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الفمويةالجرثومية الطبيعية الفلورا
Normal Oral Flora

 يعتبر الغشاء املخاطي املبطن للفم 
ً
ي قناة الوالدة، لدى الطفل لحظة الوالدة، لكن ما يلبث أن يتلوث أثناء املرور فعقيما

- 10بعدStreptococci Viridansبدليل أنه يمكن الكشف عن املكو رات العقدية املخضرة ساعة من الوالدة، ويبقى  1

مصدر هذه الجراثيم هو النبيت الطبيعي  .الحياةمدى  )فلورا الفم (الجرثومي الطبيعي للفم -الجرثوم السائد في النبيت

.لألشخاص املحيطين باملولود مثل النبيت التنفس ي لألم



لغرام سلبية اواملكورات العنقوديةاملخضرة، املكورات العقدياتيحوي الفم في مرحلة مبكرة من الحياة إضافة إلى 

وأحيانا العصيات Diphtheroidsالخناقية وأشباه Moraxella catarrhalis)النزليةواملوراكسيلة Neisseriaالنيسرية(

.   Lactobacilliاللبنية

البريفوتيلةوأنواع  Anaerobic spirochetesالالهوائيةامللتوياتعندما يبدأ بزوغ ألاسنان ُيضاف للنبيت السابق 

Prevotella امليالنينيةالبريفوتيلةوخاصةP. melaninogenica املغزلية، وأنواع الجراثيمFusobacterium الروثية، وأنواع

Rothia ،وأنواع السخاميةCapnocytophagaمثل السخامية اللثويةC. gingivalis الشعيات، توجد أنواعActinomyces

مثل املتحولة الفموية  Protozoaألاواليوعلى اللثة عند البالغين، كما توجد بعض أنواع اللوزاتبشكل طبيعي في نسج 

Entamoebaاللثوية  gingivalisوالفطور الخميرية مثل أنواع املبيضات ،Candida Albicans.



وخراجات نخريةجرثوم من هذه الجراثيم الهوائية والالهوائية يمكن أن يسبب ذات رئة  122استنشاق لعاب يحوي إن 

.رئوية

نوع جرثومي، معظمها الهوائية، إضافة إلى بعض أنواع الفطور  352النبيت الجرثومي الفموي عند البالغين أكثر منيضم 

.وألاوالي

 :إلىتقسم جراثيم النبيت الفموي 

،) Resident Floraاملستقرةالفلورا(وهو جراثيم توجد بشكل دائم ومستقر في الفم : الطبيعيالفموي النبيت 

.وهي من النوع املمرض أو الانتهازي  )العابرةالفلورا (وهو جراثيم توجد بشكل مؤقت في الفم ثم تزول: النبيت الفموي العابر



املستقرةالفموية الفلوراجراثيم أهم أنواع 

: Gram Positive Cocciمكورات إيجابية الغرام

 املكورات العقدية: Streptococcus   الطافرةوالعقدياتألفاالحالة للدم العقدياتاملخضرة، العقدياتتضم

S.mutans بدور مهم في تشكيل اللويحة الجرثومية السنية واحداث  )منهاالطافرةوبشكل خاص (العقدياتهذه تقوم

 .النخر السني

 الببتونيةاملكورات العقدية: Peptostreptococcus سج دور في تشكل النخر السني والتهاب اللب السني والتهاب النلها

.الداعمة وخراجات الفم والفكين





: Gram Negative Cocciمكورات سلبية الغرام

الفيلونيلة: Veillonellaجراثيم ال هوائية مجبرة وتوجد بأعداد مشابهة ألعداد املكورات العقدية تقريبا.

النيسريات: Niesseriaجراثيم ال هوائية مخيرة.

البرانهاميلة: BarnhamellaواملوراكسيلةMoraxella 





: Gram Positive Bacilliعصيات إيجابية الغرام

 العصيات اللبنية: Lactobacillus   أكثر أنواعها 
ً
L. Caseiالعصيات اللبنية الجبنيةوجودا

املطاعمةالوتدياتCorynebacterium الخناقيةوأشباهDiphtheroids

الشعيات: Actinomycesوهي عصيات قصيرة متعددة ألاشكال.

الروثية: Rothia الناخرة لألسنان الروثيةعصيات متعددة ألاشكال، هوائية، أهمهاDentocariosa Rothia

.، وتوجد في اللويحة السنية)الشعياتكانت تعتبر فصيلة من )



: Gram Negative Bacilliعصيات سلبية الغرام

العصوانياتBacteroides.

