
 مراقبت های دندانپزشکی نوزادان

هر نوزادی باید ارزیابی خطرسالمت دهان را از پزشک اولیه یا متخصص مراقبت از -1

 سالمت تا شش ماهگی دریافت کند.

پدران، مادران یا پرستاران باید مراقبت های خانگی از دندان ها را تا یک سالگی -2

 برای نوزادان فراهم آورند.

پزشکان و همه کسانی که در سالمت کودکان سهم دارند، باید به رسمیت شناختن -3

dentalhome  کنند.برای همه کودکان در یک سالگی پشتیبانی 

مناسب است دندانپزشک نوزاد را در هر سنی، حتی تازه به دنیا آمده، معاینه کند. +

ن و دندان کودک حتی در شرایطی که مشکل مشخصی وجود ندارد، اولین معاینه دها

 با حداقل تا یک سالگی انجام شود.

همیشه الزم نیست که معاینه دهان نوزاد در اتاق کار دندانپزشکی باشد، اما حتما +

 باید در جایی انجام شود که نور کافی برای معاینه چشمی وجود داشته باشد.

د. با این روش معاینه می تواند فقط شامل مشاهده مستقیم و لمس با انگشتان باش+

حال، اگر دندان های آسیاهای شیری رویش یافته باشند یا نیاز به ابزار دستی باشد، 

معاینه باید در محلی انجام گیرد که امکان انتقال ابزار دندانپزشکی بین دستیار و 

 دندانپزشک راحت تر باشد.

 چرخه زندگی دندان

 مرحله آغازی )مرحله جوانه ای(-

 کالهکی(مرحله تکثیر )مرحله -

 مرحله تمایز بافتی و تمایز شکلی )مرحله زنگوله ای(-



 مرحله آغازی

در اوایل هفته ششم زندگی جنینی، شواهد میکروسکوپی از تکامل دندان انسان 

دیده می شود. سلول هایی در الیه پایه اپی تلیوم دهانی با سرعتی بیش از سلول 

ضخیم شدن اپی تلیال در کثیر، های مجاور شروع به تکثیر می کنند. نتیجه این ت

 محل قوس دندانی آینده است.

 این پدیده منشا بخش اکتودرمی دندان است و منجر به ایجاد تیغه دندانی می شود.

 مرحله تکثیر

سلول ها همچنان در مرحله کالهکی ادامه پیدا می کند. در نتیجه رشد نابرابر تکثیر 

. سلول های محیطی کالهک، بخش های مختلف جوانه، کالهک تشکیل می شود

 بعدها اپی تلیوم مینایی بیرونی و درونی را می سازند.

 شکلی تمایز و بافتی تمایز مرحله

در این مرحله، تمایز سلول ها از پاپیالی دندانی به سلول های عاج ساز )ادنتوبالست 

ها( ها( و از سلول های اپی تلیوم مینایی درونی به سلول های میناساز )آملوبالست 

 رخ می دهد.

تمایز بافتی، نشانه پایان مرحله تکثیر سلولی است، زیرا سلول ها توانایی تکثیر خود 

 را از دست می دهند.

 

 برگرفته از کتاب دندانپزشکی کودکان مک دونالد


