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تقدیر و تشکر

مایلم سپاس گزاری کنم از:

Rodrigo Riquieri  که حضور او در ایجاد این کتاب ضروری بود، تشکر از عکس های بسیار خوب او.
اسـاتید همـکار مـن ، دکترهـا Guilherme Saavedra ،Carlos Francci و Diogo Viegas  که تجربه شـان را با اشـتیاق 

و خـوش طبعـی بـه این کار اضافه کردند، بودن در کنار ایشـان سـعادت اسـت.
Helico Marques ، مدیـر اولیـن البراتـواری کـه در ان کار کـردم. در سـال 1981 او مـرا به عنوان دسـتیار خود پذیرفت. 

سـپاس بابـت سـال هایـی که فضیلـت شـکیبایی را با من تمریـن کردی!
Expedito Bernards و Percilisio de Oliveria Gomes، افـراد خبـره ای کـه بـه رشـد مـن کمـک کردنـد و فرصـت 
امـوزش دیـدن و در عیـن حـال کسـب درامد  را به من دادند. زمان و فاصله از دوسـتی ما و سـپاس گزاری من نکاسـته اسـت.

Sebastiao Cesar Mnosso و همسـرش Edila Moreira و سـایر دوسـتانم. در زمـان هـای دشـوار بـدون کمـک ان ها، 
رویـای فـارغ التحصیل شـدن محقق نمی شـد.

اساتید گران مایه من.

پروفسـور Paulo Kano گذرانـدن دوره ی شـما یـک تجربـه ی بـی نظیـر در زندگـی مـن بـود که مـرا قادر سـاخت تا بین 
مسـیرهای کوچـک دانشـی کـه در ذهنـم وجود داشـت ارتبـاط یرقرار کنم که پیـش از این قادر بـه انجام اون نبودم.پیوسـتن با 
یـک جامعـه ی مشـترک بزرگ تـر دربـاره ی روش هـا و شـکل هـا به مـن اجـازه داد تا متوجه شـوم کـه برای هر مشـخصه ی 

دندانـی یـک توضیـح وجـود دارد. ایـن ادراک، دیدگاه مـن را در خصـوص موضوع به کلـی تغییر داد.
دوسـت مـن Carlos oliveria کسـی کـه فاصلـه ای بیـن مـن و دانشـجویم را پـر کـرد، رویاهایـم را در مـورد بـه اتمـام 

رسـاندن اهـداف اکادمیکـم  بیـدار کـرد و نهایتـا مشـاور دکتـری مـن شـد. 
دوستم Herbet Mendes، برای دوستی و خیرخواهی که همیشه نثارم می کرد. اشنایی با او اقبال من بود.

تمـام تیـم APDESP بـرای امکانـات و فرصت هایـی که آن ها همیشـه بـه من داده اند تا به یک اسـتاد واقعی رشـد پیدا کنم.
دوسـتان مـن Luis Alves  و Marcos celestrino  کـه مـرا دعوت کردند تا اولیـن دوره ام را تدریس کنم و فراخوان های 

مکرردادنـد  تا به عنوان سـخنران شـرکت کنم.
تمـام اعضـای البراتـوار Editora Naploleao  کـه بـه مـن کمـک کردنـد تـا این پـروژه را تمام کنـم. حرفه ای بـودن لغتی 
اسـت کـه بـه خوبـی ان هـا را تعریـف مـی کنـد. تمـام اعضـای البراتـوار  Haliton Riquieri کـه از سـال هـا قبل همـکار من 
 Julia .کـه ارامش خاطـری برای من فراهم  کردند تا اسـتاد شـوم Haliton Riquieri هسـتند. تمـام اعضـای مرکـز اموزشـی

Maria de و Lima Oda بـرای حمایـت، مبـاالت و ایثارگـری ان هـا در محیـط خانوادگی.
تمام دانشجویانم که باعث شدند در تالش برای اموزش به ان ها بیشتر بیاموزم. 

تمـام کسـانی کـه بـا انتقادهایشـان مـرا ازردنـد. ایشـان به صورتـی فرامـوش نشـدنی و قطعی در پیشـرفت من مشـارکت 
داشـتند و از کسـانی کـه در طـی مسـیرم آن هـا را مالقـات کـرده ام امـا فرامـوش کـردم تا نـام آن هـا را ببرم

همچنیـن سـپاس از موانـع در مسـیر، بـدون آن هـا ممکـن نیسـت که به انسـان بهتری تبدیل شـد. گـذر کردن از آن هـا ما را 
قوی مـی کند.



