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روزيت فاضل 

حافظوا على أضراسكم.
ت��س��ت��غ��رب ال��خ��ب��ر ع��ن��د س��م��اع��ه. 
لكن هذه التركيبة الخاصة معتمدة 
ف����ي ش���ك���ل م���ل���ح���وظ  ف����ي م��ج��ت��م��ع 
وتخطت  لبنان  في  األس��ن��ان  أطباء 
العالم  إل��ى  وطننا  ح��دود  بأهميتها 

المتطور.
وف����ي ال��ح��ق��ي��ق��ة، ل���م ت��ك��ن ه��ذه 
ر 

ّ
التركيبة "تبصر النور" لو لم يتوف

الدعم المالي لها من  الباحثين ومن 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف، ه���ذا ما 
األسنان  طب  كلية  عميدة  اكدته 
ال��دك��ت��ورة ن��دى نعمان ل���"ال��ن��ه��ار"، 
وق���ال���ت: "ج����اء ال���دع���م م���ن ال��ج��ام��ع��ة 
وأكمل الباحثان الموازنة المطلوبة 
لهذا اإلخ��ت��راع بدعم ذات��ي من كل 

منهما". 
عن  التعريف  في  الغوص  وقبل 
التوقف  م��ن  ب��د  ال  التركيبة،  ه��ذه 
ع��ن��د ال��م��س��ي��رة األك���ادي���م���ي���ة لكل 

م����ن خ��ل��ي��ل ون���ع���م���ان وال����ت����ي ت��ب��رز 
ل��ك��ل منهما.  ط��اق��ات إس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
يشغل  نعمان  أل��ف��رد  فالبروفسور 
اللبي  ال��ع��اج  قسم  رئيس  مهمات 
في كلية طب األسنان في جامعة 
ال����ق����دي����س ي����وس����ف وه������و ت���ع���اون 
م��ع ال��ب��روف��س��ور ع��ص��ام خ��ل��ي��ل وه��و 
األس�����ت�����اذ ال���م���ح���اض���ر ف����ي ال��ك��ل��ي��ة 
ال��م��ذك��ورة للعمل ف��ي إع����داد ه��ذه 

التركيبة الخاصة.
ب��داي��ة، ع����ّرف  ن��ع��م��ان ل���"ال��ن��ه��ار" 
ال���ع���اج ال��ل��ب��ي ب��أن��ه ي��ف��رض نفسه 
ف�����ي ح������ال ت����ع����رض ال�����ض�����رس إل���ى 
ت���س���وس وال������ذي ف���ي ح����ال ت��وس��ع 
إن���ت���ش���اره ي���ط���ال ال���ع���ص���ب. وق����ال: 
باأللم  حينها  ف��ي  المريض  "يشعر 
ون����ل����ج����أ إل�������ى م�����ا ي���س���م���ى "س���ح���ب 
العصب" وهو عاج لبي إلستئصال 
عن  لعزلها  ال��ج��ذور  العصب وحشو 

محيطها".
وع���ن���دم���ا س���أل���ن���ا ع����ن ال��ت��وق��ي��ت 
ال���م���ن���اس���ب ل���ل���ج���وء إل�����ى ال��ت��رك��ي��ب��ة 

الخاصة أجاب خليل بأن "المريض 
يتعرض خال العاج اللبي لحوداث 
ع����دة ن���ات���ج���ة   ت��ق��ع  خ����ال زي��ارت��ه 
ل��ط��ب��ي��ب األس���ن���ان أو ب��س��ب��ب ح��ال��ة 
م���رض���ي���ة ط��������رأت ف�����ي ال�����ض�����رس". 
وإس����ت����م����ر خ���ل���ي���ل ف����ي ش����رح����ه ع��ن 
ض����������رورة ال����ل����ج����وء إل�������ى ال���ت���رك���ي���ب���ة 
ال��م��ذك��ورة ق��ائ��ًا: "أم���ام ه��ذا الواقع 
يضطر طبيب األسنان المعالج إلى 
اتخاذ أحد قرارين: خلع الضرس أو 
اإلنتقال إلى عاجات أحدث تنقذ 
الضرس وتتم من خال وضع هذه 

التركيبة في داخل الضرس".
التركيبة  ه���ذه  ك��ان��ت  إذا  وع��م��ا 
تائم معظم الحاالت المرضية عند 

ال���راش���دي���ن وال��ص��غ��ار ق���ال ن��ع��م��ان: 
أي  مع  التركيبة  ه��ذه  تتعارض  "ال 
األوالد  وت��ائ��م  ع��ام��ة.  حالة مرضية 
تبديل  مرحلة  تخطيهم  بعد  أيضًا 
أسنانهم أي إنهائهم مرحلة أسنان 
ال���ح���ل���ي���ب ووص����ول����ه����م إل�����ى م��رح��ل��ة 

أسنان جديدة بديلة عنها".
من جهة أخ��رى، شكل الحديث 
ع���ن ه����ذه ال��ت��رك��ي��ب��ة ل���غ���زًا ف���ي حد 
ذاته إلى أن أوضح خليل الموضوع 
أس���ن���ان األوالد  "ت���ت���ع���رض  ق����ائ����ًا: 
ي��ه��دد ديمومة  م��ا  للتسوس وه���ذا 
التركيبة  الضرس بحد ذات��ه. ه��ذه 
الرئيسي  فالهدف  الضرس.  تنقذ 
ف���ي ال���ع���اج ال��ل��ب��ي ه���و ع����زل محكم 

للجذر عن محيطه أي اللثة وعظام 
الفك". 