 املغزليةالعصياتFusobacterium.

 النزليةاملستديماتHaemophilus influenzae : الذراري عديمة املحفظة غير املمرضةأهمها.

الجراثيم السخامية: Caponcytophaga سلبية الغرام، ال هوائية، أهمها السخامية اللثويةمغزليةعصيات ،C. 

gingivalis .

ألايكينيلال: Eikenellaوأهم أنواعهاE. corrodensوالتي تسبب أمراضا عديدة.









:Spirochitaceaامللتويات

Treponemaoralisالفموية كاللولبيات امللتوياتيحوي جوف الفم بعض 

:الفطور 

ان هي خمائر رمية توجد في الجهاز الهضمي عند إلانس: واملبيضاتCandida albicansيمكن مصادفة فطر املبيضات البيض

.في الفم وألامعاء % 12بنسبة

.مثل املتحول اللثوي Protozoea:ألاواليالطفيليات 





 لحدوث تجرثم الدميعد 
ً
 هاما

ً
ن الفموية الطبيعية مالفلوراجراثيم ، ويحدث نتيجة عبور بعض  Bacteremiaالفم مصدرا

جوف الفم إلى الدم نتيجة قلع ألاسنان أو الجراحات حول السنية،

أو يةالدسامآلافات القلبية ألاشخاص ذوي والذي قد يتطور في بعض ألاحيان إلى التهاب شغاف تحت حاد وخاصة عند 

 .القلبية الصنعيةالدسامات

 في استمرار الجراثيم املوالجيوب املتنخرةوجود ألاجواف السنية إن 
ً
مرضة على اللثوية وغيرها من آلافات يساعد كثيرا

.املزمنةألاخماجوتكوين الوجود والتكاثر 



السنيالطبيعية للفم في البالك الفلورادور 

وتسوس ألاسنان )اللويحة السنية(



 )اللويحة السنية(البالك السني

نية تتشكل على سرواسب أنهايمكن تعريفها بشكل بسيط على البيوفيلماللويحة السنية والتي تعرف كطبقة معقدة من 

. للفمالطبيعيةالفلوراسطح السن وتتركب بشكل أساس ي من جراثيم من 

 هاما في الحماية من عوامل البيئة البيوفيلماملشكلة لهذا امليكروبات تلعب 
ً
ل املضادة للجراثيم فيها العوامبما املحيطةدورا

.ومضغ الطعاممرور أثناءوكذلك إكساب ألاسنان الطاقة العظمى التي تحتاجها 

.بشكل فعال على عدة مستويات استقالبية وجزيئيةالبيوفيلمتتدخل امليكروبات ضمن طبقة 



طح ألاسنان سيغطي فيزيولوجيمما يدعى الجليدة السنية وهي غشاء عضوي رقيق البيوفيلمتتكون الطبقة ألاولى من 

.الفمويةواملفرزاتمصدرها اللعاب وغليكوبروتيناتويتكون من بروتينات 

:مستويينتتشكل اللويحة السنية على مراحل وطبقات تتوزع على 

ة وقد تمتد املستوى ألاول هو تموضع اللويحة التشريحي بما يتناسب مع خط اللثة وتكون اللويحة ألاولية فوق لثوي

 .لتصبح تحت لثوية

املستوى الثاني هو تشكيل طبقات اللويحة وتشترك هنا أنواع عديدة من الجراثيم في تكوينها. 

كذلك بنى و ، نوعيةوكارهة للماء شارديةيكون الاستعمار ألاولي من قبل جراثيم إيجابية الغرام والتي تستخدم تفاعالت 

 .سطحية مشابهة للكيتين لتساعدها على الالتصاق على الطبقات التي تحتها



:أهم ألانواع التي تتواجد هنامن 

Streptococcus sanguis, S. mutans, S. mitis, S. salivarius, S. oralis, S. gordonii , Lactobacilli, and Actinomyces spp..

