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تقديم : 

عند   )La carie de la petite( املبكر  األسنان  تسوس  يشكل 

األطفال ظاهرة حقيقية في اجملتمع و يتمثل في تسوس يصيب أسنان 

سن  في  األطفال  أو  الرضع  عند   )dents temporaires( احلليب 

التي  لألسنان  امللسى  املساحات  على  عالماته  تظهر  التمدرس.  قبل 

تتطور بسرعة وقد تؤدي الى عواقب وخيمة على املستوى احمللي للفم 

و األسنان و كذا على مستوى الصحة العامة لألطفال.

األسنان  تسوس  األطفال،  عند  لألسنان  األمريكية  األكادميية  تعرف 

املبكر عند األطفال بتواجد تسوس واحد على األقل أو عدم تواجد سن 

واحد بسبب التسوس، أو تواجد سن واحد محشو عند األطفال الذين 

تصل أعمارهم ل 71 شهرا على األقل)1(.

 syndrome du( : املرض عدة تسميات منها  من قبل، أعطي هذا 

carie du biberon( هي تسوسات ناجتة عن الرضاعة من ثدي األم 
أو الرضاعة االصطناعية)4-3-2(.

بني  كبير  بشكل  األرقام  تتغير  العالم،  في  اإلحصائية  الناحية  من 

الدراسات حيث يسجل هذا املرض من 1 إلى %38 عند األطفال التي 

تتراوح أعمارهم بني سنة و سنتني، و من %5 إلى %56 عند األطفال 

التي تتراوح أعمارهم بني سنتني وثالثة سنوات)5(.

في املغرب بينت دراسة أجريت في سنة 1993 في 25 مركز صحي 

أن  التمدرس  750 طفل في سن قبل  التي شملت  و  البيضاء،  بالدار 

48 شهرا يعانون  18 و  تتراوح أعمارهم بني  التي  %23 من األطفال 
من تسوس مبكر لألسنان.
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تصل  أن  ممكن  حيث  الفقيرة  الشريحة  بكثرة  تصيب  الظاهرة  هذه 
عندهم األرقام إلى %90 من حيث اإلصابة بهذا املرض.

عند  املبكر  للتسوس  السريرية  املظاهر  بوصف  سيقوم  املقال  هذا 
األطفال و كذا عواقبه.

)Aspects cliniques( : المظاهر السريرية

ميناء  طبقة  بتواجد  األطفال  عند  املبكر  التسوس  مظاهر  تتمثل 
كذا  و  النمو،  احلديثة  احلليب  بالنسبة ألسنان  الشكل  مكتملة  غير 
تواجد فراغات مجهري ينتج عنها انحالل سريع لهذه الطبقة بسبب 

.)les bactéries cariogènes( البكتيريات املسببة للتسوس

بداية هذا املرض يأتي بغثة و يتطور بسرعة بحيث أن اآلباء يشكون من 
تفتت و كسور سريعني ألسنان احلليب عند أطفالهم.

ينتشر التسوس املبكر عند األطفال في البداية على املساحات امللسى 
من القواطع العليا و ذلك بظهور شريط أبيض أو رمادي في نفس اجتاه 
و منحى لثة األسنان )الصورة 1(، نفس األعراض ممكن أن تظهر على 
بقايا  تواجد  مع  هذا  يتزامن  قد  و  األسنان  مابني  أو  األضراس  سطح 

الطعام )7-8(.

للسن  املعدنية  املادة  فقدان  على  تدل  التي  و  البيضاء  الطبائع  هذه 
تسمى مرحلة ما قبل حفر التسوس )stade pré-cavitaire( في 
هذه املرحلة العودة إلى الصحة األولية للسن ممكنة بشرط إلغاء كل 

تسوس  من  الوقائية  بالوسائل  االنضباط  كذا  و  التسوس  مسببات 
األسنان.

في حالة عدم االنضباط بالوسائل الوقائية تزيد ظاهرة فقدان املعادن 
من السن بحيث أن امليناء يصبح هشا مما يؤدي إلى كسور و ظهور حفر 
في السن، في هذه احلالة نتكلم عن تسوس طبقة العاج الذي يأخذ 
لونا بنيا أو أسودا و الذي يحيط بعنق األسنان األمامية مما يجعلها أكثر 

عرضة لكسور على مستوى التاج)2-7( )الصورة 2-3(.

