ضایعات شایع دهانی در کودکان

پوسیدگی دندان

 :نوعی بیماای عفونی است

آبسه دندانی لثه

ای  :آبسه یک کیست حاوی

عفونت است که دندان و بافت های اطراا

کیست های رویشی:وقتی دندان دا حال

آن اا

اویش است معموال حالت خون مادگی دا سطح لثه

اسرت و

اتفاق می افتد که به آن کیست اویشی گفته میشود.

که داآن ساختاا دندان دا اثا عوامل میکاوبری از

تحت تاثیا قااا میدهد  .عموماً دادنرا

بین می اود و قابلیت انتقال به سایا دندان هرا اا

میتواند عوااض جدی مثل تحلیل لثه و استروروان

عوااض خاصی ندااند و فقط ممکن است خونایزی

بدبویی دهان و...اا به دنبال داشته باشرد .جر رت

کمی ایجاد کنند.بعد از اویش دندان عموما کیست ها

دامان آبسه دندان عفونی باید دامان شود.

باطا می شوند  .دهانشویه های ضد میکاوبی دا

دااد  .مفا

مکاا مواد قندی و عرد

اعرایرت

ب داشت از علل اصلی ایجاد آن می باشد .

ب بود این عااضه کمک کننده است.

تبخال داخل
آفت

دهانی  :یک بیماای واگریراداا

دهانی  :ضایعه ی شایع و دادناکی است کره

ویاوسی است که باعث الت اب لثه می شود .عرلرت

مواط دهان زبان و لثه اا داگیا می کند  .عرلرت

آن انتقال ویاوس از تماس بزاقی پوسرتری و یرا

آن میتواند استاس کمبود آهن و اسیردفرولریرک
عوامل هوامونی – تغذیه ای و  ....باشرد .عرمرومرا

مواطی میباشد  .عموما بردون دامران براطرا
می شود و صافا از ضد داد باای تسکین آن میتوان

زبان باردار  :نوعی پوشش زاد یا سفیدانگ اوی
زبان است که گاها با بوی بد دهان همااه

بدون دامان دا طری  01– 01اوز برا طرا

آب

میباشد.علت این بیماای تنفس دهانی ب داشت

کافی و گاها دامان ضدویاوسی تحت نظرا دنردان

ضعیف و بیماای های تب داا می باشد .دامان آن

میشود .دهانشویه های ضدمیکاوبی بره تسرایرع

پزشک است.

اعایت ب داشت دهانی و مفا آب کافی است.

ب بود زخم کمک می کنند.دا طول دواه ی آفرت
از مفا
مفا

اجیل و شکالت پاهیز شود .با افرزایرش
لبنیات دفعات باوز آفت کاهش پیدا میکند .

استفاده کاد.دامان آن دهانشرویره مفرا

زخم گوشه لب  :نوعی زخم است که دا گوشه

زبان

جغرافیایی  :الت اب خوش خیم زبران

است که باعث ظ وا لکه های قامز سرفریرد و
صواتی اوی زبان می گادد  .گاها با مفا ادویه
جات تند و استاس عالیم بدتا می شود.

ا لتهاب لثه حاد نکروز دهنده:
این بیماای یک عفونت دهانی دا اطفال
میباشدکه معموال علت اصلی باوز آن افزایش
باکتای های محیط دهان استاس سوءتغذیه
ضعف ایمنی و مشکل بی خوابی است.به علت

شدت ضایعات ب داشت دهان کاهش می یابد و
دا ادامه بوی بد دهان اا سبب می شود.دا
تعدادی از کودکان به صوات همزمان عفونت ای
ویاوسی نیز ممکن است اتفاق بیفتد .از جمله
عالیم این بیماای می توان به موااد زیا اشااه
کاد:
-داد و خونایزی لثه

زخم

تروماتیک  :این نوع زخم توسط خرود

کود

القا میشود( .مثل جویدن لب و مروراط

دهان دستکاای لثه ) .بیشتا دا کودکان دااای
استاس دندان قاوچه ودندان های ناماتب دیده
می شود.

-زخم های دادنا

و دااای سطح خون چکان

عقب افتن لثه ها دا بین دندان هاتنفس بد بومزه فلزی دا دهانبزاق بیش از حد دا دهانتببه منظوا دامان این عااضه باید به دندانپزشک
مااجعه نمود.

های لب ایجاد می شود.از جمل علل آن می توان به
موااد زیا اشااه کاد :
کمبود ویتامین ب و آهنجمع شدن بزاق دا گوشه های لبناماتب بودن دندان امکیدن انگشت دستعامل اصلی آن اطوبت گوشه لب و اشد قااچ دا
این ناحیه است .دامان آن کا های ضد قااچ و ضد
میکاوبی تحت نظا دندانپزشک می باشد