أضاف: "لنعد إلى التركيبة. إنها 
تمتاز من خال مشتقاتها عن غيرها 
في سرعة تجميد داخل الجذر. هي 
ووضعها  تحضيرها  بطريقة  مميزة 
المضادة  ومميزاتها  ال��ج��ذر  داخ���ل 
ل��ل��ج��راث��ي��م. وال��ت��رك��ي��ب��ة م��ؤل��ف��ة من 
م��واد ع��دة تجمع ف��ي ب���ودرة وتمزج 
بسائل وتوضع في الضرس لتعيد 

إليه الحياة من جديد". 
ه����ذه  ك���ل���ف���ة  ك����ان����ت  إذا  وع����م����ا 
ال��ت��رك��ي��ب��ة  ب��اه��ظ��ة ال��ث��م��ن أج����اب: 
وكلفتها  ال��ث��م��ن  ب��اه��ظ��ة  "ل��ي��س��ت 
م����دروس����ة ج����دًا وه����ي ف���ي م��ت��ن��اول 

ال���ج���م���ي���ع". وع����ن����دم����ا س����أل����ن����اه ع��ن 
قال  التركيبة  ظ��روف "والدة" هذه 
خليل: "هذا بحث قمت به شخصيًا 
وتعاونت في وضعه قيد التنفيذ مع 
أض��اف: "شاركنا  نعمان".  الدكتور 
م��ن خ��ال ه��ذا البحث ف��ي مسابقة 
الفرنسية  الجمعية  نظمتها  علمية 
ل��ل��ع��اج��ات ال��ل��ب��ي��ة ف���ي ع���ام 2009

وه��دف��ه��ا إخ��ت��ي��ار أه���م ب��ح��ث علمي 
إعتزاز،  وبكل  الموضوع".  ه��ذا  في 
أكمل نعمان كامه، مشيرًا إلى أن 
البحث اللبناني الذي تقدمنا به فاز 
بذلك  وإستطعنا  األول���ى  بالمرتبة 
أن ننافس مشاريع بحثية تقدمت 
الجامعات  كبريات  يمثلون  ألطباء 

والمختبرات البحثية العالمية". 
وب���ع���د ت��س��ج��ي��ل ب������راءة اإلخ���ت���راع 
ونيل  والتجارة  االقتصاد  وزارة  في 
نعمان  أعلن  عالمية،  إخ��ت��راع  ب���راءة 
أن "ال���ت���رك���ي���ب���ة ت��ص��ن��ع ال����ي����وم ف��ي 
المتخصصة  ال��م��خ��ت��ب��رات  ك��ب��ري��ات 
في ألمانيا ويتم توزيعها في العالم 
كله من شركة أدوية وأدوات طبية 
الشركة  "ت��ص��در  وق���ال:  فرنسية". 
الدواء إلى أوروبا وأوستراليا وكندا 
العالم  ودول  ال��م��ت��ح��دة  وال���والي���ات 

وصواًل إلى لبنان". 
ف�����ي ال����م����ق����اب����ل، أث����ن����ى ك�����ل م��ن 
خليل ونعمان على دور نقابة أطباء 
األس���ن���ان ال��ت��ي ن��ظ��م��ت م��ح��اض��رات 

ع���ن ه����ذا اإلخ����ت����راع، وق�����ال خ��ل��ي��ل: 
"أذك��ر هنا أننا نشارك في سلسلة 
م�����ح�����اض�����رات ع���ل���م���ي���ة م��ت��خ��ص��ص��ة 
للتعريف عن هذا اإلختراع ومنها مع 
الخاصة  للبحوث  الدولية  الجمعية 
لطب األس��ن��ان وال��ت��ي ش��ارك��ن��ا في 

إحدى محاضراتها".
اشارة إلى ان هذا اإلختراع شكل 
مادة مهمة للنشر في أكثر من 10
ع��ال��م طب  ف���ي  م��ج��ات متخصصة 
األسنان، وال سيما المعنية بالعاج 

اللبي".
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طبيبان من اليسوعية اخترعا تركيبة لحشوة األسنان َغَزت العالم
اكتشاف عصام خليل وألفرد نعمان ُيعيد للضرس حياته

في حياة الطبيبين البروفسور عصام خليل 
والبروفسور ألفرد نعمان محطات مهمة 

طبعت الحياة العلمية في علم طب 
االسنان في لبنان والعالم كله. فخليل 
ونعمان لم يهاجرا من لبنان لرفع اسم 
وطنهما األم عاليًا بل بقيا هنا وحمال 

خبرتهما البحثية واألكاديمية المرموقة 
إلى أرقى مراكز البحوث في العالم والتي 

اعتمدت اختراعًا مشتركًا لهما هو عبارة 
عن تركيبة خاصة تعيد "نبض الحياة" 

للضرس وتستعمل في العمليات الجراحية 
للعالجات اللبية لألسنان.


