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لثه بطور طبیعی صورتی روشن است ،گر چه رنگ آن با رنگ
چهره فرد ،ضخامت بافت و درجه کراتینیزاسیون ارتباط دارد.
قرمزتر بودن رنگ لثه کودک به دلیل رگهای بیشتر و اپی تلیوم
نازکتر
سطح لثه کودکان stipplingکمتر و صافتر از بزرگساالن

 در فرد سالم بزرگسال،لثه مارژینال دارای شکل لبه چاقویی تیز
در طی دوره رویش دندانهای کودک ،لثه ضخیمترو با لبه های گرد
ناشی از جابجایی و فشردگی ناحیه سرویکالی دندانهای شیری
ست.




عمق پروب اطراف دندانهای شیری :تقریبا  2میلی متر
پروب در سطح فاسیال و لینگوال کم عمق تر از قسمتهای
پروگزیمالی



 PDLدر کودکان پهن تر از بزرگساالن



عرض لثه چسبنده در فک پایین باریکتر از فک باال





افزایش عرض لثه چسبنده در هر دو فک طی انتقال دندانهای
شیری به دائم
استخوان آلوئول اطراف دندانهای شیری دارای فضاهای مغز
استخوان بزرگتر ،ترابکول و آهکی شدن کمتر






التهاب بافتهای لثه ای مجاور دندان
ژنژیویت مارژینال  :شایعترین شکل بیماری پریودونتال که از
کودکی آغاز می شود.
ژنژیویت شدید در کودکان نادر است ولی تعداد زیادی از کودکان
دچار نوعی ژنژیویت خفیف و برگشت پذیرند.ژنژیویت در کودکان
بندرت تبدیل به پریودونتیت می شود.







نوعی ژنژیویت گذرا اغلب در کودکان خردسال در هنگام رویش دندانها ،
معموال موضعی و همراه با رویش دشوار دندان بوده و پس از پدیدار شدن
دندانها در حفره دهان از میزانش کاسته می شود.
بیشترین افزایش وقوع ژنژیویت کودکان :اغلب در گروه سنی  6تا  7سال
هنگام رویش دندانهای دائمی
افزایش ژنژیویت به دلیل آنکه مارژین لثه با کانتور تاج دندان در حین مرحله
اولیه رویش فعال حمایت نمی شود ،رخ داده و برخورد پیوسته غذا بر روی
لثه سبب التهاب میگردد.

 این التهاب بطور شایعتری همراه با رویش دندانهای
مولر اول و دوم دیده می شود.
 ممکن است دردناک باشد و بصورت التهاب یا پری
کرونایتیس گسترش یابد یابد.
درمان:
 ژنژیویت رویشی خفیف :بهبود بهداشت دهان
 پری کرونیت دردناک:شستن ناحیه با ماده ای غیر
محرک
 پری کرونیت همراه با تورم و درگیری غدد لنفاوی:آنتی
بیوتیک









میزان پاکیزگی دندان با سالمت بافتهای لثه ارتباط دارد.
تکرار مسواک زدن ،دقت در برداشت پالک ،اکلوژن مطلوب و جویدن غذاهای
سخت اثر مفیدی بر پاکیزگی دهان دارند.
ژنژیویت مرتبط با بهداشت ضعیف :خفیف ( ،)earlyمتوسط و شدید
ژنژیویت اولیه بسرعت برگشت پذیر و با پروفیالکسی دهانی خوب و آموزش
صحیح مسواک و نخ دندان قابل درمان است.
ژنژیویت معموال در کودکان نسبت به بزرگساالن با میزان پالک یکسان،
شدت کمتری دارد.