في هذه املرحلة تأثر اللب يتم بسرعة و قد يؤدي إلى عواقب وخيمة 
على مستوى اللب و اجلهاز احلامل للسن.

في احلاالت املتقدمة نالحظ أن كل أسنان احلليب األمامية و العلوية 
مهدمة )من غير تاج( و كذا تأثر أسنان أخرى. لكن األسنان السفلية 
األمامية جندها في الغالب غير متأثرة نتيجة التنظيف األوتوماتيكي 
باللسان و كذا بسبب القرب من الغدة اللعابية أسفل الفك السفلي 

و اللذان يتدخالن عند عملية الرضاعة. 

عواقب التسوس المبكر للسن : 
)Répercussions de la carie de la petite enfance(

محلية  عواقب  األطفال  ألسنان  املبكر  التسوس  عن  ينتج  أن  ميكن 
)سن احلليب أو السن الدائم في حالة النمو( أو على مستوى الصحة 

العامة للطفل ونذكر من هذه العواقب :

التسوس المبكر عند األطفال : المظاهر السريرية و عواقبه

صورة 1 : تسوس امليناء عند طفل يبلغ سنتني 
على  بيضاء  عالمات  تواجد  نالحظ  والنصف. 

عنق القواطع األمامية العلوية. 

صورة 4: تعّفن اجلهاز احلامل للسن 61. نالحظ 
كل  األمامية،  العلوية  القواطع  تاج  تكسر 
األسنان  تعاني من تسوس عند طفل يبلغ اربع 

سنوات من العمر.

صورة 3:  تسوس العاج مع تعرض لب سن 51 
األمامية،  العلوية  القواطع  تاج  تكسر   .61 و 
األضراس احلليبية تعاني من تسوس عند طفل 

يبلغ ثالث سنوات من العمر.

صورة  6: طفل خمس سنوات يعاني من تسوس 
السفلية  القواطع  ان  ونالحظ  األسنان  كل 
وبعض  التسوس.  هذا  من  تنجو  لم  األمامية 

األسنان املسوسة تعاني من تعّفن مالزم.

صورة 2: تسوس العاج. حفر التسوس صفراء-
العلوية  األمامية  القواطع  بعنق  حتيط  بنية 

عند طفل ثالث سنوات.

السن   تعّفن  عن  ناجت  بالوجه  انتفاخ   :5 صورة 
84 املسوس عند طفل سنتني. صعوبة في أخذ 
صور إشعاعية وصور لفم الطفل نتيجة تدهور 

في حالته الصحية.
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)Les répercussions locales( : العواقب احمللية

�  :)Les complications infectieuses( التقيحية  العواقب 
وهي عواقب نالحظها بكثرة و التي تشكل السبب الرئيسي لآلباء في 

زيارة طبيب األسنان و منها : 

 La pulpite ou inflammation( اللب  التهابات على مستوى   -
pulpaire(: ممكن أن تكون التهابات ذات طابع رجعي و ذلك إذا اقتصر 
االلتهاب على لب التاج، أما إذا تعداه إلى لب اجلذر في هذه احلالة قد 

ينتج ألم شديد بالسن خصوصا ليال.

أو  وجود  مع  يتالزم  قد   :)La nécrose pulpaire( اللب  تعفن   -
انعدام تعفنات باجلهاز احلامل للسن.

بالنسبة للتعفنات اللبية املالزمة لتعفنات اجلهاز احلامل للسن فهي 
كثيرة و نالحظها على مستوى أسنان احلليب املسوسة والغير معاجلة.

أننا  بحيث  منه  جزءا  أو  بكامله  اللب  متس  أن  ممكن  التعفنات  هذه 
نشاهد أعراض االلتهاب اللبي و كذا أمراض التعفن)11(.