يم سلبية الغرام جراثمن أساس ييومين إلى أربعة أيام تظهر الجراثيم التي تتأخر بتشكيل املستعمرات وتتألف بشكل بعد 

Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Veilonella:مثلالهوائية  spp.  مثل واللولبياتtreponema denticola

ين ألانواع نوع جرثومي في اللويحة السنية وترتبط هذه الجراثيم مع بعضها ضمن مستعمراتها وب400-300باملجمل وجد  

كورات العقدية عالي الوزن الجزيئي والذي يتم إنتاجه بشكل أساس ي من قبل بعض املالغليكاناملختلفة بنوع من بوليمر 

.S. Mutansالطافرةوخاصة املكورات العقدية 







Calculusالقلح أو التكلس 

 ة من بلورات فوسفات الكالسيوم غير املنحل)لويحة سنية متكلسة

.ألاسنانتتشكل على سطوح ( املفرزات اللعابية

 زاز المتالبايروفوسفاتيضاف إلى بعض معاجين ألاسنان مركبات

.الكالسيوم الزائد وبهذا ينقص تشكل القلح









: Cariesتسوس ألاسنان

 .تفكك أو تنخر في السن يبدأ على السطح ويتطور إلى الداخلهو : تسوس ألاسنان

 
ً
سكر من قبل ذلك إلى تأثير املركبات الحامضية الناتجة عن الاستقالب الحال للويعود املعادنيخسر سطح املينا أوال

الجراثيم استهالكتحلل للعاج واسمنت سطح الجذور بسبب يليه  .في حال توافر املواد املطلوبةاملوجودة الجراثيم

.لبروتينات النسيج الغشائي

تعتبرS. Mutans وهي تشملالجراثيم مناملسيطرة في بدء حدوث التسوس، وتطوره يترافق مع أنواع أخرى:

Streptococci (S. salivarius , S. sanguis , S sobrinus ), lactobacilli (L. acidophilus, L. casei ), and actinomycetes

(A. viscosis , A. naeslundii ). 



 قبل تعتبر الحموض العضوية الناتجة عن استقالب الكربوهيدرات منS. Mutans وغيرها العامل املسبب ألاساس ي

 .لحدوث التسوس

ى شوارد زيادة إنتاج هذه الحموض يؤدي إلى زيادة حموضة الوسط لدرجة كافية إلزالة معدنة ميناء ألاسنان وتحويلها إل

.فوسفات وكالسيوم منحلة

إنتاج الحموض وانخفاض درجةpH  وبعدها تعود )وهي الكربوهيدرات في هذه الحالة  (الركازةيستمر حتى نفاذpH  في

.السنية إلى الدرجة املعتدلة وقد يحدث شفاء جزئي أثناء ذلكاللويحة 

للغليكوراليزز مناسبة ركازةتعتبر )ومانوز سكروز، الكتوز، (والسكريات الثنائية ).. غلوكوز، فركتوز  (السكريات ألاحادية

(Glycolysis ) ألاسنانتمعدنالجرثومي وإلنتاج الحموض ليتسبب بإزالة.



 ويبقى ألاسنانتعتبر ألاغذية الحاوية على محتوًى عاٍل من السكر وخاصة السكروز الذي يلتصق على 
ً
في الفم من وقتا طويال

.والتي تبقى لوقت طويل في الفمالسكر علىوبشكل أكبر من السوائل الحاوية للتنخر العوامل املسببة 

بشكل عام تستطيعS. Mutansاستقالب السكاكر أكثر من ألانواع ألاخرى املوجودة في الفم. 

 والليفانالديكسترانالخارجية مثل غليكاناتكذلك السكروز في اصطناع البولي يستخدم

 .الجدار الخلوي للجراثيمسطح على 

 على تراكم وتجمع جراثيمغليكانيساعد البوليS. Mutansالتي للركازاتألاسنان وكذلك يستخدم كمخزن خارج خلوي سطح على

.اللويحةتحتاجها جراثيم 

 تكون 
ً
 بامليكروبات بما فيه الالهوائيات والتي نادرا

ً
.أخرى في أماكنتشاهد ماالجيوب حول السنية في اللثة غنية جدا



للسن املزمنةالداعمة النسجاللثة والتهاب التهاب  :تشمل ألامراض املحرضة باللويحة السنية نوعين من ألامراض. 

 سنامليزاب اللثوي حول عنق الأو ألاخاديداملرضين تتسبب بهما اللويحة تحت اللثوية التي تتواجد في كال. 

 وتجرثم نتانيإلا كذلك تتسبب في التهاب شغاف القلب لألنسجة وتخربهذه اللويحة في أمراض النسج الداعمة تتسبب

 .الدم

 متوازن ذائي نظام غواعتماد ، تناولهايتم السكريات التي وتحديد كمية ، املتضررةاملنطقة بإزالةمعالجة التسوس تتم  ،

.لألسنانالجيد والتنظيف 

 أمراض القلح بشكل منتظم تعتبر من العوامل الهامة في الحماية منإزالة ، للحموضيزيد مقاومة امليناء الفلورايد

.النسج الداعمة




