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  الجرثومية وطرق السيطرة عليهااللويحة 

 تعريف اللويحة: 

طرية تشاهد ملتصقة على سطوح األسنان أو السطوح الصلبة األخرى   اللويحة الجرثومية عبارة عن توضعات

التي قد تتواجد في الحفرة الفموية )تعويضات ثابتة أو متحركة( حيث أنها تتطور خالل ساعات من غياب  

 اجراءات الصحة الفموية أو التنظيف الغريزي. 

 األسنان: آلية تشكل اللويحة الجرثومية على سطح 

تغطي القشيرة جميع سطوح النسج الفموية الطري والقاسية بعد  املكتسبة:القشيرة السنية تشكل  -1

 تكون طبقة رقيقة مشتقة من اللعاب. األسنان،أجزاء من الثانية من تفريش 

 االلتصاق وارتباط الجراثيم خالل ساعات ارتباط ضعيف الجراثيم بالقشيرة. الجرثومي:االلتصاق  -2

 نتشار الجرثومي عبر الفم والبدء بالتكاثر والنمو الجرثومي. اال  الجرثومي:التكاثر  -3

تشكل املستعمرات الجرثومية من املكورات التي تفرز طبقة حامية، تبدأ   املجهرية:املستعمرات  -4

تنتج سكاكر خارج خلوية مثل العقديات  الجراثيم التياملستعمرات الجرثومية الغنية بالعقديات أو 

ساعة تبدأ   24كستران الضروري لتكتل ونمو الجراثيم األخرى والنايسريات، خالل الطافرة، التي تنتج الد

الجراثيم والذيفانات بالظهور وتنتظم الجراثيم بشكل عمودي على سطح السن بين هذه الجراثيم يوجد 

 %. 80مادة غليكوبروتين واملاء بنسبة 

الخاليا الجرثومية محاطة بمواد  طبقة او طبقات من  (: Biofilmتشكل الغشاء الحيوي )البيوفيلم  -5

 متعددة التماثر ملتصقة بشدة الى السطوح )األسنان واللثة(. 

 غشاء حيوي ملتصق الى السطح فوق او تحت اللثوي للسن.  Dental biofilmالبيوفيلم السني 

 فوق او تحت اللثوي لسطح السن.  هي الجزء املرئي من تكتل البيوفيلم  tooth. Plaqueاللويحة السنية 

ساعة دون صحة فموية من تشكل اللويحة تتغير الزمرة الجرثومية حيث   48بعد  النضج:النمو أو   -6

تنخفض إيجابيات الغرام وترتفع العصيات السلبيات الغرام كما تنخفض الجراثيم الهوائية وترتفع 

وتسيطر عليها العصيات السلبية الغرام الالهوائية السامة التي تشكل مستعمرات   الجراثيم الالهوائية

 .ثابتة
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له أهمية كبيرة ألنه يحدد االلية   وهذالى ثالثة أنواع حسب مكان التوضع  إتصنف اللويحة 

 االمراضية: 

تتوضع على أعناق األسنان والحواف اللثوية مرافقة لسطح السن عند الحواف   اللثوية:اللويحة فوق   -1

 التهاب اللثة الحفافي.  وتسبباللثوية 

 السنية. التهابات النسج حول  وتسببتتوضع في امليزاب اللثوي أو الجيب اللثوي   اللثوية:اللويحة تحت   -2

 النخر السني.  وتسبب السنية  والوهاد  يبواملياز تتوضع على سطوح األسنان  التاجية: اللويحة السنية أو   -3

 

 

 

 

 

Tal  

 

 

 اللويحة:العوامل املساعدة على تشكل وتراكم 

 طبيعة الطعام )لصاقة،طرية، قاسية(باإلضافة لعادات الطعام. .1

 .PHاللعاب من حيث قلة اإلفراز وانخفاض درجة ال  .2

 اللعاب القلوي يساعد على تمعدن اللويحة وتكوين الكتل القلحية. .3

 الحشوات والترميمات السنية السيئة.  .4

 التعويضات السنية الثابتة واملتحركة سيئة التصنيع.  .5

 األجهزة التقويمية وخصوصا الحاصرات القريبة من اللثة.  .6

 االطباق حيث يساعد الوضع الس يء لألسنان وفقدان التنظيف الغريزي على زيادة تراكم اللويحة. سوء  .7

