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 مقدمه

 

حصیل اشتتاا  داشتتم   ای كه من در دانشکده دندانپزشکی به ت دوره

وجود نداشتت و اگتر هتم بتود تتا       1واحد درسی به نام ادونتولوژی

هرچنتد محتتوا و   . شتد  سطح آناتومی دنتدان بیشتتر تتدریم نمتی    

هتای بدتد بته شتکل پراكنتده توستی استاتید         مضمون آن در ستا  

شد ولی تدوین و تکمیتل آن بته    های مربوطه توضیح داده می بخش

هتا را در ستاختار    ی آن ه بتتوان همته  طوری ك شکل واحد درسی آن

 .امکانش وجود نداشت ،واحد مطالده كرد

واقع در كشور مجارستان داشتم ایتن   2سفری كه به دانشگاه دبرسن

هتای   نوشتته  تتر ا  آن، دستت   واحد درسی نظرم را جلب كرد و مهم

موجود برگرفته ا  چندین مرجع بزرگ دنیا به  بان انگلیسی بود كه 

تا با اندک اصتححات و تاییترات بته  بتان شتیرین       من را واداشت

                                                 
1. Odontology 

2. Debrecen university 
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فارستتی ترجمتته كتتنم و در اختیتتار دانشتتجویان، دندانپزشتتکان و   

 .متخصصان این رشته قرار دهم

های مختلف دندانپزشکی و تتدوین آن بته شتکل     آوری موضوع  جمع

منتدان ایتن رشتته     ی عحقته  واحد كتاب درسی این كمك را به همته 

هرچند . ع به نکات اصلی این رشته آگاه گردندكند تا با مرور سری می

ها و اصطححات به  بان فارسی برگتردان شتده ولتی     بسیاری ا  واژه

بنابراین تترجیح دادم بتا    ؛این امکان برای تددادی دیگر وجود نداشت

هتا منتدرج    در  یرنویم صتفحه  ها را ی آن همه ذكر مترادف انگلیسی

 .ها كامحً آشنا گردد آننمایم تا خواننده با اسامی انگلیسی 

االمکتان ا    های موجود در این كتاب حتتی  تصاویر، اشکا  و عکم

هتا نیتز در    كتب مرجع تهیه شده مضافاً بتر ایتن كته تدتدادی ا  آن    

 .جستجوی اینترنتی فراهم گردید

اجزای تصتاویر بتا همتان    همچنین سدی شده است تا مدنا و مفهوم 

هتا را   ی آن ه هرگز قصد ترجمته ساختار اصلی باقی بمانند و نویسند

نداشته است؛ به این دلیل واضح كه برگردان ا  انگلیسی به فارستی،  

ها  شاید دانشجویان و دندانپزشکان را ا  مبانی و ساختار اصلی واژه

 .دور سا د

قابتل استتفاده    1«در دندانپزشکیاساسی موضوع  25» این كتاب به نام

                                                 
1. 25 Basic Topics in Dentistry 
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امترو ه  . باشتد  این رشته متی دندانپزشکان و متخصصین  ی برای همه

 تبافت  ها، یش و شکل آناتومیك دندانشناخت مبانی رشد، تکامل، رو

ی اجزای  گذاری سیستم دندانی و همه بندی و نام تقسیم پریودونشیوم،

 .گنجند بسیار بااهمیت است كه در این ساختار میریز و درشت 

در ملتی  ها، هتر نتوع اقتدامات ع    تن مراحل رویش دندانبدون دانس

ات درستت  اطحع .پزشك را به دردسر اندا د دندان تواند كلینیك می

ی  ا  فیزیولوژی و روند طبیدی حوادث و اتفاقات در پروسه كاملو 

تتر   متا را در امتر تشتخیص و درمتان مصتمم      ،هتا  گیری دندان شکل

كنم  ی دانشجویان این رشته توصیه می این كتاب را به همه. سا د می

باال، مبتانی   و مبرهن كه در  مان كوتاه و با حجمبه این دلیل واضح 

 .گیرند دندانپزشکی را فرا می

ستا د همانتا تتدوین و     آنچه كه این كتاب را ا  سایرین متمایز متی 

وار است؛ بته   تنظیم مضمون و محتوای آن در ساختار مجزا و نمونه

ای ا   حجتم فشترده  طریقی كه خواننده با انتخاب موضوع دلختواه،  

 .آمو د ا میمطالب ر

در فرجام ا  همسرم ماندانا كه در تدوین و نشر كتب علمی صتبر و  

حوصله را پیشه كرده و حمایتت مدنتوی را همتواره ا  متن دریت       

 .نمایم گزاری می سپاس ،نداشته است
 اله سلطانپور دکتر حبیب



 

