
جفافف االفمشرحح   
 

ما هھھھو جفافف االفم؟  
٬، يیمكن أأوو معظم االوقتططواالل االوقت جفافف االفم تعرضت لجفافف االفم من ووقت آلخر٬، وولكن إإذذاا لكل شخص يیتعرضض 

من االمشاكل االصحيیة االتي يیمكن أأنن تنشأ. ااعدددفهھناكك   
 

)xerostomia( ززيیرووستوميیاااالسم االطبي لجفافف االفم هھھھو   
 

ما هھھھي أأسبابب جفافف االفم ؟  
 

االغددد االلعابيیة (في االفم ) ما يیكفي من االلعابب.ال تنتج جفافف االفم عندما يیحدثث   
 

 نتيیجة تناووللأأوو ططويیل ااألجل. قد يیكونن سبب جفافف االفم مؤقت بسبب ااإلجهھادد أأوو  اجفافف االفم مؤقتكونن يیيیمكن أأنن وو
من االصيیدليیة ددوونن ئهھا يیمكنك شراا أأوو بعض ااألددوويیة االتيمجموعة ووااسعة من ااألددوويیة٬، سوااء تلك االتي يیحدددهھھھا االطبيیب 

.ووصفة ططبيیة  
 

بعض أأسبابب جفافف االفم االمؤقت:  
االقلق •  
ااإلجهھادد •  
بعض ااألددوويیة •  
االتدخيین •  
االفممن االتنفس  •  

 
عن االعالجاتت االطبيیة مثل االعالجج ااإلشعاعي أأوو  اكونن ناجميی٬، وويیمكن أأنن متوااصلقد يیكونن جفافف االفم ططويیل ااألجل 

(اانظر أأيیضا يیمكن أأنن يیسبب جفافف االفم االتي اتت . ووهھھھناكك عددد من ااألمرااضض ووااالضطراابعنقاالرأأسس وواال اتتجرااح
االجدوولل أأددناهه).  

 
:ااألجل بعض أأسبابب جفافف االفم ططويیل  

االعالجج ااإلشعاعي •  
االرقبةوواالرأأسس جرااحاتت  •  
مرضض االسكريي •  
)Sjőgrens( متالززمة •  
)SLE( االحمرااء مرضض االذئبة •  
االتهھابب االمفاصل االرووماتويیديي •  

 
؟عليینااالفم يیؤثر جفافف كيیف   

ادديیة٬، مثل ة االقيیامم باألعمالل االيیوميیة االعبوسوفف تعرفف بالفعل صعف٬، بشكل منتظمجفافف بالاالشعورر إإذذاا كنت قد تعاني من 
.يیلللأأثناء اا مريیحاالالنومم بتمتع االااألكل وواالبلع وواالتحدثث ووحتى   

 
.تيینفي االفم ووتشقق االشفة تعاني من حرققد طعم٬، ووااإلحساسس بالمعظم تفقد بالعطش ووقد تشعر قد   

 
انن أأسنانك وولثتك ليیست صحيیة كما كانت من قبل. قد ب سناننااألططبيیب ووقد يیخبركك معاناةة٬، ك في االأأسنانقد تبدأأ صحة 

.يیدةةأأنفاسك ليیست جرراائحة تكونن على علم بأنن   
 

االلعابب مهھم جداا؟ يیعتبرلماذذاا   
 



نهھ يیحتويي إإال أأتكونن أأساسا من االماء٬، يی هھعلى االرغم من أأنووعددد من ااألددوواارر االهھامة. يیقومم ب٬، ووجداا سائل معقدهھھھو االلعابب 
تزيیيیت وواالهھضم ووقتل االبكتيیريیا وواالفطريیاتت وواالفيیرووساتت.االأأيیضا على االكثيیر من االمكوناتت ااألخرىى االمسؤوولة عن   

 
االلعابب  ة:تأأهھھھميی -  

االمضغ وواالبلععلى يیساعد  •  
يیبدأأ هھھھضم االطعامم •  
يیساعد على االكالمم •  
يیحمي ضد االبكتيیريیا وواالفطريیاتت وواالفيیرووساتت •  
ننااألسناتعالج يیحتويي على االمعاددنن االتي  •  

 
لتخفيیف آآثارر جفافف االفم؟أأنن نفعلهھ ما االذيي يیمكن   

 
عالجج على  اااالرعايیة االصحيیة االخاصص بك قاددررفقد يیكونن ااختصاصي  ٬،إإذذاا كانن من االممكن تحديید سبب جفافف االفم

).االجفافف ناتجا عن أأددوويیة تتناوولهھاإإذذاا كانن  ٬،االمشكلة (على سبيیل االمثالل  
 

فمك من آآليیاتت االحمايیة يیستفيید اليیة من االسكر أأوو مضغ االعلكة. ساالحلويیاتت االخ٬، قد يیتم نصحك بمص لتحفيیز االلعاببوو
اللعابب.االخاصة باالطبيیعيیة   

 
ااستخداامم ووقد يیوفر االماء أأوو مص قطعة من االثلج. شربب على االمدىى االقصيیر من خاللل  معالجةوويیمكن االحصولل على 

أأططولل.معالجة لمدةة ررذذااذذ االلعابب ااالصطناعي   
 

تعمل بنفس ططريیقة االلعابب االطبيیعي في وولن مستمر٬، بالترططيیب االشعورراا اتت لن توفر أأيي من هھھھذهه االمعالجوومع ذذلك٬، 
االحفاظظ على صحة ااألسنانن ووااللثة.  

 
عالجاتت جفافف االفم:  

 
االمرططبة االمواادد االهھالميیة •  
بداائل االلعابب •  
االميیاههشربب  •  
مص مكعباتت االثلج •  
وواالعلكةاالحلويیاتت االخاليیة من االسكر  •  

 
 