 صرير األسنان.  .8

 شكال التوضعات السنية أ

 توضعات قاسية  توضعات طرية 

  Calculus القلح

الجرثومية   اللويحة تكلس  عن ناتج هو

يعتبر   لكنه  ليس مرضيا ذاته  بحد  وهو

 . لتوضع اللويحة  أو مكان للويحة  كحامل

    Dental plaqueاللويحة السنية  -1

   تجميلية  مشكلة: Dental stainsالتصبغات السنية  -2

 . اللثة التهاب تسبب  وال

  الطعامية  البقايا من مشتقة  ليست  اللويحة : debris Foodالطعام  بقايا -3

 . اللثة  اللتهاب هام  عامل ليست  والتي

  عديم جرثومي تكتل عن تنتج مادة: Materia alba البيضاء  المادة  -4

  البيضاء والكريات   المتوسفة اللثوية البشرية  الخاليا يحتوي الشكل

 مائي بتيار لتهااإز يمكن لعابية وبروتينات
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 لثويا.  .9
ً
 لجام الشفة والفعالية العضلية للشفة تسبب انحسارا

 الشفة العلوية القصيرة تؤدي إلى تجفاف اللثة في منطقة الثنايا.  .10

 التنفس الفموي. .11

ريا إذا كانت بكميات قليلة إال بعد تلوينها بملونات اللويحة أو ملونات مشتقة من  ال يمكن رؤية اللويحة سري

الحفرة الفموية لكن عندما تتكتل اللويحة بشكل كبير فوق السطوح السنية فإنها تصبح مرئية بشكل  

 من األصفر إلى الرمادي حسب امللونات الفموية. لونها:توضعات حبيبية ذات سطح غير نظامي يختلف 

 السنية: شف اللويحة ك

 ال يشعر معظم الناس بترسبات ونمو الجراثيم املوجودة على سطوح األسنان.  

روري أن نجعل هذه الترسبات مرئية وظاهرة للعيان وذلك بهدف تعليم الفرد على إزالتها خالل ض من ال 

 ع السطوح.عملية تنظيف األسنان كما أنها ترشد طبيب األسنان خالل عمليات التقليح إلى صقل جمي

 

 الصفات املرغوبة في املادة الكاشفة للويحة:  

 القدرة على صبغ اللويحة بشكل انتقائي مميز.  .1

 سرعة غياب االصطباغ وعدم بقاء اللون لفترات طويلة على الشفاه والخدين واللسان.  .2

 . ذات طعم مقبول  .3

 ال تأثر على الحشوات التجميلية.  .4

 املخاطي. ال تملك أية تأثيرات ضارة على الغشاء  .5

تستخدم وسائط الكشف لتعريف املريض باللويحة، وتفيد كأداة مثقفة ومحرضة ممتازة، وهذه  

ذوي   والبالغينالوسائط يجب أن تكون مرافقة لتعليمات الصحة الفموية لكل املرض ى والسيما األطفال 

 الصحة الفموية السيئة. 

 .إن الكثير من مشعرات الصحة الفموية يتطلب تلوين اللويحة 

 ( تعني كاشف ولها عدة أشكال:  revelareُسميت بكواشف اللويحة ألن الكلمة بالالتينية ) 

 كحبوب يقوم املريض بمضغها، أو كمحلول يقوم الطبيب بتطبيقه بوساطة فرشاة صغيرة.

 لالستخدام املنزلي ينصح باستعمال الحبوب. 