 عفونتHSV
 زخم آفتی عود کننده
 ژنژیویت حاد نکروز شونده زخمی
 کاندیدیازیس حاد
 عفونت باکتریایی حاد






عفونت اولیه معموال در کودک زیر 6سال بدون تماس قبلی با
HSV1
 %99تمام عفونتهای اولیه از نوع subclinical
در برخی تنها با یک یا دو زخم ساده بر روی غشاهای مخاطی
دهان
در سایر کودکان ،ظهور عفونت اولیه با نشانه های حاد
ژنژیواستوماتیت تبخالی حاد

ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد:






احتمال بروز در کودکان با دهانهای تمیز و بافتهای سالم همانند
افراد با بهداشت دهانی ضعیف
بروز ناگهانی  ،بیقراری  ،تحریک پذیری ،سردرد ،درد هنگام
مصرف غذا و مایعات اسیدی ،بافتهای لثه ای قرمز آتشین

وجود وزیکولهای زرد یا سفید (یافته دهانی اختصاصی در
بیماری اولیه حاد) ،پاره شدن وزیکولها و ایجاد زخمهای دردناک
به قطر یک تا سه میلی متر ،دوره  10تا  14روز







مخاط گونه ،زبان ،لبها ،کام سخت و نرم و نواحی لوزه ای
گاهی ضایعات زخمی بزرگ بر روی بافتهای کام یا لثه یا در
چین مخاطی گونه
معیار تشخیصی :افزایش  4برابر پادتن های سرم HSV-1
کشت مثبت ضایعه به HSV-1









قطعی :آسیکلوویر ،فام سیکلوویر ،واالسیکلوویر/استامینوفن،
ایبوپروفن
مکانیسم داروی ضد ویروس سیستمیک :مهار همانند سازی
ویروسها در سلولهای عفونی شده با ویروس
آسیکلوویر) (Cap/Susدر  5دوز روزانه تا تقریبا 1گرم در روز برای
 10روز

درمان موفق با آسیکلوویر در کودکان و نوزادان
فام سیکلوویر ،واالسیکلوویر :جدیدتر و احتماال مؤثرتر ولی در
کودکان مطالعه نشده

 کاربرد بی حس کننده سطحی خفیف:
• لیدوکائین  Topicalبرای کودکی که قادر به نگهداری یک
قاشق چایخوری از آن به مدت  2تا  3دقیقه در دهان باشد.
• مخلوطی از قسمتهای مساوی شربت دیفن هیدرامین
(آنالژزیک و ضد التهاب ) و کائوپکتات (پوشاننده ضایعات)
• تجویز مکملهای ویتامینی

 جدا کردن بیمار از سایر اعضای خانواده





پس از بروز عفونت اولیه درابتدای دوره کودکی HSV ،غیرفعال شده و در
لا
گانگلیون عصبی حسی ساکن شده و بعدها بصورت زخم سرد یا تبخال ،معمو ً
بر روی کناره خارجی لبها ظاهر می شود(.تبخال لبی عود کننده)RHL :
عوامل مرتبط با عود تبخال:
• فشارهای روانی،مقاومت بافتی کم ناشی از تروما ،تابش نور خورشید ،مسائل
مربوط به دندانپزشکی







داروی ضد ویروس سیستمیک:بالفاصله با شروع نشانه های
پرودرمال عود ،در 5دوز روزانه برای  5روز
 FDAبرای درمان هرپس لبیال راجعه در بچه های  12ساله و
باالتر :
• واالسیکلوویر 2گرم در ابتدا و 2گرم  12ساعت بعد
کرم ضدویروسی پنسیکلوویر :برای ضایعات دور دهان هر 2
ساعت در هنگام بیداری برای  4روز
• نباید همزمان با داروهای ضدویروسی سیستمیک تجویز شود.




کرم آسیکلوویر موضعی :%5در کودکان  12سال به باال 5 ،بار در
روز برای  4روز
اسیدآمینه لیزین




دندانپزشکان اغلب در معرض آلودگی با  HSV-1هستند.
بعلت ناتوانی حرفه ای همراه با عفونت انگشت و چشم،
حفاظت در برابر این ویروس مهم است.