پیشگفتار

نوشـتن پیشـگفتار کتـاب مسـئولیت بزرگـی اسـت زیرا شـما در واقـع کار را بـرای جامعه ی علمی پشـت نویسـی می کنید. 

بـرای ایـن کتـاب، مسـئولیت، لـذت کار را افزایـش مـی دهـد و افتخـار انجـام دادن ان غیرقابـل انـدازه گیـری اسـت.اجازه دهید 

توضیـح دهـم: ایـن کار یـک هدیـه بـه زمینـه ی دندانپزشـکی اسـت زیـرا توسـط یک اسـتاد برجسـته ایجاد شـده اسـت، دکتر 

Hilton Riquieri  کـه در وکـس اپ موروفولـوژی دنـدان خبـره اسـت.دکتر Hilton Riquieri  بـه عنـوان یـک تکنسـین 

دندانپزشـکی و همچنیـن متخصـص پروتـز قادر اسـت اصـول هر دو را با هـم ترکیب کند که افـراد کمی قادر به انجام هسـتند. 

مـن خیلـی خـوش وقـت بودم کـه در برنامه ی دندانپزشـکی ترمیمی دانش اموختگان در موسسـه ی علم و تکنولوژی دانشـگاه 

سـائوپائولو دکتـر Riquieri را بـه عنوان دانشـجو داشـتم.

او یـک دانشـجوی ایـده ال بـود چـرا کـه کارکـرد دانشـگاه امـوزش دندانپزشـکانی اسـت کـه رسـالت تحقیق و نشـر دانش 

Riqui� پسـر دکتـر  Rodrigo Riquieri  را در برزیـل و خـارج از کشـور دارنـد. ایـن کار مهـم هم چنین توسـط عکاسـی دکتـر

Hilton eri  تصویرسـازی شـده اسـت. وقبـال فداکاریـش را در کار البراتـواری و کلینیکـی نشـان داده اسـت و اینـده ی خیلی 

درخشـانی خواهـد داشـت. دکتـرSaavedra ،Francci و Viegas همگـی خودشـان را در امـوزش تحقیق و تجربـه ی کلینیکی 

و البراتـواری ثابـت کـرده انـد و مشـارکت آن هـا فـوق العـاده اسـت. هرچنـد ایـن کار، قبـل از هر چیـز مدیریت و مهـارت های 

ترکیبـی دکتـر Riquieri را در امـوزش مورفولـوژی دنـدان تصدیـق مـی کنـد. در فصـل 17 او قـدم بـه قـدم توضیـح می دهد 

کـه چگونـه خـط کشـی و تـراش اناتومـی دنـدان را بـا حدکثر دقـت انجام دهیـد. در این فصـول، مورفولـوژی منحصـر به فرد 

تمـام دندان هـا بسـط و ارائـه شـده، همـراه بـا مثـال هایـی از زندگـی روزمـره که به طـرز عالـی یادگیری را تسـهیل مـی کند.

چیـزی کـه در مـورد ایـن کتـاب مـرا هیجـان زده می کند غنـی بودن ان از جزییات و شـفافیت و شـیوه ی مسـتقیم ان برای 

امـوزش نحـوه ی مطالعـه و برنامـه ریـزی و اجرایـی کـردن موم گذاری و تراش اسـت. این کتـاب خیلی مفید خواهـد بود برای 

دانشـجویان و افـراد حرفـه ای کـه مـی خواهنـد تکنیک های مـوم گذاری و تراش خـود را ارتقـا دهند. این کتاب یک هدیه اسـت 

و رشـته ی دندانپزشـکی خـوش وقـت خواهـد بود که )بعـد از تمام اموزش های حرفه ای دندانپزشـکی( نویسـنده و مشـارکت 

کنندگان ان تصمیم گرفتند قسمتی از زندگی خود را به نشر این کتاب علمی و تکنیکی اختصاص دهند. از خواندن ان لذت ببرید!

Marco Antonio Bottino           



ایـن کتـاب یـک راهنما اسـت که بـی نقص بودن در دندانپزشـکی را تشـویق می کند. به خاطـر اصولی که این جا بیان شـده 

اسـت، هـر کسـی کـه خـود را وقف سـاخت پروتزهـای دندانی کرده اسـت بایـد بـرای یادگیری اصـول ایجاد یـک مورفولوژی 

ایـده ال کـه نیازمنـد تیزهوشـی تکنیـکال اسـت، ایـن کتـاب را اسـتفاده کنـد. این کتـاب نه تنهـا علم تجربـی مورفولـوژی دندان 

بلکـه هنـر تـراش ان را هـم منتقـل مـی کنـد. دکتـر Hilton Riquieri  همچنیـن نشـان مـی دهـد کـه بـرای هـر مشـخصه ی 

مورفولـوژی یـک توضیـح علمـی وجـود دارد. ایـن بی نهایت خوب اسـت کـه توانایی هایی حرفه ای وقف اموزش شـده اسـت. 

