
 پوسیدگی ھای دندانی زودرس در کودکان

  مقدمھ
یكي از مشکالت شایع 
دردندان پزشكي كودكان، 
پوسیدگي ھای زودرس 

  دندان ھاي شیري است. 
  

كھ با نام   این مشكل
نامیده مي   Early Childhood Caries علمي

شود، با ایجاد پوسیدگي در دندان ھاي شیري سبب 
گردد كھ  تخریب ساختار و درد دندانی مي

چون مشكالت تغذیھ و ظاھر نا زیبا را   تبعاتي
   .برای کودک در پي دارد

 
از آنجا كھ این مشكل در سنین خیلی پایین شروع 
می شود، درمان این پوسیدگي ھا ھم براي بیمار و 
ھم براي دندان پزشك یك معضل محسوب مي 
گردد. این در حالي است كھ تنھا با رعایت نكاتي 

جلوگیري   ان از بروز چنین مشكليساده مي تو
  .كرد

پوسیدگي ھاي دنداني زودرس دوران كودكي 
                                                  چیست؟

این پوسیدگي ھا، نوع خاصي از پوسیدگي ھای 
دنداني شدید ھستند كھ نوزادان و كودكان خردسال 
را درگیر مي كنند و پیشرفت سریعي دارند. طبق 
تعریف آكادمي دندان پزشكي كودكان آمریكا، 
حضور بیش از یك سطح دنداني پوسیده (ضایعھ 
حفره دار یا بدون حفره)، ترمیم شده یا از دست 

(دراثرپوسیدگي ) درھر کدام از دندان ھاي  رفتھ

سال، پوسیدگي ھای  ٦شیري در یك كودك زیر 
  .زودرس دوران كودكي نامیده مي شود

  

  
  

علل ایجاد پوسیدگي ھاي دنداني زودرس دوران 
                  چیست؟ كودكي

برخالف تصور بسیاري از والدین، قطره آھن در 
نقشي ندارد، بلكھ فقط سبب ایجاد این پوسیدگي ھا ھیچ 

تغییر رنگ دندان ھای پوسیده مي گردد. مھمترین علل 
   :ایجاد این پوسیدگي ھا، شامل موارد زیر است

الف. تمیز نكردن دھان كودك توسط والدین از زمان 
   .رویش اولین دندان ھاي شیري

   :ب. الگوي تغذیھ اي نا مناسب شامل
ایر نوشیدني ھاي استفاده از شیشھ حاوي شیر یا س) ١

شیرین بعنوان پستانك، جھت آرام كردن وكمك بھ 
   .خوابیدن كودك

خوردن مکرر شیراز شیشھ در طول شب، مطابق ) ٢
  .میل كودك

  خواب   ج. كاھش جریان بزاق حین
د. وجود پوسیدگي ھاي متعدد درمان نشده در دھان 

   .پدر و مادر كودك
معاینھ  ه. عدم مراجعھ والدین بھ دندانپزشك براي

صحیح و انجام اقدامات   كودك و كسب اطالعات
   .پیشگیرانھ از زمان رویش اولین دندان ھاي شیري

و. مصرف مكرر میان وعده ھاي پوسیدگي زا در 
   .طول روز توسط كودك

دام دندانھا بطور شایع تحت تاثیر پوسیدگیھاي ک
   دنداني زودرس دوران كودكي قرار میگیرند؟

 
چھار دندان پیشین شیري فك باال، آسیاھاي اول   

شیري ھر دو فك و دندانھاي نیش شیري فك پایین، 
معموال دندانھایي ھستند كھ بھ این پوسیدگیھا دچار 
میشوند. دندانھاي درگیر، معموال بھ صورت قرینھ در 
دو سمت دھان كودك قرار دارند. دندان پیشین شیري 

شود كھ دلیل این امر،  فك پایین، معموال پوسیده نمي
نقش محافظت كننده زبان از این دندانھا حین مكیدن 
شیر و نیز شستشوي طبیعي این دندانھا توسط جریان 
بزاق بھ علت قرار گیري دھانھ مجراي غدد بزاقي 
ساب مند یبوالر و ساب لینگوال در پشت این دندانھا 
 مي باشد. دندانھاي آسیاي دوم شیري ھم بھ دلیل اینكھ
در سن باالتری رویش مي یابند، معموال مبتال نمي 
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توصیھ ھایي بھ والدین جھت پیشگیري از ایجاد 
  :پوسیدگي ھاي دنداني زودرس دوران كودكي

