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كودكان و نوجوانـان  .   شود دندان قروچه در كودكان زياد ديده مي 
ولـي  .   توانند دندان قروچه داشته باشند      در هر مرحله از خواب مي     

اين پديده در نيمه اول خواب شبانه رايجتر است و ايـن درسـت        
 non-REMزماني است كه خواب بدون حركات سريع چشـم            

% 50تقريبا   .     افتد  بيشتر اتفاق مي  
كودكان دچـار دنـدان قـروچـه           

دندان قروچه معموال از     .   شوند  مي
 ماهگي درست از زمانيكه     10سن  

شيرخوار دندانهاي پيشين شيـري     
آورد، شــروع      خــود را در مــي      

دو دندان در باال و دو        ( گردد    مي
بـعـضـي از      ) .   دندان در پـايـيـن      

شيرخواران در تمام شب دنـدان       
كنند ولي برخي ديگـر       قروچه مي 

گرچه در بـزرگسـاالن دنـدان          . دهند گهگاه اين كار را انجام مي 
قروچه معموال با ضايعات دنداني همراه اسـت در شـيـرخـواران               

 ولي بـهـرحـال مشـاوره بـا             . شوند  چنين ضايعاتي كمتر ديده مي    
دندانپزشك براي معاينه دندانهاي شيرخوار حداقل اقدام مـفـيـد            

برخي از شيرخواران به تغيير وضعيتـشـان در طـول           .   خواهد بود 
دهند به اين صـورت كـه بـعـداز              خواب به نحو احسن جواب مي     

آيند، يا در وضعيت خوابيـده   مي اينكه به حالت خوابيده به پهلو در  
به پشت و بالشي زير گردن قرارگيرد، دندان قروچه آنهـا قـطـع           

 .شود مي

 دكتر محمود محمدي
 فوق تخصص بيماريهاي مغزواعصاب كودكان

 اسـتاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
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 دندان قروچه در كودكان

 د كــتــر   مــحــمــو د   مــحــمــد ي 

دندان قروچه شبانه پديده كامال 
 ..شايعي در كودكان است



 بروشور مربوط به والدين

 دندان قروچه
 !آنچه والدين بايد بدانند

واكنش شما به دندان قروچه در كودكتان 
 چگونه باشد؟

 
حقيقتا دندان قروچه در كودكان چندان نـگـران كـنـنـده               

البـتـه ايـجـاد       .     نبوده،  احتياج به اقدامات آن چناني ندارد     

زا براي كودك مانند      جوي آرام واز بين بردن محيطي تنش      

. تمام انواع اختالالت خواب، البته كمك گزار خـواهـد بـود            

البته اگر كودك دچار سردرد و درد در محل مفصل آرواره           

در كنار گوش بود ويا اينكه دندانهايش دچار تـخـريـب و              

خوردگي بودند؛ حتما بايد از مشاوره دندانپزشـكـي سـود            

هاي بزرگتر و همچنين نوجوانان ممكن است از  بچه. جست

به شكل صفحه بعد نـگـاه       ( پروتز محافظ دندان سود ببرند      

 ).كنيد

هاي بزركتر و نوجوانان نيز       دندان قروچه در بچه   

شود و شروع آن معموال بعداز سـن ده            ديده مي 

بالغين زماني  در طـول      %   95تقريبا  .   سالگي است 

اند و بسيـاري از        حيات خود دندان قروچه داشته    

در كودكان .   اند  آنان به كرات اين حالت را داشته      

دندان قـروچـه     .   نيز اين پديده بسيار شايع است     

در كودكان مبتال بـه نـاتـوانـيـهـاي هـوشـي و                   

كودكان مـبـتـال بـه        .   مغزي نيز شايعتر است     فلج

دندان قروچه مـمـكـن      

است از عاليم هـمـراه       

ــدان،         ــل درد دن ــث م

سردرد و درد در مفصل تامـپـورو مـانـديـبـولـر               

عـالوه  .   رنج بـبـرد   )   درست در جلوي الله گوش    ( 

براين تخريب، سائيدگي و شكستگي دندانها نيز       

ايـجـاد   .   تواند دراين كـودكـان ديـده شـود             مي

تواند هم دفعات و هـم شـدت             جواضطراب مي 

 .دندان قروچه را افزايش دهد
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