زخمی دردناک بر روی غشای مخاطی غیرچسبنده کودکان مدرسه ای و
بالغین
پیک سنی  10-19سال
شایعترین اختالل مخاطی در هر سن و نژادی در جهان
زخمها روی غشاهای مخاطی مرطوب دهان با نمای گرد تا بیضی دارای
قاعده ای شبیه دهانه آتشفشان و لبه های قرمز برجسته و دردناک
ضایعات به فرم :منفرد ،چندتایی ،هرپتی فرم
شیوع آن در کودکان مدرسه ای سفیدپوست :تقریبا  3برابر کودکان سیاه
پوست

ضایعاتً 4-12روزًباقیًماندهًوًبدونًاسکارًبهبودًمیًیابند.
 :Sutton diseaseآفتًماژورًشیوعًکمتریًداشتهًوًاسکارًبجاًمیًگذارد.

آفتًممکنًاستًهمراهًباًسایرًبیماریهایًسیستمیک:بهجتً،کرونً،سلیاکً،
نوتروپنیً،سندرمًنقصًایمنیً،سندرمًرایترSLEً،








افزایشًحساسیتًتأخیریًبهًاسترپتوکوکً L-Sanguisکهًجزءًفلورًمیکروبیً
معمولًدهانًاست.
واکنشًخودًایمنیًاپیًتلیومًدهانیً،آلرژیًبهًمحتویاتًخمیرًدندان
عاملًتسریعًکنندهًوًپیدایشًبروزًآفتًدرًً%75مواردً:ترومایًخفیفً،گاز
گرفتگیًگونه
اختاللًدرًعملکردًغددًبزاقی
کمبودهایًتغذیهًایً(درًً%20بیماران)ً:آهنً،اسیدًفولیکً،ویتامینً B12
اختاللتًمعدیًرودهًای

 استرس


طبقًنظرًً:Shipویروسهای HSV , HHV6, CMV, EBV, VZV









خط اول درمان :ژلها و کرم های ضد التهاب:کورتیکواستروئید
موضعی
• Flucinonide5.0%, Triamcinolone0.25%, Clobetasol
0.5%
سایر داروهای ضد التهاب و ضد آلرژی :
• موضعی :آفتازول ،Zilactin ،اتیل سیانو اکریالت
• در موارد شدید :پردنیزون خوراکی
دهانشویه موضعی:
• تتراسایکلین موضعی  ،کلرهگزیدین ،شربت دگزامتازون

به دلیل نقش احتمالی  VZVدر ایجاد آفت ،آسیکلوویربه مدت 2
روز در درمان برخی موارد مزمن شدید مؤثر بوده






در کودکان پیش مدرسه ای نادر ،گاهی در کودکان  6-12سال،
در نوجوانان شایع
ابتالی پاپی بین دندانی و وجود پوشش غشای کاذب نکروتیک
بافت مارژین لثه
عامل بیماری :ارگانیسم های اسپیروکتی (بورلیا وینسنتی و
باسیل فوزی فرم)
نماهای بالینی  :بافت لثه ای ملتهب،دردناک ،خون چکان ،بی
اشتهایی ،تب باالی ، 40̊Cبی حالی عمومی و بوی بد دهان

•
•

•
•

بیماری در مدت  24تا  48ساعت به کورتاژ زیر لثه ای ،تمیز
کردن دبریها ،محلولهای اکسید کننده خفیف پاسخ می دهد.
در صورت ابتالی حاد و گسترده بافتهای لثه ای :تجویز آنتی
بیوتیک در اولین مالقات
بهبود بهداشت دهان و استفاده از دهانشویه های اکسید
کننده مالیم پس از هر وعده غذایی
کلرهگزیدین  2بار در روز





 :ANUGبه تمیز کردن دهان یا پروفیالکسی و آنتی بیوتیک
پاسخ می دهد ولی این پاسخ در مورد  AHGSوجود ندارد.
AHGSدر کودکان پیش دبستانی و بصورت حمله سریع بروز می
کند ،ولی  ANUGبندرت در این گروه ،طی دوره زمانی طوالنی
تر و معموال در دهان با بهداشت ضعیف بروز می کند.

