريق  عن   DNA عى 

خطر  جاء  هنا  )من  طفرات  حدوث  إىل  يؤدي 

حدوث الرسطان(،

املهاد"  "تحت  غدة  من  قريبا  الزئبق  يرتكز   .3

)Hypothalamus( يف الدماغ فيؤثر عى: الذاكرة 

و املزاج و الهرمونات و القلب و التنفس،

متى سنترك استعمال الحشوات الفضية  في طب األسنان  في المغرب؟
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التخلص من  املسؤول عن  الكبد  أيضا يف  يرتكز   .4

السموم املرتاكمة يف الجسم )الكياويات الصناعية 

و الطبيعية املتواجدة يف الغذاء الذي نستهلكه(.

ميتص الزئبق من خالل " الجهاز املناعي " فيجعله 

البكتريا  من  بدال  الجسم  من  أطرافا  يهاجم 

بشدة  الزئبق  ينجذب  تهاجمه.  التي  والفروسات 

السلفور  عى  تحتوي  التي  األمينية  األحاض  إىل 

فتختل وظائف األعضاء، و يثبط األنزميات فيؤدي 

املناعة  جهاز  يجعل  هذا  و  الربوتينات  تشوه  إىل 

فيها  غريبة  أجساما  كأنها  و  الربوتينات  يرى هذه 

 Auto( "جمها فينتج عن هذا "أمراضا مناعية ذاتية

.)Immune Disease

بعض أعراض التسمم بالزئبق: 

قصور  املزمن،  اإلرهاق  املزمن،  الصداع  االكتئاب، 

الغدة الكظرية )Adrenal Gland(، آالم يف القلب 

مشاكل  الهضمي،  الجهاز  يف  مشاكل   ،)Angina(

اختالالت  مناعية،  أمراض  حساسيات،  الجلد،  يف 

للتعفنات،  القابلية  الكبد،  يف  الغذايئ  التمثيل  يف 

يؤثر  و  لألطفال،  النمو  هرمون  عى  أيضا  يؤثر 

يتسبب  هرمونية(،  )اختالالت  الصاء  الغدد  عى 

متالزمة  و   .)Wilsons disease( ولسن  مرض  يف 

فيربوميالجيا )أمل عضيل ليفي(، إلخ....

حدة التسمم تعتمد على:

الزئبق  نوع   .1 العاملية:  الصحة  منظمة  بحسب 

إيثيل  الزئبق،  )ميثيل  التسمم  يف  يتسبب  الذي 

السن   .3 الجرعة.   .2 املعدين(.  الزئبق  الزئبق، 

)األجنة هم األكر ترضرا(. 4. مدة التعرض )حاد أو 

مزمن(. 5. طريقة التعرض )استنشاق، أكل، ملس(. 

الجهاز  طريق  عن  يدخل  الذي  املعدين  الزئبق 

الهضمي ال ميتص بشكل كبر بالرغم من أنه ميكن 

إىل  الهضمي  الجهاز  جراثيم  طريق  عن  تحويله 

الشكل الشديد االمتصاص "ميثيل الزئبق"،

الزئبق املعدين الذي يكون عى شكل "بخار" ميتص 

مبارشة من قبل الجهاز التنفيس،

ميثيل الزئبق العضوي املتواجد يف الغذاء ينجذب 

بالدرجة األوىل إىل "الجدار الخلوي" فيخرتق جميع 

األعضاء الدقيقة.

هي  املعدين"  "الزئبق  استعاالت  أخطر  من 

حشوات األسنان الفضية" )األملغم(.

تعريف األملغم:

حشوة مثرة للجدل بدأ استعالها قبل 200 سنة 

لعالج النخر يف األسنان.

مم تتكون؟ هي خليط من العنارص التالية: 50% 

والقصدير  كالفضة   أخرى  عنارص  الباقي  و  زئبق 

والنحاس، إلخ.....

اعترب األملغم  لوقت قريب الحشوة األفضل بسبب 

صالبته و صموده لسنن طويلة، إال أن وجود مادة 

الزئبق السامة فيه بنسبة %50 جعله مصدر شك 

خاصة من قبل الكيميائين.

مل  لكنه  1850م  سنة  األملغم  حول  النقاش  بدأ 

يصل إىل نتيجة بسبب غالء البديل و هو حشوات 

األملاين  الكيميايئ  أعاد   ،1926 سنة  يف  الذهب. 

ALFRED STORK إحياء النقاش بعد أن أجرى 

أعراض  و  الفضة  مختربه عى حشوات  يف  تجارب 

األمراض التي قد تسببها فوجد أن أعراض التسمم 

كبر  حد  إىل  تشبه  املعامل  يف  املعدين  بالزئبق 

أعراض التسمم بحشوات الفضة و خرج مبصطلح 

املصاحبة  األمراض  لوصف   Micromercurial

لتسمم الزئبق.