بالنسبة للتعفنات الغير املالزمة لتعفنات باجلهاز احلامل للسن وهي 
احلاالت الصعبة بحيث أن العواقب ممكن أن متس األسنان الدائمة في 
إطار النمو و ممكن أن تصل هذه العواقب إلى املساس باحلالة الصحية 
حيث  احلادة  احلالة   : حالتني  عن  احلديث  ميكن  للطفل)11-3(  العامة 
الفك،  أسفل  ملفاوية  عقد  تواجد  الوجه،  في  سريع  انتفاخ  نالحظ 
تخلخل األسنان وكذا تدهور احلالة العامة للطفل . أما احلالة املزمنة 
تواجد  املريض مع  اجملاورة للسن  باللثة  فإننا نالحظ احمرار غير عادي 

تقيحات أحيانا )الصورة 6(.

عواقب  بني  من  واحدا  تشكل  اجلذور  تفرعات  متس  التي  األمراض 
التعفنات اللبية ألسنان احلليب. و لذلك ففي حاالت التعفنات اللبية 
للسن  االحتفاظي  العالج  فإن  للسن  اجلهاز   لتعفنات  مالزمة  الغير 
اجلهاز  لتعفنات  املالزمة  اللبية  التعفنية  احلاالت  في  بينما   ، ممكن 

احلامل للسن فإن العالج يستلزم خلع السن.

و في احلاالت التي ال يتم فيها عالج هذه األمراض ، فإن التعفن ممكن أن 
يصيب األسنان الدائمة التي في إطار النمو بحيث نالحظ تنشئة غير 
أو تكون  ، تكون غير عادي للسن، توقف منو السن  متكاملة لألسنان 

كيس الذي يؤدي إلى دفع السن الدائم عكس منحى و اجتاه منوه.

�  Les répercussions( األسنان  أدوار  على  املؤثرة  العواقب 
تاج  مستوى  على  حتدث  التي  التكسرات  إن   :)fonctionnelles
السن يؤدي إلى خلل في مخارج بعض احلروف وكذا على مستوى بلع 
يؤدي  اللسان يحتفظ مبوقع سفلي حيث  أن  أيضا  و نالحظ  الطعام، 

هذا إلى تقدم أمامي للفك السفلي.  

�  Les répercussions( باجلمالية  املتعلقة  العواقب 
esthétiques( و هي مهمة جدا، بحيث أن هذا املرض يصيب بكثرة 
األسنان العلوية األساسية و التي تخل بجمالية الطفل إضافة إلى 
يعطي  هذا  كل  احلروف،  ببعض  النطق  في  يجدها  التي  الصعوبة 

مشاكل نفسية وتواصلية للطفل مع محيطه .

: )Répercussions générales( العواقب على الصحة العامة

قد يؤدي التسوس املبكر للسن إلى منو متأخر للطفل و ذلك بسبب 
مع  والتواصل  النمو  و  الطعام  في  الطفل  يواجهها  التي  الصعوبات 

احمليط اخلارجي.

طب األسنان

صورة 7: تعّفن بني جذور السن 74. هذا التعفن ناجت عن تعّفن لب السن.
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عالج األسنان و خصوصا في سن مبكرة يكون صعبا بسبب عدم تقبل 
العام  التخدير  إلى  اللجوء  يكون  األحيان  بعض  في  و  العالج  الطفل 
تستلزم  و  مكلفة  تبقى  العالجات  هذه  و  حتميا.  و  ضروريا  للطفل 
أولياء  و  اآلباء  الكثير من  الذي يصعب على  الشيء  حصصا متعددة، 

األطفال في مجتمعنا.

و من أجل جتنب كل هذه العواقب فإن التشخيص املبكر حلاالت تسوس 
أسنان احلليب يبقى ذو أهمية قصوى خصوصا قبل تكسر تاج السن، 

حيث أن العالج يتم بسرعة و سهولة.

الفم  النوع من أمراض  دورا فعاال في جتنب هذا  يلعب أطباء األطفال 
واألسنان و ذلك بالكشف املبكر عن هذا املرض وكذا حتسيس األمهات 
و األطر الطبية بهذا املرض، عواقبه و أسبابه و التي نتمنى أن نخفض 

من نسبتها في املغرب في السنوات القادمة.
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