
 عادات غلط دهاني در كودكان
 

رويش دندانها فرآيند بسيار پيچيده اي است و از نظم خاصي پيروي مي نمايد. محل قرارگيري دندانها توسط چندين عامل كنترل 
مي شود:  

نيروي ناشي از زبان كه به دندان فشار مي آورد.  .١
 نيروي عضالت لب كه دندان را سر جايش نگاه مي دارد. .٢
 حركت عضالت گونه و فشار دندان مقابل .٣

 

بطور طبيعي تعادل نيروهاي فوق باعث رديف شدن دندانها مي شود. ولي در بعضي موارد عادات غلط دهاني كودك تعادل 
نيروهاي فوق را بر هم زده و مشكالتي را ايجاد مي نمايد كه تشخيص به موقع اين عادات غلط و كمك به رفع آنها باعث 

پيشگيري از بهم خوردن ترتيب دندانها مي گردد.  

 عادات غلط دهاني شايع دركودكان:
 گاز گرفتن لب

 قرار گرفتن زبان بين دندان
 جويدن ناخن
 جويدن گونه

 فشار دادن دندانها روي هم (دندان قروچه) 
 مكيدن انگشت
 جويدن اشياء

 پستانك

 گاز گرفتن لب:
 اكثر والدين متوجه اين عادت غلط نمي شوند. در مدرسه هم گاز گرفتن ).5-13(شكل اين عادت غلط سبب كج شدن دندانها مي شود 

لب پايين را معموًال به حساب تمركز و توجه بيشتر دانش آموز مي گذارند. براي تشخيص بايد به دقت به لب پايين نگاه كرد. 
معموًال حاشيه لب مشخص نمي باشد و لب پايين قرمز تر از لب باال بوده و محل فشار دندانهاي باال بر روي آن قابل تشخيص 

است. لب به دليل اينكه داخل دهان قرار مي گيرد و زبان چربيهاي نرم كننده آن را پاك مي كند به خشكي دچار مي شود؛ به همين 
خاطر اين كودكان لب خود را بطور مداوم با زبانشان مرطوب مي كنند. استفاده از كرم هاي مرطوب كننده روي لب به ترك اين 

 عادت كمك مي كند.

                          
 قرار دادن زبان بين دندانها:

 اين مشكل اگر از سنين پايين اصالح گردد، خيلي از مشكالت ارتودنسي ).5-14(شكل اين مسأله نياز به توجه و دقت فراوان دارد 
در آينده بوجود نمي آيد. براي تشخيص اين مشكل، به هنگام بلع به دقت به زبان و عضالت لب پايين و چانه توجه كنيد. اگر 

هنگام بلع زبان بين دندانها فاصله اندازد يا عضالت چانه و لب پايين زياد و بصورت غير عادي منقبض شوند، احتمال ابتالء به 
اين عادت وجود دارد. براي رفع اين عادت بهتر است كودك در مقابل يك آينه قرار گيرد و سعي نمايد در هنگام بلع، زبان او از 

 الي دندانهايش بيرون نزند.

 
گاز گرفتن لب كودك سبب كج شدن  :5-13شكل 

 دندانهاي او در دراز مدت مي گردد.



 
 

 جويدن ناخن:
). والديني كه متوجه مي شوند كودكشان نياز به كوتاه كردن 5-15 سالگي به اين عادت مبتال گردد (شكل 2ممكن است كودك از 

ناخن پيدا نمي كند بايد به اين مسأله توجه بيشتري نمايند. آگاه كردن كودك، يادآوري كافي، تشويق و استفاده از دوستان و معلمين 
 براي رفع اين عادت مفيد مي باشد.

                           
 جويدن گونه:

جويدن گونه عادت غلطي است كه معموًال والدين ديرتر متوجه آن مي شوند. هنگام جويدن گونه، قسمت جلوي لب تغيير حالت 
مي يابد. براي تشخيص آن بايد به داخل دهان و قسمت داخل گونه توجه نمود. معموًال يك خط برجسته و برافروخته در آن ناحيه 

 ديده مي شود. آگاه كردن كودك، يادآوري كافي و تشويق براي رفع اين عادت مفيد مي باشد.

 سائيدن دندانها روي هم(دندان قروچه):
اين عادت غلط بيشتر مربوط به عضالت جويدن مي باشد كه با انقباض خود، سبب سائيده شدن دندانها مي شوند. كودك ممكن 
است از صداي آن خوشش بيايد و برايش يك عادت شود. اين عادت به خودي خود نمي تواند سبب نامرتبي دندانها شود؛ ولي 
هنگاميكه در دوره دندانهاي شيري انجام شود، سبب تأخير و اشكال در رويش دندانهاي دائمي مي گردد. در هنگام وجود اين 

 مشكل، فرد را به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد.

 مكيدن انگشت: 
اين عادت معموًال در كودكاني مشاهده مي گردد كه از شير مادر محروم مي باشند. متأسفانه اين عادت غلط در صورت عدم 

توجه، بعد از سن حدود پنج سالگي عوارض بسياري در شكل  گيري و رشد دندانها، فكين و فرم صورت ايجاد مي كند (شكل 
). براي تشخيص آن مي توان به تميز بودن انگشت مكيده شده و وضعيت كودك هنگام خواب دقت نمود. براي ترك اين 16-5

  عادت بهتر است كودك را به دندانپزشك ارجاع دهيد.

                    
 
 

 
قرار دادن زبان بين دندانها. اين عادت سبب  :5-14شكل 

بوجود آمدن ناهنجاريهاي مختلفي در نحوه قرارگرفتن دندانها 
 مي گردد.

 
جويدن ناخن از جمله عادات مضر كودك  :5-15شكل 

  است كه بايد با آن مقابله كرد.

 

  مكيدن انگشت شست از عادات غلطي است كه آسيبهاي جدي به رشد فك و دندانها وارد مي كند. :5-16شكل



 
 جويدن اشياء:

كودك ممكن است چيزهايي مانند خودكار، آستين پيراهن يا اسباب بازيهاي خود را جايگزين مكيدن انگشت يا پستانك كند. اين 
اشياء اگر براي مدت كوتاهي استفاده شوند، معموًال عارضه اي ندارند؛ ولي اگر اين عمل بصورت عادت درآيد، حتمًا مشكالتي 

 را در سيستم دهان و دندان ايجاد مي نمايد.

 پستانك:
يكي ديگر از عادات غلط استفاده از پستانك براي كودك مي باشد. بايستي در نظر داشت كه درصورت ايجاد اين عادت ، جدا 

كردن كودك از پستانك نبايد با زور صورت گيرد،زيرا ممكن است مشكالت ديگري از قبيل شب ادراري را بوجود آورد. 
بهترين راه براي ترك پستانك يا عادات ديگر، باال بردن سطح آگاهي كودك نسبت به مسأله مي باشد. يادآوري به كودك نبايد بيش 

  سالگي، كودك را به مركز بهداشتي درماني ارجاع دهيد.4از حد باشد. در صورت پافشاري به عادت پس از سن 

 
 
 

 