بتحليل   Paul Borinsk الكيميايئ سنة 1981 قام 

بوله و برازه لرى هل حشوات الفضة يف فمه تفرز 

يف  الخطرة  املادة  هذه  إفراز  بالفعل  فوجد  زئبقا 

أن  تجاربها  يف  العاملان  هذان  استخلص  فضالته. 

حشوة واحدة من األملغم تفرز ميكرغرامات من 

الزئبق يف البول و هذا تركيز غر مقبول.

 Environmental( البيئة  حاية  وكالة  تعترب 

املسموح  الزئبق  كمية  أن   )protection agency

 70 لكل  ميكرغرام   7 حدود  يف  هي  البول  يف  بها 

تقدر  العاملية  الصحة  منظمة  أن  كا  ميكروغرام. 

تعرض اإلنسان من زئبق الحشوات الفضية يف اليوم 

إىل ما يعادل 4  إىل 21 ميكروغرام يف اليوم.

النابعة من األملغم إىل  الزئبق  إذا ما أضفنا كمية 

الكميات األخرى التي ترتاكم يف جسم اإلنسان من 

املصادر األخرى امللوثة عى مر السنن )كالسمك( 

، فإن جسم اإلنسان سيحتوي عى ميليغرامات من 

هذا العنرص )الذي يصفه علاء السموم "املادة غر 

املشعة األكر سمية يف العامل(.

السمية  مخاطر  تقييم  و  السموم  علم  بحسب 

 Toxicology and toxic risk assessment(

science( ال يوجد مستوى آمن من التعرض للزئبق.

للزئبق شكل فريد يف السمية ألنه يؤثر عى خاليا 

الدماغ و يؤدي إىل أمراض كاأللزهامير بسبب دوره 

يف تفكك الخاليا العصبية.

خلط  إن  تقول  مغالطة  انترت  طويلة  لسنن 

"خامال"  يجعله  األملغم  يف  الرصاص  مع  الزئبق 

إال أن التجارب من قبل جميع الكيميائين أثبتت 

لالحتكاك  التعرض  مبجرد  بخاره  يفرز  األملغم  أن 

العاملية  الصحة  منظمة  أقرت  قد  و  الحرارة  أو 

يزداد  التي  الحاالت  يظهر  تقرير  فخرج  بذلك 

كالتعرض  األملغم:  من  الزئبق  بخار  إفراز  فيها 

 ،MRI  لحقل مغناطييس كهربايئ عال مثل أجهزة

والتعرض ألشعة امليكروويف مثل الهواتف النقالة.

يقول التقرير إن تعرض الحامل لحقل مغناطييس 

كهربايئ عال أو أشعة ميكروويف يؤدي إىل انبعاث 

بخار الزئبق من األملغم و من ثم اخرتاقه للمشيمة 

 Amniotic( السلوي  السائل  و  الجنن  أنسجة  و 

اضطرابات  ظهور  إىل  يؤدي  قد  هذا  و   )Fluid

نقص  اضطراب  التوحد،  شكل:  عى  األطفال  يف 

 Attension Deficit( النشاط  فرط  مع  االنتباه 

يف  صعوبة   ،)Hyperactivity Disease ADHD

التعلم )Learning disability(. الزئبق قادر أيضا 

عى الوصول لحليب األم.

مصنفة  غر  غريبة  أعراض  و  أمراض  انتشار  بعد 

عى  الكيميائين  تجارب  زادت  عنوان،  أي  تحت 

األملغم و خرج أحدهم و هو العامل األمرييك أندرو 

كاتلر )Andrew cutler( بنتيجة و هي أن لألملغم 

تسمم من نوع خاص و له أعراضه املختلفة، بناء 

عى محنة صحية مر بها هو شخصيا و أسمى الكتاب 

Amalgam Illness يف سنة 1999 م. وقبله خرج 

 It’s أساه  املحنة  بنفس  مر  أسنان  لطبيب  كتاب 

 Hal A.Huggins All In Your Headرللدكتور 

بعد معاناة صاحبه  ثالث  يف سنة 1993. و كتاب 

 Mercury Poisoning من نفس التسمم بعنوان

للمؤلف David Hammord سنة 2014.

هيئة  ربطت  الفرئان  عى  أجريت  تجارب  بعد 

 Environmental Protection( البيئة  حاية 

بالقابلية  الزئبق  تسمم   )Authority( )EPA

لإلصابة بالرسطان.

طب األسنان
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كيف يمكن التخلص من األملغم؟

ثم  سائل  شكل  عى  يكون  األملغم  يخلط  عندما 

بخار  منه  ينبعث  فإنه  إزالته  عند  لكن   . يتصلب 

سام قادر عى تعريض حياة اإلنسان إىل الخطر يف 

لطب  الدولية  األكادميية  تبنت  لهذا  تراكمه،  حال 

 International Academy( الفم و علم السموم

of Oral Medecin and Toxicology( بروتوكوال 

الطبي  الطاقم  حاية  إىل  يهدف  بإزالته  خاصا 

بالدرجة األوىل ثم املريض.