 السائل ألنه أسرع وأبسط. في حين يفضل طبيب األسنان استخدام كاشف اللويحة 
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، لذلك يجب  والشفاهاملخاطي،   والغشاءكل كواشف اللويحة تلون عدة ساعات الجراثيم املغطية للسان،  

علينا تنبيه املريض إلى ضرورة استخدام هذه الحبوب قبل النوم، وفي العيادة يجب على طبيب األسنان  

 على حدوث مثل هذه التص 
ً
 بغات أو لديه موعد أو أي ش يء يعيق ذلك.سؤال املريض إذا كان موافقا

على كل يمكن عزل الشفاه بالفازلين لحمايتها من التصبغ، وكبديل يمكن استخدام كواشف اللويحة التي   

 (.  Vivadentتعتمد على تألق اللويحة )مثال اختبار اللويحة من 

 

 

 

 :اللويحةمن املواد املستخدمة في تلوين  

( واملعترف FADمسموح به في أميركا من قبل منظمة الغذاء والدواء األمريكية ): Erythrosinاريتروزين   -1

 بها أنها من املنظمات التي تقوم باملراقبة الشديدة. 

 في الحبوب الكاشفة   ومواد واألدويةباستخدام اريتروزين في املواد الغذائية   ويسمح
ً
التجميل، وطبعا

اللويحة التي تسخدم بشكل واسع في مجال مراقبة الصحة الفموية، بناء عليه يمكن للمريض بلع حبوب 

االريتروزين، ولكن املشكلة الوحيدة ملثل هذه الحبوب أنها تحتوي على اليود، وفي حال وجود حساسية من  

 اليود ال يمكن استخدامها.   

      

كلتا املادتين امللونتين قليلة االنحالل                                                       لفوكسين القاعدي والبللورات البنفسجية:ا -2

 في الكحول. وهما بشكل واضح سامتان أكثر من االريتروزين، وهما  
ً
باملاء على حين أنهما تنحالن جيدا

 وتنتميان ملجموعة 
ً
 املواد امللونة تري فينيل ميتان.متشابهتان كثيرا

 يفسر خواصهما املضادة للجراثيم(.  )مما DNAكلتا املادتين لهما القدرة على االرتباط مع 

 النقاش حول إمكانية تحريض السرطانات، لذلك يجب عدم استخدام هاتين املادتين  
ً
وباملقابل يثار دائما

Schefer 2002.    

 

عبارة عن مواد ملونة للويحة، تلون اللويحة بشكل   متباينة:ملونات   -3

مختلف حسب عمر اللويحة، إذ يقدمون باإلضافة إلى األماكن التي يوجد فيها  

 مشاكل معلومات عن عمر اللويحة. 

اللويحة    تلون  Bالحبوب الكاشفة اللويحة من شركة أورال   أول   Mira 2 Toneتون  2مثل محلول ميرا 

 القديمة باللون األحمر واللويحة الحديثة باللون األزرق.  

 باالريتروزين  ملونة  لويحة

 Mira تون 2 ميرا  بمحلول اللويحة تلوين

2 Tone   



  

 . سميره صديق زريقيد –  طب فم وقائي                                                                                     5
 

 E-133و   Bفلوكسين مثل:أساس هذه املواد هي ملونات غذائية 

 

عبارة عن مواد ملونة تتألق عند التعرض                                                                      متألقة:مواد ملونة  -4

  %، 0.65لضوء أزرق )ملبة جهاز التصليب الضوئي( مثال: نانتريوم فلوريسين 

وهي بعكس كل امللونات واملواد الكاشفة للويحة األخرى ال يمكن رؤيتها 

 حين يمكن رؤيتها بالضوء األزرق.  بالضوء العادي في

 السنية: تركيب اللويحة 

 العضوي:  القالب  -1

 من البكتيريا.                                   11 10دقيقة يحتوي الغرام الواحد من اللويحة )الوزن الجاف( على حوالي  عضويات

            الكريات البيضاء.                                                  - البالعات الكبيرة  - خاليا بشروية متوسفة  العضوية(:خاليا املضيف )       

تتواجد العضويات الدقيقة وخاليا العضوية ضمن مادة أساسية بين خلوية.                                                       أساسية:مادة       

 شوارد بشكل امالح معدنية.  العضوي:القالب غير  -2

 السنية: أماكن استقرار اللويحة الجرثومية 

 رئيسية: تختار اللويحة الجرثومية ثالثة أماكن  

 السنية. املسافة بين  .1

 .والوهادالشقوق  .2

 اللثوية. وامليازيب األعناق  .3

 

