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المقدمة: 
خالل فترة الحمل، يتوجب االنتباه للممارسات الصحية الجيدة لألم، حيث أنه يزداد القلق على صحة 

الحامل وطفلها، وهذا يشمل صحتهما بشكل عام بما فيها صحة الفم واألسنان.

برنامج الرعاية قبل الوالدة:

تعرف بالرعاية أثناء الحمل - هي نوع من أنواع الطب الوقائي والهدف منها هو تقديم 
الفحوصات الدورية التي تتيح لألطباء والقابالت عالج المشاكل الصحية المحتملة أثناء فترة 

الحمل والوقاية منها وتعزيز أنماط الحياة الصحية التي يستفيد منها كل من األم والطفل 
يتضمن هذا البرنامج الجهود المشتركة ألطباء النساء والوالدة، طبيب األسنان، وصحة 

األسنان، وأخصائي التغذية والوالدين.
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التهاب اللثة الحاد الذي يصيب 
المرأة خالل فترة الحمل يعتبر 
من أحد أهم العوامل المؤثرة 

على صحة الطفل، حيث أن 
يشكل مخاطر قد تؤدي 

للوالدة المبكرة مع انخفاض 
الوزن الطفل.

صحة الفم واألسنان أثناء الحمل: 
1. تغيرات في اللثة المصاحبة للحمل:

قد يظهر تغيرات في اللثة أثناء الحمل في الشهر الثاني عندما تُترك اللثة دون عالج أو متابعة 
تتأثر بشكل سلبي مع ارتفاع الهرمونات إلى الحد األقصى بحلول الشهر الثامن.

استجابة األنسجة اللثوية تكون أكثر حساسية للتراكمات البكتيرية في فترة الحمل. هذه االستجابة 
طبيعية بسبب التغيرات الفسيولوجية الهرمونية للحامل.

الشخصية  العناية  وممارسات  تدابير  الحامل  وتتبع  جيدة  في صحة  اللثة  أنسجة  تكون  عندما 
بالفم واألسنان، فمن غير المتوقع حدوث تغييرات سلبية كبيرة في اللثة. لكن سوء نظافة الفم 
التركيبات الموضوعة بطريقة خاطئة تكون عوامل مساهمة  البكتيرية والجير أو  والتراكمات 

لتهيج اللثة والتهابها.

تتالشى الكثير من األعراض بعد الوالدة، لكن ليس بالضرورة عودتها لسابق صحتها. المريضة 
التي تعاني من اضطراب اللثة أثناء الحمل قد يستمر االضطراب، حتى لو كان بدرجة أقل إلى 

حد ما بعد الوالدة.
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2. التهاب اللثة:

االنتفاخ  ذلك  في  بما  الجسم،  أنسجة  تصيب  التي  االلتهاب  بكل خصائص  اللثة  التهاب  يظهر 
واالحمرار.

العوامل المؤثرة:

واللثة. األسنان  على  تؤثر  البكتيرية  التراكمات  يترك  االهتمام  وعدم  الفم  نظافة  سوء   - 
- التغيرات الهرمونية أثناء الحمل التي قد تغير من رد فعل األنسجة.

:)Granuloma inflammatory lesion(  3. تضخم اللثة

ليست ورًما ولكنها تضخم أو انتفاخ وتحدث أيًضا عند الرجال والنساء غير الحوامل. عندما 
تتم إزالتها أثناء الحمل، هناك احتمال عودة الورم مرة أخرى إذا تم استئصاله.

المظهر الخارجي:

 - تظهر كتضخم معزول ومنفصل وناعم بالقرب من حدود اللثة مع األسنان عادة تتواجد بمنطقة 
  ما بين األسنان.

وقد  الدموية  األوعية  على  اللون  يعتمد  المع،  أملس  سطح  مع  الفطر  يشبه  شكلها   - 
  يكون أحمر أرجواني أو أرجواني أو أزرق غامق.
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األعراض:

طفيفة. صدمة  أي  بسبب  بسهولة  تنزف   - 
يكفي  بما  كبيًرا  يصبح  لم  ما  مؤلم  غير   -

للتداخل مع إطباق األسنان ومضغ الطعام.

تأثيرها:

- يمكن أن يسهم في تأثر كمية المدخول الغذائي 
 لألم والطفل بسبب عدم الراحة عند المضغ.
- يوفر موقعًا لنمو البكتيريا؛ مما يؤثر على 
نهاية  في  الداعمة  واألنسجة  اللثة  صحة 

المطاف.

 -    تتأثر طريقة العناية بصحة الفم واألسنان الروتينية بسبب النزيف واأللم وأحيانا يؤدي وجودهم الى االهمال.
-  تأثيرات جمالية غير مرغوب فيها.

4. تآكل طبقة المينا:

تطور تآكل طبقة المينا:

تؤثر األحماض الناتجة من الغثيان الصباحي والتقيؤ على ضعف طبقة مينا األسنان.

   توصيات للمريض:

 - تناول األطعمة المغذية والتقليل من األطعمة السكرية طوال اليوم.
 - استخدم غسول يحتوي على بيكربونات الصوديوم بعد القيء لتحييد كميات الحمض.

 - مضغ العلكة التي تحتوي على إكسيليتول )xylitol( بعد تناول الطعام.
.)xylitol( استخدم فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد و - 

- تأكدي من المضمضة بالماء أو غسول فم يحتوي على الفلورايد للحفاظ على مستوى األحماض في الفم.
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تعليمات للمرأة الحامل: 
يعتبر الثلث الثاني األكثر أمانًا لعالج األسنان.	 

ال بد من الزيارة الدورية لطبيب األسنان لمتابعة صحة اللثة واكتشاف التهابات اللثة مبكراً لعالجها 	 
ومنع تقدمها مما يؤثر على صحة الفم واألسنان.

الزيارات الدورية للحامل تكون ثالث زيارات خالل التسعة الشهر للحمل 	 

قطع بعض العادات الضارة مثل التدخين وغيرها، اللتي تؤثر على صحة األم والجنين والتي من 	 
شأنها حدوث مضاعفات مثل اإلجهاض ، الوالدة المبكرة وأحيانا وفاة الجنين.

من الضروري استخدام نظام غذائي متنوع يحتوي على مجموعات الغذاء الوقائية األساسية، مع 	 
الحد األدنى من األطعمة السكرية، للحفاظ على القوة اليومية والشعور بالراحة، وتوفير مواد البناء 

األساسية للجنين، وحماية وتعزيز صحة األنسجة الفموية لألم، وتقليل مشاكل ما بعد الوالدة.

تتم إزالة المعادن من السطح الخارجي للمينا وسطح الجذر المكشوف في عملية تآكل المينا	 

يُنصح باستخدام معجون أسنان لجميع المرضى مرتين يوميًا على األقل، بعد الفطور وقبل النوم.	 
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استخدام األدوية وغيرها: 
استشارة  من  البد  الجنين  لسالمة 
أي  استخدام  قبل  المختص  الطبيب 
دواء، الن معظم االدوية لها القدرة على 
الدموية  الدورة  لدخول  المشيمة  عبور 

للجنين مما يؤثر على سالمته. 

األشعة والحمل: 
عدم  من  البد  االشعاعية  الصورة   -

استخدامها اال عند الضرورة.

أثناء  مطلوبة  األشعة  تكون  عندما   -
الحمل، فإنه يتم تغطيته بمريلة تحتوي 
للظهر  الثانية  والمريلة  الرصاص،  على 
إلى  الوصول  من  الثانوي  اإلشعاع  لمنع 

البطن وحماية الغدة الدرقية.
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