بنابرایـن بـا افتخـار فـراوان اسـت کـه مـن پیـش گفتار کتابـی را می نویسـم کـه صفحات ان چیـزی بیشـتر از صرفـا کلمات و 

تصاویـر اسـت؛ ایـن صفحـات دانـش عمیقـی را کـه فقـط از طریـق تجربـه ی حرفه ای به دسـت مـی اید منتقـل می کننـد. دکتر 

Hilton Riquieri یـک حرفـه ای اسـتثنائی اسـت کـه دیـدگاه هوشـیار او و شـیوه ی امـوزش روشـنگرش از طریـق این کتاب 

اثبـات شـده اسـت. بیـان و ارائـه یادگیـری را راحـت و لذت بخش مـی کند. این اطلـس زیبا هر سـاختار دندانـی را توصیف می 

کنـد و بـه صـورت گام بـه گام و بـا جزئیـات انجـام تـراش روی مـوم را توضیـح مـی دهد. عـالوه بر این، نویسـنده از تشـبیه 

هایـی از زندگـی روزمـره اسـتفاده مـی کنـد تـا ایـده هـا و مفاهیـم پیچیـده را بـا جزئیـات توضیـح دهد. تبریـک به کسـانی که 

تجربـه و دانـش خـود را بـه اشـتراک گذاشـته تا این کتـاب را بـرای جامعه دندانپزشـکی فراهـم کنند.

Paulo Kano            



مقدمه مؤلف

یادگیـری یـک راه بـی پایـان اسـت. خـط گذاری و تـراش یک مهارت پایه اسـت مثـل راه رفتـن و خواندن، که اگر بـا یک بار 

یادگرفتـه شـوند تمـام عمـر باقـی می ماننـد. هرچند بیشـترین کاری که ما مـی توانیم انجام دهیم چیزی اسـت

قـوه ی ادراک مـا اجـازه مـی دهـد کـه ما ببینیـم همانطور کـه Paulo Kano گفت » دسـت فقـط چیزهایی را مـی تواند خلق 

کنـد کـه مغـز مـی توانـد ببیند«. چطور مـی توانیم قـوه ی ادراکمـان، توانایی مـا برای دیـدن بیشـتر، را افزایش دهیم؟

  )1896-1980( Dean کانسـتراکتیویزم یـک تئـوری روان شـناختی اسـت کـه توسـط یک بیولوژیسـت سوئیسـی بـه اسـم

معرفـی شـد. ایـن تئـوری ادعـا می کند کـه ما مهارت هـا را از طریـق همراهی با ان چـه که می خواهیـم یاد بگیریم بـا تصاویر/

اشـیا در حافظـه، رشـد می دهیـم. بنابراین دانـش از تداخل ها بـا محیط، اموزش مسـتمر، حافظه ی طوالنی مـدت و مهارت های 

ذاتـی تشـکیل شـده اسـت. تـراش دادن یـک مهـارت ذاتـی اسـت هرچنـد کـه بـا ان متولـد نمی شـویم. نتیجـه نهایـی 70 درصد 

وابسـته بـه قـوه ی ادراک، 20 درصـد وابسـته بـه امـوزش روان حرکتـی و 10 درصد وابسـته به توانایی های دسـتی اسـت.

در مبحث Betty Edwards در مورد رشد مهارت های اموزشی  دانش اموزان تغییر می کند از : 

بی مهارت و نااگاه ← بی مهارت اما اگاه ← ماهر و اگاه  ← ماهر اما نااگاه

دانـش جمـع اوری شـده بـه مـا اجـازه می دهـد تـا بـه موانـع فائـق اییـم چیره شـدن بـه سـختی ها افق هـای جدیـدی را باز 

می کنـد و مرزهـای مـا را توسـعه مـی دهـد. بـه امیـد ایـن کـه ایـن کتاب بخشـی از سـفر شـما بـه افق هـای نو باشـد.        