 :  Dental calculusالسني تعريف القلح 

القلح عبارة عن لويحة سنية متمعدنة يتشكل على   التعويضات،السنية و مادة متكلسة تتوضع على السطوح 

سطوح األسنان والتعويضات السنية. من الثابت أن درجة تشكل القلح ال تعتمد فقط على كمية اللويحة  

 السنية بل وأيضا على تدفق املفرزات اللعابية، القلح قد يكون )قلح فوق لثوي أو قلح تحت لثوي(.

 تطبيق التألق لرؤية اللويحة 
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 ي للقلح فوق اللثوي: الشكل السرير 

لونه أبيض أو أبيض مصفر ثم بعد ذلك يتأثر بعوال عديدة ضمن الفم مثل التدخين، واألطعمة   -1

 املختلفة. 

2-  .
ً
 قاس ي نسبيا

يتوضع على أعناق األسنان على طول الحافة اللثوية وخاصة عند مخارج األقنية اللعابية وعلى السطوح   -3

 اللسانية لألسنان. 

 الغدة اللعابية تحت الفكية غنية بشوارد الكالسيوم.األمامية الفكية ألن   -4

 يتكون من طبقات متعددة تختلف فيما بينها بدرجة التمعدن.  -5

 من السهل إزالته من سطح السن بعملية التقليح. -6

 الشكل السريري للقلح تحت اللثوي: 

 لونه من البني إلى األسود.  -1

 هو قلح قاس ي وكثيف. -2

 ملتصق بشدة على سطح السن.  -3

 من القلح فوق اللثوي.  -4
ً
 أكثر قساوة والتصاقا

 ذو توزع نظامي لكنه أكبر في املسافات املالصقة اللسانية من املالصقة الدهليزية. -5

 غير مرئي في الفم يمكن اكتشافه وتقييمه باملسبر.  -6

 

 تحت اللثوي القلح  فوق اللثوي القلح 

 أقس ى  قصف /سهل االنكسار 

 متلون )غالبا( مخضر  بالتقليح يمكن ازالته 

كميات كبيرة عند مخارج األقنية 

 اللعابية

 يظهر بتوضعات أصغر 

 مكوناته اقل ارتباط بمكان توضعه تختلف مكوناته من موضع ألخر 

 اصلة غير لعابي )مصلي(  لعابي أصله
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 : السنيدور القلح كعامل مسبب للمرض حول 

اللويحة هي العامل املسبب الرئيس ي للمرض   اللويحة،يعتبر القلح غير مرض ي لكنه يشكل مكان مناسب لتوضع 

 حول السني، بينما يقوم القلح باألدوار التالية: 

 يقدم سطح خشن مثالي ملزيد من تراكم اللويحة. -1

 يثبت اللويحة بتماس مباشر مع النسج اللثوية. -2

 ة. يعيق العناية الفموية املناسب -3

 تركيب القلح: 

                        القلح:% من تركيب    90 - 70* يشكل القالب املعدني 

أمالح معدنية بشكل بلورات   2/3وفوسفات الكالسيوم بشكل أمالح عديمة الشكل أو غير متبلورة  1/3

 هيدروكس ي اباتيت.           

 %  30 - 20* القالب العضوي 

 تشكل القلح السني: العوامل املساعدة على 

 العوامل الرضية مثل سوء اإلطباق مثل انفتال األسنان وميالنها أو وجود عضة معكوسة.  .1

 الرض اإلطباقي والعادات الفموية السيئة.  .2

 التنفس الفموي الناجم عن عضة مفتوحة أو أسباب أنفية.  .3

 حواف الترميمات الزائدة. .4

 انحصار الطعام نتيجة خلل في مناطق التماس.  .5

 ق تقويمية. أطوا .6

 عوامل تشريحية لثوية مخاطية مثل لجام الشفة س يء االرتكاز.  .7

 املضغ وحيد الجانب.  .8