 ارگانیسم کاندیدا آلبیکانس جزء فلور نرمال دهان
 ایجاد بیماری با کاهش مقاومت بافتی و ضعف
سیستم ایمنی
 کاندیدیازیس  neonatalحین عبور از کانال زایمان ،طی
دو هفته اول زندگی ،با شیوع باال

 درمان نوزادان و خردساالن :موضعی
Sus Nystatin 100,000u 1ml or Sus
)Clotrimazole (10mg/ml
 درمان سیستمیک10mg/ml 6mg/kg daily :
Sus Fluconazole
 درمان کودکان بزرگتر:
 درمان موضعی :قرصهای مکیدنی کلوتریمازول
یا پاستیل نیستاتین
 درمان سیستمیکTab Fluconazole 100mg :
#14

❖ بیماری های لثه ای مرتبط با سیستم اندوکرین:
ژنژیویت بلوغ






قبل از بلوغ و نیز در دوره بلوغ
محدود به ناحیه قدامی ،بدون ابتالی سمت لینگوال ،احتمال ابتالی یک فک
افزایش حجم لثه مارجینال ،در حضور محرکهای موضعی با
پاپیالهای پیازی شکل
در دختران زودتر از پسران ولی تمایل به کاهش شیوع با افزایش سن
 :Nakagawaافزایش مشخص التهاب لثه ،هورمونهای جنسی ،پره وتال
اینترمدیا در نوجوانی در خالل بلوغ

درمان:
•
•
•
•

بهبود بهداشت دهان ،حذف محرکهای موضعی
مصرف ویتامین  500 Cمیلی گرم روزانه به مدت  4هفته
سبب بهبود سریع افزایش حجم لثه و التهاب
در صورت ژنژیویت هایپرپالستیک شدید و عدم پاسخ به
درمانهای موضعی و سیستمیک:جراحی و gingivoplasty
لزوم بهداشت عالی برای کاهش عود








معموال محدود به نسوج مارجینال و پاپیالها ،متفاوت از ژنژیویت
مرتبط با بهداشت ضعیف
احتمال خونریزی خود به خود و درد شدید
از نظر کلینیکی در  2حالت:
نوع شدید :د ر کودکان دارای آلرژی به آب میوه و عدم مصرف
مکمل ،مشاهده کمبود Vit cدر بررسی خونی
بهبودی سریع در  2هفته با  200-250میلی گرم Vit cدر کودکان
و  1گرم  Vit cدر کودکان بزرگتر و بالغین
نوع کم شدت آن بسیار متداولتر از حد تصور

رنگ سبز:








اغلب برروی دندانهای کودکان
نتیجه عملکرد باکتریهای کروموژنیک بر کوتیکول مینا
محدوده رنگی:سبز تیره تا سبز روشن مایل به زرد
تشکیل سریعترو تمایل به عود بیشتر در افراد دارای تنفس
دهانی
اغلب در ⅓ ژنژیوال سطح لبیال دندانهای قدامی فک باال
مرتبط با قارچها( (Aspergillus,Penicilliumو باکتریهای
فلورسنت
احتمال عود حتی بعد از برداشت دقیق و کامل








شیوع کمتر از رنگ سبز
برداشت بسیار راحت تر از رنگ سبز یا قهوه ای
اغلب در ⅓ ژنژیوال دندان
در ارتباط با بهداشت ضعیف دهان
عامل احتمالی :باکتریهای کروموژنیک Flavobacterium
 Lutescensو Seratia marcescens

❑
❑
❑
❑
❑

شیوع آن بسیار کمتر از رنگ سبز و نارنجی
بصورت خط ممتدی از فرم لثه تبعیت کرده و گاهی بصورت
منتشر بویژه در مینای زبر و حفره دار دیده می شود.
بسیاری از کودکان با رنگدانه سیاه  :بدون پوسیدگی و با
بهداشت دهانی عالی
اغلب در زنان
عامل :باکتریهای کروموژنیک اکتینومیست

Thank
You