مقدمه مترجم

یادگیری آناتومی اصول پایه ی تمام شـاخه های علوم پزشـکی اسـت و دندانپزشـکی نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـت. یک 

دندانپزشـک بـدون تسـلط کافـی بـه آناتومـی دندان هـا هرگز قـادر به ارائه یـک کار کلینیکـی با کیفیـت نخواهد بود. این مسـئله 

در مـورد البراتورایسـت های دندانـی چندین برابر مهـم می نماید.

خصیصـه ای کـه Dental anatomy and morphology Hilton را از سـایر کتـب مشـابه متمایز می کنـد، آموزش مرحله 

بـه مرحلـه و گام بـه گام، شبیه سـازی ها کاربـردی، تصاویـر کمـک رسـان در فهـم مطلـب و از همـه مهمتـر متـن اصلـی حفظ 

شـود تـا حداکثـر بهره منـدی از ایـن کتاب بـرای جامعـه ی دندانپزشـکان و دانشـجویان و دندانسـازان ایرانی فراهم باشـد.

در خاتمـه الزم می دانـم از زحمـات آقـای مهنـدس خزعلـی مدیرمسـئول انتشـارات شـایان نمودار و سـرکار خانـم آقازاده 

کـه در تهیـه ی ایـن کتـاب زحمـات فراوانـی را محتمل شـدند سـپاس خود را اعـالم کنم.

استدعا دارم اساتید گران قدر و دانشجویان گرامی نظرات خود را در خصوص این کتاب به اطالع این جانب برسانند.

با احترام           

دکتر ملیکا یونسی           
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قسمت اول: دندان  های خلفی
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فصل اول: فاکتورهای زیبایی و فانکشنال دندان های خلفی

هـر کاسـپ یک هـرم بـا قاعـده ی چهارگوش اسـت ، 
بـه جـز مولـر اول ماگزیـا کـه پنج ضلعی اسـت.

اورجـت طولـی اسـت کـه بـاکال دنـدان  هـای ماگزیـا دنـدان هـای 
مندیبـل را در سـطح افقـی مـی پوشـاند.اورجت دهان و لب هـا و زبان 
را از گاز گرفتـن هـای غیـرارادی محافظـت مـی کند.فاصلـه ی بیـن 
عمیق ترین نقطه ی فوسـا و نوک کاسـپ به طور متوسـط بین 3 و 4 
میلـی متـر در بعـد افقی و بیـن 2و 3 میلی متر در بعد عمودی اسـت.



14

قسمت اول: دندان  های خلفی

   قوس اکلوژن،قوس قدامی خلفی ، یا قوس اسپی
   قوس لترال یا قوس ویلسون



فصل اول: فاکتورهای زیبایی و فانکشنال دندان های خلفی

15

قوس مانسون

ایـن قـوس، از تطابـق قـوس اسـپی و ویلسـون بـه وجـود 
می ایـد و شـعاع آن در گابـا اسـت.
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قسمت اول: دندان  های خلفی

مدار استوایی دندان

فوسا
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فصل اول: فاکتورهای زیبایی و فانکشنال دندان های خلفی

ناحیه ی تماس

در دندان هـای خلفـی ناحیـه ی تمـاس بـه شـکل بیضـی 
اسـت. افقی 

سطح اکلوزال

        شـامل صفحه ی اکلوزال و یک سـوم  اکلوزال سـطح باکال 
و لینگوال دندان اسـت.

صفحه ی اکلوزال

         ناحیـه ی اناتومیکـی کـه توسـط مارژینال ریج ها و ریج های 
عرضی مشـخص می شود.
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قسمت اول: دندان  های خلفی

کانتور خارجی، بُعد اکلوزال:

تمامـی دنـدان هـا در یـک ذوزنقـه تجسـم پیدا کـرده اند. در بعـد باکولینگـوال ضلع بزرگ تـر ذوزنقه در سـمت »لینگوال« اسـت به جز 
مولـر اول مندیبـل کـه ذوزنقـه ی ایـن دندان معکوس اسـت. در این مورد سـمت باکال بلندتر اسـت.
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فصل اول: فاکتورهای زیبایی و فانکشنال دندان های خلفی

توجـه کنیـد کـه ناحیـه ی تمـاس بیـن دنـدان ها بیشـتر به سـمت باکال اسـت، بـه جز بیـن مولرهـای اول و دوم که بیشـتر به سـمت 
لینگوال اسـت.