 

 

 

 تم دندانی انسانسسی .5

 

 دانی دو ردیتف مختلتف سیستتم دنت     انسان دارای: 1دیفی ادونت

 است

 2های شیری دندان -الف

 3های دائمی دندان -ب

 هتای مختلتف م تل اینستایزور     ای دندانانسان دار :4هترودونت ،

ر شکل و خصوصتیات بتا   كانین، پره مولر و مولر است كه ا  نظ

 هم فرق دارند

هایشیریدندان

 عدد است 23های شیری در انسان  اندند تدداد 

                                                 
1. Diphyodont 

2. Primary or Decidous Teeth 
3. Secondry or Permanent Teeth 

4. Hetrodont 
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 ندان شیری استعدد د 5، در هر ربع قوس دندانی 

 دندان سانترا  اینسایزور 1 -

 ترا  اینسایزورلدندان  1 -

 دندان كانین 1 -

 دندان مولر 2 -

 وجود ندارد دندان پره مولر شیری 

  فرمو  دندان شیری =I2+C1+M2  

 (مولر 2كانین،  1اینسایزور،  2)
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هایدائمیدندان

 عدد است 32های دائمی  دداد دندانت 

 دندان دائمی است 8دندانی،  ع قوسدر هر رب 

 دندان سانترا  اینسایزور 1 -

 دندان لترا  اینسایزور 1 -

 دندان كانین 1 -

 دندان پره مولر 2 -

 دندان مولر 3 -
 

 
 

 های كانین دندان+ سایزور ینهای ا دندان =1قدامیهای  دندان 
                                                 
1. Anterior Teeth 
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 های مولر دندان+ های پره مولر  دندان =1یهای خلف دندان 

 دائمی فرمو  دندان= I2+C1+P2+M3  

 (مولر 3پره مولر،  2كانین،  1اینسایزور،  2)

 این سیستم دندانی در افترادی مشتاهده    :2سیستم دندانی مختلی

 دائمی را با هم داخل دهان دارند های شیری و دندانشود كه  می

های شتیری و آاتا  رویتش     مدموالً بدد ا  رویش كامل دندان و

 افتد در دهان اتفاق می آن دندان دائمی و ظاهر شدن

  دندانی باال و پایین توسی خی فرضی كته ا  وستی دو   دو قوس

 شوند گذرد به چهار ربع تقسیم می یم دندان سانترا 

 

 
                                                 
1. Posterior Teeth 

2. Mixed Dentition 
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 قوس دنتدانی پتایین را    ، قوس دندانی باالدر یك اكلوژن طبیدی

 بزرگتر ا  قوس دندانی پایین است قوس دندانی باال. پوشاند می

شکلقوسدندانی

 قوس دندانی شیری باال و پایین به شکل نیم دایره است -

 قوس دندانی دائمی باالبه شکل نیم بیضی است -

 همی استس قوس دندانی دائمی پایین به شکل -
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سطوحدندانی

 
 

 

  ه ا  نمای روبرو قابل مشتاهده  سطحی ا  دندان ك :1سطح فشیا

 است

اینسایزور ) قدامیهای  سطح بیرونی دندانبه  :2لبیا ح سط ت الف

                                                 
1. Facial Surface 

2. Labial Surface 



         52 221 در دندانپزشکی اساسی موضوع 

 


دهدالیافپریودنتالبهعمقسمنتومنفوذکردهوقرارطورکهتصویرنشانمیهمان

دهدکهدرحرکتهایاینالیافرانشانمیهامیزاناسترسجهتفلش.گیرندمی

.شوندگونهبهجهاتمختلفکشیدهمیدندانیچه

 

