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Erupþia dinþilor de lapte este aºteptatã
adesea cu nerãbdare, ca o dovadã
a faptului cã bebeluºul creºte mare.
În jurul vârstei de ºase luni, bebeluºul tãu este
pregãtit sã primeascã niºte musafiri mici, albi ºi rotunzi,
care îl vor însoþi ºi îi vor fi prieteni de nãdejde în urmãtorii cinci ani. Dinþii temporari, cunoscuþi sub numele de
dinþi de lapte, apar pe rând, cu pauze de ºase luni între
ei. Primii erup incisivii de jos, pe mandibulã, iar cei mai
leneºi sunt molarii superiori, adicã ultimele mãseluþe
de pe maxilar. La trei ani, prichindelul are o danturã
completã, de cele mai multe ori frumos aliniatã pe
arcadã.

Erupþia dinþilor temporari
Ai auzit, desigur, cã atunci când le dau dinþii de lapte,
bebeluºii pot deveni agitaþi. De ce? Este simplu: micul
dinte nu reuºeºte sã treacã prin stratul de gingie cãtre
suprafaþã. Aceasta devine roºie ºi dureroasã, prin
urmare ºi dispoziþia micuþului se schimbã: el manifestã
un apetit scãzut ºi o dispoziþie capricioasã, se trezeºte
noaptea ºi plânge des, toate semnele arãtând o suferinþã care se cere înlãturatã.
Semnul clar care indicã începutul erupþiei este salivaþia abundentã, cãmãºuþa copilului fiind mai mereu
udã. Micuþul duce la gurã degeþelele sau orice alt obiect
gãseºte prin preajma sa, ajungându-se adesea la tulburãri digestive sau febrã. Sunt însã cercetãtori care
susþin cã, de fapt, febra apare ca simptom al unei rãceli
ºi cã ea reprezintã tocmai factorul care declanºeazã la
momentul dat erupþia.

Dinþii nu erup mereu
ca la carte.
De regulã, dinþii erup într-o
ordine stabilitã genetic, dar
influenþatã de o serie de factori care þin de evoluþia
sarcinii, de greutatea copilului la naºtere ºi de cât de
bine este acesta dezvoltat.
De exemplu, copiilor prematuri le dau dinþii ceva mai
târziu, iar nou-nãscuþilor cu o
greutate mare este posibil sã
le aparã primii incisivi chiar
începând cu vârsta de trei
luni. Dinþiºorii bãieþilor sunt
mai grãbiþi decât ai fetelor,
fãcându-ºi mai devreme
apariþia în guriþã.
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• transpoziþii - inversarea locului pe
arcadã între doi dinþi vecini - cel
mai frecvent între incisivul lateral
ºi canin, între canin ºi premolarul
1;
• heterotropiile - când dintele este
prezent la mare distanþã de locul
normal de erupþie - aici putem sã
includem prezenþa suborbitalã a
caninului sau molarului 3 superior sau molarul 3 inferior detectat
la nivelul marginii bazilare a
mandibulei, apofiza coronoidã,
incizura sigmoidã.
Tulburãrile legate de ordinea de
erupþie:
• factorii care pot bulversa ordinea
normalã de erupþie local ºi general:

Erupþia dinþilor permanenþi
Tulburãrile în erupþia dentarã pot fi legate de vârsta
de erupþie, de poziþia de erupþie ºi ordinea de erupþie.
Cele legate de vârsta de erupþie sunt:
• Erupþia prematurã: dintele iese înainte de termenul
normal, este incomplet, format mobil ºi, cel mai
frecvent, se pierde.
• Erupþia precoce: dintele erupe pe arcadã normal
format, dar mai devreme, iar factorii care pot determina aceastã erupþie precoce sunt reprezentaþi de
boli febrile, endocrine ºi sex.
• Erupþia întârziatã: dintele erupe pe arcadã normal
format, dar mai târziu, iar factorii incriminaþi sunt
carenþele vitaminice, hipotiroidismul, sindromuri
genetice, ca de exemplu sindromul Down, diverse
obstacole în calea de erupþie a dintelui (cicatrici,
fibromatozã gingivalã ereditarã). Pe lângã cauzele
generale, erupþia întârziatã poate avea ºi cauze
locale, cum ar fi: absenþe congenitale cel mai
frecvent pentru incisivii laterali superiori sau premolarii 2 superiori ºi inferiori, înghesuirea dentarã,
retenþia dintelui primar, dinte supranumerar,
dilacelarea.
Tulburãrile legate de poziþia de erupþie sunt reprezentate de:
• malpoziþii, cel mai frecvent fiind afectaþi caninii
superiori ºi premolarii 2;

1. cei locali vor acþiona pe un numãr
restrâns de dinþi ºi, cel mai
frecvent, afecteazã zona frontalã;
2. factorii generali, care schimbã ordinea de
erupþie, se întâlnesc mai rar ºi sunt reprezentaþi de disostoza clidocranianã, sindrom
Down.

ERATÃ
Dintr-o regretabilã eroare în numãrul trecut
numele doctorului a fost scris gresit.
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