 
از آنجایی کھ پوسیدگی دندانی یک بیماری مسری  .١

است و میکروبھای ایجادکننده آن معموال از دھان 
والدین(بویژه مادران) بھ نوزاد منتقل می شوند، قبل از 
اقدام بھ بچھ دار شدن بھ فکر سالمت دندانھای خود 
باشید و با مراجعھ بھ دندانپزشک، دندانھای پوسیده 

نظر دندانپزشک می توانید با  خود را درمان کنید. با
مصرف برخی آدامس ھای بدون قند یا دھانشویھ ھا، 

   .بھداشت دھانی خود را بھبود بخشید
 
ظرف شش ماه بعد از رویش اولین دندان کودک،  .٢

جھت معاینھ و دریافت اطالعات و مشاوره ھای 
بھداشتی مناسب، نوزاد خود را نزد دندانپزشک 

وصیھ شده این مراجعھ متخصص کودکان ببرید. ت
   .ماھگی کودک نباشد ١٢دیرتر از 

 
دندانھای نوزادتان را زمان رویش آنھا تا  .٣

سالگي، شب ھا قبل از خواب با استفاده از ١٫٥   حدود
   .یك پارچھ یا گاز استریل، تمیز کنید

 
سالگي، دندانھاي كودك را بھ  ٣تا  ١٫٥در دوره . ٤

دون استفاده از كمك مسواكھاي انگشتي یا دستي، ب
خمیر دندان یا با استفاده از خمیر دندانھاي فاقد 

   .فلوراید، شب ھا قبل از خواب مسواك بزنید
 
سالگي، دندانھاي كودك را با  ٦- ٣در سن  .٥

مسواكھاي دستي یا برقي و خمیر دندانھاي فلوراید دار 
مخصوص كودكان، روزي دو بار(یک بار بعد از 

   .خواب شب) مسواك بزنید صبحانھ و یک بار قبل از
  
  

 
از شیشھ حاوي شیر، بھ عنوان پستانك جھت آرام  .٦

   .كردن و كمك بھ خوابیدن كودك استفاده نکنید
 
اجازه ندھید كودك با بطري یا شیشھ محتوي چیزي  .٧

   .غیر از آب در دھانش بھ خواب برود
 
در صورتی کھ کودک عادت کرده در شب مکررا  .٨

سعی کنید بھ تدریج تعداد دفعات  شیر بخورد،
شیرخوردن را کاھش دھید و بعداز ھربار شیردھی بھ 
کودک آب بخورانید تا اضافات شیر از روی دندانھای 

   .کودک پاک شود
 
-١٢تغذیھ کودک از شیشھ شیر را در حدود سن . ٩

ماھگي متوقف و او را بھ نوشیدن از فنجان یا  ١٤
   .لیوان تشویق کنید

 
ه ندھید كودك در طول روز، مكررا میان اجاز .١٠

قبیل: انواع   وعده ھاي پوسیدگي زا از
كلوچھ، كیك، بیسكویت، پفك، چیپس       شیریني،

در صورت تمایل كودك بھ  .وغیره مصرف كند
اینگونھ خوراكي ھا بھتر است آنھا را بھ طور یكجا 

   .وعده ھاي غذایي اصلي بھ او داد   وبعد از صرف
 
زماني منظمي براي وعده ھاي غذایي  برنامھ .١١

کنید و   اصلي كودك و نیز میان وعده ھا طرح ریزي
  .تعداد میان وعده ھا را بھ حداقل برسانید

كودك را تشویق کنید بجاي خوراکیھای پوسیدگی  .12
زا، از ترکیبات غیر پوسیدگي زا مثل پنیر، ماست، 

ن وعده میوه، ساالد و مغزھا(مثل پستھ، بادام ) در میا
  .ھا استفاده كند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  کتر ابوالفضل شفیعید
  دندان پزشک متخصص کودکان 
  

  طراحی پمفلت: حسین سلطانی
 دندانپزشکی گیالن
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