األكادميية  تقرتح  أيام   3 ب  األملغم  إزالة  قبل 

السلينيوم،  مثل  معينة  فيتامينات  املريض  إعطاء 

املغنيزيوم و الزنك و قد يستمر املريض يف تناولها 

ملدة 3-6 أشهر بعد استبدال األملغم. و تم تسمية 

تحت  األملغم  إزالة  يتولون  الذين  األسنان  أطباء 

.)Holisic Dentists( هذا الربوتوكول ب

طب األسنان الشمولي: 
Holisic Dentistry

أو الحيوي أو البديل أو طب األسنان غر التقليدي: 

بعن  يأخذ  األسنان  طب  من  حديث  فرع  هو 

النفسية  و  الوظيفية  و  البدنية  الصحة  االعتبار 

مبعارضته  معروف  وهو  للمريض،  الروحية  وحتى 

إضافة  و  األسنان  يف  األملغم  الستخدام  الشديدة 

الفليور يف املاء. 

كيف يمكن تشخيص التسمم بالزئبق؟

الدم  و  البول  من  عينات  تحليل  طريق  عن   .1

لكن  العضوي(.  )غر  املعدين  الزئبق  عن  للكشف 

هذا التحليل غر دقيق ألنه يكشف عن التسمات 

الحديثة أما القدمية )بعد 3 أشهر من التعرض( فال 

تظهر ألن الزئبق يترسب إىل األعضاء و يخرج من 

الدم يف خالل أشهر و قد يحجز لسنن يف األنسجة.

الرأس.  فروة  عينات من شعر  أخذ  2. عن طريق 

تجدر اإلشارة إىل أن هذا التحليل يساعد يف تقدير 

الجسم  يف  الثقيلة  غر  و  الثقيلة  املعادن  نسبة 

أعراض  وجود  حال  يف  التسمات  عن  للكشف 

مرضية غر تقليدية.

الدول التي أوقفت استعمال الزئبق:

بحظر  قاموا  فنلندا  الدمنارك،  السويد،  الرنويج، 

قيدت  التي  الدول  أما   .2008 سنة  استعاله 

استعاله فهي: أملانيا، النمسا، الربازيل و الفيلبن. 

استعاله يف  مبنع  قرارا  األورويب  االتحاد  استخلص 

األطفال أصغر من 15 سنة و الحوامل و املرضعات 

ابتداء من 01-07-2018. و الرصاع ما زال محتدما 

يف دول أخرى كأمريكا وبريطانيا من أجل اجتثاثه 

من الصناعات التي تالمس حياة اإلنسان اليومية.

الخالصة:

بعد كل ما تم عرضه من مخاطر لألملغم، ميكن أن 

نستخلص رضورة الحد من استعاله و التخلص من 

الحشوات القدمية )حتى ال نكون خارج التغطية يف 

املغرب( لكن وجب هذا تحت ظروف تتاىش مع 

احتياطات طب األسنان الشمويل، و إال كان تركها 

أوىل و أسلم. 

وكبديل عن األملغم، يف السنن األخرة تم تطوير 

الحشوات التجميلية البيضاء )الكمبوزيت( لتصبح 

 )Onlay( السرميك  دخل  و  عمرا،  و  متانة  أكر 

لكنه  األسنان  من  التالفة  األجزاء  تعويض  يف  أيضا 

يبقى غايل التكلفة بالرغم من أنه األفضل. 

و يف الختام، ال ميكننا الجزم بربط األعراض املرضية 

بوجود األملغم يف الفم، لكننا عندما نرى شهادات 

عدة ألطباء و كيميائين شفوا من أمراضهم ملجرد 

فإن  الذكر(  السابقة  الكتب  يف  جاء  )كا  إنتزاعه 

تسببه  و  ارتباطه  يف  للشك  مجاال  لنا  يدع  ال  هذا 

يف هذه األمراض لدى بعض األشخاص. و قد تأكد 

يل هذا  األمر شخصيا حن عاينت يف عياديت حالة 

يفارقه  ال  مزمن"  "صداع  من  يعاين  كان  لشاب 

من  أكر  وجود  تبن  أسنانه  عى  الكشف  وبعد 

10 حشوات أملغم، و مبجرد استبدالها بالحشوات 

عزز  ما  متاما  الصداع  إختفى  البيضاء  التجميلية 

قراري  بالتوقف عن استعاله نهائيا يف عياديت.
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متى سنترك استعمال الحشوات الفضية  في طب األسنان  في المغرب؟

إحتياطات طب األسنان "الشمويل" بخار الزئبق املنبعث أثناء انتزاع االملغم