امبراژورها

فضاهـای مثلثـی بیـن دندان ها هسـتند. شـیارهای لینگـوال بزرگتر از شـیارهای باکال هسـتند، به جز بیـن مولرهـای ماگزیا که عکس 
ایـن حالـت رخ می دهد.
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قسمت اول: دندان  های خلفی

 فضای باالی ناحیه ی تماس 
 فضای پایین ناحیه ی تماس

کاسـپ دیسـتوباکال )فلش قرمز( موار اول ماگزیا، بلندتر و تیزتر از کاسـپ مزیوباکال)فلش زرد(،که کوتاه تر و گرد تر اسـت، می باشـد.
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فصل اول: فاکتورهای زیبایی و فانکشنال دندان های خلفی

 ریج های باکال و لینگوال
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قسمت اول: دندان  های خلفی

ترازبندی قدامی خلفی ریج های باکال و لینگوال و شیارهای مزیودیستال
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مارژینال ریج های مزیال و دیستال
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قسمت اول: دندان  های خلفی

به یاد سپردن اناتومی توسط شباهت و قیاس

از اتصال تمام مارژینال ریج ها و ریج های عرضِی مولر اول ماگزیا، شکل 9 انگلیسی ایجاد می شود.
)Paulo Kano اقتباس از(
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فصل اول: فاکتورهای زیبایی و فانکشنال دندان های خلفی

به یاد سپردن اناتومی توسط شباهت و قیاس

بـا اتصـال تمـام ریـج هـای پـره مولـر همانطـور که در شـکل نشـان داده شـده، ما یـک D بزرگ در سـمت دیسـتال و یـک D معکوس 
کوچـک تـر در مزیال دنـدان خواهیم داشـت.



26

قسمت اول: دندان  های خلفی

_ مقایسـه ی دندان هـای خلفـی ماگزیـا: کانتورهـای 
خارجـی و صفحـه ی اکلـوزال

پـره مولرهـای اول بـزرگ تـر از پـره مولـر هـای دوم هسـتند و 
مولرهـای اول بـزرگ تـر از مولرهـای دوم هسـتند.

_ مقایسـه ی دندان هـای خلفـی مندیبـل: کانتورهـای 
خارجـی و صفحـه ی اکلوزال

پـره مولرهـای اول کوچـک تر از پـره مولرهـای دوم و مولرهای 
اول بـزرگ تـر از مولرهای  دوم هسـتند.
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حجم کاسپ های پره مولر

شـیار مزیودیسـتالِ  پـره مولـر اول ماگزیا، بیشـتر موقعیتی لینگوالـی دارد، بنابراین 
کاسـپ بـاکال بـزرگ تر از کاسـپ لینگوال اسـت. در پـره مولر دوم، شـیار مزیودیسـتال 
تقریبـا در مرکـز سـطح اکلـوزال قـرار دارد، بنابرایـن کاسـپ لینگـوال و بـاکال حجـم 

دارند. یکسـان 
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در پـره مولـر اول مندیبـل تفـاوت بیـن ارتفاع کاسـپ هـا به طور 
متوسـط 30 تـا 45 درجه اسـت.
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_ کرست های کاسپی در صفحه ی اکلوزال جای دارند.
_ اِسلوپ های کاسپی خارج از صفحه ی اکلوزال جای دارند.

_ شـکل قلـوه ای-لوبیایـی در مارژینـال ریـِج مزیـال تمـام دنـدان 
هـا و مارژینـال ریـِج دیسـتال پـره مولر دوم ماگزیا مشـهود اسـت.
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شیارهای فانکشنال

_ شیارهای Working یا کارگر
_ شیارهای Balancing یا تعادلی

Protrusive شیارهای _
Retrusive شیارهای _
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نمای باکال و اکلوزال حرکت های فانکشنال
شـیارهای ایجاد شـده توسـط کاسـپ میانِی مولر اول مندیبـل، در حفره ی مرکـزی مولر اول 

ماگزیا، توسـط حرکت های فانکشـنال:
_ شیارهای Working یا کارگر

_ شیارهای Balancing یا تعادلی

Protrusive شیارهای _
Retrusive شیارهای _
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فصل اول: فاکتورهای زیبایی و فانکشنال دندان های خلفی

نمای باکال و اکلوزال حرکت های فانکشنال

شیارهای ایجاد شده توسط کاسپ مزیوباکاِل مولر اول ماگزیا، در حفره ی مرکزی مولر اول مندیبل، توسط حرکت های فانکشنال:
_ شیارهای Working یا کارگر

_ شیارهای Balancing یا تعادلی
Protrusive شیارهای _
Retrusive شیارهای _
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فصل اول: فاکتورهای زیبایی و فانکشنال دندان های خلفی
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