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Skąd ta próchnica? Dlaczego trzeba
oczyszczać zęby przed snem?
W krótkim czasie od pojawienia się zębów u dziecka jama ustna jest zasiedlana przez bakterie próchnicotwórcze (Streptococcus
mutans). Bakterie te najczęściej pochodzą od matki lub osób sprawujących nad nim bezpośrednią opiekę. Przenoszeniu bakterii
sprzyjają nieprawidłowe zachowania higieniczne, np. całowanie
dziecka w usta, oblizywanie jego łyżeczki lub smoczka. Bakterie
próchnicotwórcze w obecności cukru wytwarzają kwasy, które
powodują odwapnienie (demineralizację) szkliwa zębów. Ślina
obecna w jamie ustnej ma zdolność neutralizowania i buforowania kwasów. Zawiera także związki mineralne (wapń i fosforany)
umożliwiające naprawę (remineralizację) niewielkich odwapnień
szkliwa. W sytuacji zmniejszonego wydzielania śliny, co ma miejsce w czasie snu i w przypadku częstego i długotrwałego narażenia zębów na działanie kwasów bakteryjnych, jego naprawa (remineralizacja) jest niewystarczająca. Pojawiają się wówczas pierwsze
objawy próchnicy zębów - białe plamy, a następnie ubytki próchnicowe.
Częstą przyczyną próchnicy są błędy dietetyczne, polegające przede wszystkim na:
dodawaniu cukru do produktów spożywczych podawanych
dziecku,
karmieniu dziecka przed snem i w nocy,
nieoczyszczanie zębów dziecka po karmieniu

Karmienie naturalne
Karmienie naturalne dziecka przynosi korzyści zarówno
dziecku jak i matce. Karmienie piersią jest w ważnym czynnikiem
warunkującym prawidłowy rozwój dziecka i wpływającym na jego
zdrowie, także w przyszłości. Chroni dziecko przed infekcjami.
Prawdopodobnie zmniejsza też ryzyko nadwagi i cukrzycy w przyszłości oraz umożliwia optymalny rozwój intelektualny dziecka.
Dostarcza także korzyści matkom ponieważ chroni je przed rakiem piersi i prawdopodobnie przed rakiem jajnika i cukrzycą typu
2. Pełne informacje dotyczące korzyści płynących z karmienia
piersią, wskazań i przeciwskazań oraz zasady karmienia piersią
oraz wprowadzania pokarmów uzupełniających zawiera Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (2016 rok).

Czy karmienie naturalne sprzyja próchnIcy?
Karmienie piersią może przyczynić się do rozwoju choroby próchnicowej jeśli nie będą przestrzegane zasady profilaktyki
przeciwpróchnicowej.
Mleko ludzkie:
zawiera cukier laktozę, która jest mniej próchnicotwórcza
w porównaniu z sacharozą jednak także jest przetwarzana
przez bakterie na kwasy,
zawiera mniej wapnia, fosforanów, białka oraz charakteryzuje się mniejszymi zdolnościami zobojętniania kwasów niż
mleko krowie.

Piersią można karmić po ukończeniu przez dziecko 12.
miesiąca życia, jeśli będzie to pożądane przez matkę i dziecko jednak w przypadku dzieci z wyrzniętymi już zębami, zwłaszcza zębami szczęki, aby uniknąć próchnicy konieczne jest przestrzeganie
zasad profilaktyki przeciwpróchnicowej.
Niekorzystnie na uzębienie wpływa przede wszystkim:
karmienie bezpośrednio przez snem (także drzemką
w ciągu dnia) i w nocy bez oczyszczania powierzchni zębów,
ponieważ w czasie snu zmniejszone jest wydzielanie śliny
i jej możliwości ochronne.
jednoczesne podawanie dziecku słodzonych produktów.

Co warto wiedzieć
karmienie wyłącznie mlekiem kobiecym jest zalecane przez
pierwsze sześć miesięcy życia.
od drugiego półrocza życia dzieci powinny otrzymywać
posiłki uzupełniające (w 6.-8. m.ż. 2-3 posiłki a w 9.-24. m.ż.
3-4 posiłki i 1-2 przekąski, np. cząstka warzywa lub owocu,
kawałek chleba) oraz pokarmy stałe, coraz mniej rozdrobnione.
w drugim półroczu życia dziecko nabywa umiejętności gryzienia. Wrodzony odruch ssania powinien zanikać między 12
a 18 miesiącem życia a umiejętność gryzienia ukształtować
się do 24 miesiąca życia; gryzienie sprzyja wzrostowi szczęk
i wydzielaniu śliny.
w pierwszych dwóch latach życia nie należy dodawać soli
i cukru

Zalecenia
Mając na uwadze zarówno korzyści płynące z karmienia
piersią jak i utrzymanie zdrowego uzębienia dziecka wskazane jest:
opóźnienie zasiedlania jamy ustnej dziecka przez bakterie
próchnicotwórcze, przede wszystkim poprzez dbałość
o zdrowie własnego uzębienia przez rodziców/opiekunów
dzieci i przestrzeganie zasad higieny,
po wyrżnięciu się pierwszych zębów mlecznych
oczyszczanie zębów dziecka po karmieniu przed snem
i w nocy,
stopniowe ograniczanie karmienia piersią (i butelką)
bezpośrednio przed snem i w nocy,
stopniowe przyzwyczajanie dziecka do zaspokajania
pragnienia w nocy wodą,
wprowadzanie pokarmów coraz mniej rozdrabnianych
wraz z pojawianiem się zębów,
unikanie dodawania cukru do pokarmów i napojów podawanych dziecku, zwłaszcza w pierwszych dwóch latach
życia,
ograniczenie częstości podawania dziecku soków owocowych na korzyść warzyw i świeżych owoców,
stosowanie pasty do zębów z fluorem podczas szczotkowania
zębów dziecka.

Należy podkreślić, że ważnym elementem zapobiegania
próchnicy są także regularne wizyty kontrolne dziecka w gabinecie stomatologicznym (pierwsza wizyta powinna się odbyć między
6. a 12. miesiącem życia dziecka) i wykonywanie niezbędnych zabiegów profilaktycznych.
Aktualne informacje dotyczące stosowania profilaktyki fluorkowej, żywienia dzieci oraz zasad higieny jamy ustnej są dostępne w
postaci artykułów na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologii
Dziecięcej (http://ptsd.net.pl/) oraz w wersji skróconej na stronie
Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy.
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