 را به عهده  ها دندان حمایتی و حفاظتی عمل حسی، الیاف كحژن

مقابتل نیروهتای جونتده    در  هتا  دنتدان  د به این منظور كهگیر می

 مقاومت كنند

 متر است میلی 4/3الی  1/3ود   حدعرض فضای پریودنتا 

 را كتحژن تشتکیل    الیتاف پریودنتتا    ترین قسمت ساختمان مهم

 دهد می

 ج نوع الیاف پریودنتال وجود داردپن

 استا  تكه شبیه الیاف ترانم سپ ، دستجات آلوئوالر کرست - 

                                                 
1. Alveolar crest group 

 الیافشارپیداخلسمنتوم
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 به شکل افقی استكه  ،1دستجات افقی - 

یودنتتا  را  الیتاف پر  تترین دستتجات   كته بتیش   ،2دستجات کج - 

 كند حیه كرونا  ریشه را احاطه مید و  یر ناده تشکیل می

 كند كه انتهای ریشه را احاطه می ،3دستجات انتهایی - 

هتای دنتدان    كه در محل تقسیم ریشته  ، اي ریشه دستجات میان -5

 .شود دیده می

   هتای فوقتانی و تحتتانی شتریان      الیاف پریودنتا  توستی شتاخه

 شود آلوئولی تاذیه می

 

 

                                                 
1. Horizomtal group 

2. Oblique group 
3. Apical group 

4. Inter-radiculcr group 

 الیافپریودنتال
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 بافت سخت پریودونشیوم. 81

 

 امل سمنتوم و استخوان آلوئو  استبافت سخت پریودونشیوم ش 

2سمنتوم

 پوشاند  سطح ریشه را می 

 تر است دندانی ا  همه نرم ی شده مینرالیزههای  بافت در تمام 

 است مینرالیزهتر  كم و تر بوده ا  مینا و عاج نرم 

 استشیمیایی آن به استخوان شبیه  تركیب 

 درصد 65 مواد ایر ارگانیك 

  درصد  23مواد ارگانیك 

  درصد 12آب 

      و همتین  سمنتوم حالت بینابینی میتان استتخوان و دنتدان استت

الیاف پریودنتا  به آن وصل شود و دندان  تا شود باع  می عامل

 ا در موقدیت متداد  قرار بدهدر

 دو نوع سمنتوم وجود دارد 

  2بدون سلو  -

3با سلو  -
 

                                                 
1. Cementum 
2. Acellular 

3. Cellular 
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پوشاندسمنتومباسلول،سطحخارجیسمنتومبدونسلولرامی





هایسمنتومسلول

در  ها هستند كته  ها همان سمنتوبحست این سلو  ،1ها سمنتوسیت -

 كنند نفوذ میوم به داخل و عم  بافت سمنت ی سمنتوژنزیم پروسه

                                                 
1. Cementocytes 
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ها در سطح بافت سمنتوم قرار دارنتد   این سلو  ،1ها سمنتوبحست -

 سا ند ای و الیاف سمنتوم را می هه  مینو ماد

 شود سمنتوم می تحلیل كه باع  ،2ها سمنتوكحست -

 

 
 

استخوانآلوئول

  هتا را در ختود    ه دنتدان استخوان آلوئو  قسمتی ا  فك است كت

 دهد جای می

 شود تشکیل می 3استخوان آلوئو  ا  دو قسمت آلوئولی و حمایتی 

 كند خوان آلوئو  را حمایت می، استی استخوان فك دهتنه یا قاع 

                                                 
1. Cementoblasts 
2. Cementoclasts 

3. Alveolar and supporting bone 

 

فطرهایسلولسمنتوسیتبهترینزائدهبلند

 دباشالیافپریودنتالمتمایلمی
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دهدیآلوئولیرانشانمیدوشکلباالساختمانزائده



 استخوان آلوئو  ا  دو قسمت كتورتکم   ،ها بدد ا  رویش دندان

آن همچنتین   قستمت استفنجی   كته شتود   تشکیل می 1و اسفنجی

 باشد می 2مدروف به ماز استخوان

 شترایی   كته  استت  صفحه نا كی ا  استخوان آلوئو : 3المینادورا

 كند الیاف پریودنتا  را فراهم میبرای عبور عروق خونی به 

                                                 
1. Cortical and Spongy Bon 
2. Cancellous bone 

3. Lamina Dura 

Lamina Dura 
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