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مقدمه

 نسج متکلس مقاوم است که توسط حجرات : مینا
امیلوبالست ساخته شده است

تمام تاج اناتومیک را میپوشاند و قدرت ترمیمی ندارد

۳ در صد ان غیر عضوی۹۷در صد ان مواد عضوی و

است

 هایدروکسی اپاتیت منرال غیر عضوی تشکیل دهنده مینا
میباشد

که اغلب مواد سازنده ان کلسیم و فاسفور است

خطوط ریتزوس خطوط نارمل قهوه یی رنگ مینای دندان





 از نگاه اناتویک مینا در دو قشر جا دارد

 خوب اهکی . خارجی ترین قسمت مینای دندان است: قشر اولیه
مایکرون میرسد۰.۲شده است و ضخامه ان به 

 مایکرون است۱۰انقدر اهکی نیست ضخامه ان :  قشر ثانویه

شوداز نگاه ساختاری مینا به دو شکل مسقیم و منتشر تقسیم می

 های منطبق به هم دارد و در تمام نقاطمنشور : مستقیممینای
تاج دندان به جز کاسپ های مولر و پریمولر موقعیت دارد

 مولر با استحکام بیشتر در کاسپ های مولر و پری: منتشرمینای
موقعیت دارد





 قشر مقاوم در مقابل نیرو های: وظیفه مینای دندان
ساينده  و همچنان محافظ انساج نرم دندان است



مینا سه مرحله انکشافی دارد

Formation stage :  تشکیل مترکس عضوی دندانمرحله

 Calcification Stage :  مرحله مینراالیزیشن مترکس
عضوی دندان

Maturation Stage :  پخته شدن و طویل شدن مرحله
کرستال های مینایی دندان





Enamel Hypoplasia

 تشکیل ناقص مینای دندان در مرحله شکل گیری و یا پخته
شدن است

 نواحی بی )تغییرات هایپوپالستیک در مینا از سیر خفیف 
وسیع دیفکت های )تا شدید ( رنگ خفیف یا تشکیل خطوط

متنوع است( مینایی





انواع هایپوپالزی

Amelogenesis Imperfecta بعدا به تفصیل )نوع ارثی  :
(مطالعه میشود

Environmental Hypoplasia :  هایپوپالزی محیطی





فکتور های عمده تولید هایپوپالزی مینای دندان

Nutritional Factors

Exanthemas disease

Chicken Pox , Scarlet fever

Congenital Syphilis

Hypo Calcemia

Birth Injury

 Local infection or Trauma

 Idiopathic





تقسیمات هایپوپالزی از نظر کلینکی

 محدود به فیسور دندان ها در خطوط : محیطی متوسط 
بسیار کوچک

 سوراخ و حفره ها دیفیکتی در تمام : محیطی شدید 
سطح مینای دندان

 در این حالت مینا تقریبا مفقود : محیطی بسیار شدید 
است



هایپوپالزی مینا از اثر فلوارید

زمانیکه فلوراید بیش از حد معین گرفته شود بوجود میاید

Mottled Enamel نام مترادفش است

 فلورین منحیث کتلست در نصب کلسیم و فاسفور نقش
دارد

 زمانیکه بیش از حد گرفته میشود قبل از وقت سبب
کلسیفای امیلوبالست و مترکس عضوی میشود

لکه های سفید ابره شکل وصف تیپک ان است



 . شخی اربطه ها 

 . درد مفاصل 

سختی و درشتی جلد

اعراض سیستمک هایپوپالزی مینا ناشی از فلوراید است



اشکال کلینکی 

 لکه های کوچک سفید رنگ به شکل خال:  خفیف

  باشیریتغییرات بزرگتر از یک خال به رنگ سفید ت:  متوسط

 لکه ها نصواری رنگ است ممکن تخلخل هم :  شدید
داشته باشد

 ت خطوط کسری با دیفک. لکه های نصواری رنگ  : شدیدتر
های و سیع



Thank You ☺


