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مقدمه مترجمين

کتـاب پیـش رو ترجمـه اطلـس رنگـی بیمـاری های شـایع دهـان اثر رابرت پـی النگالیس اسـت که توسـط جمعی 

از اعضـای هیئـت علمـی و دانشـجویان عالقـه منـد بـه رشـته ی بیماری های دهان ترجمه شـده اسـت . 

تمـام کوشـش مترجمیـن حفـظ و امانـت داری متـن اصلی کتاب بوده و سـعی بر آن شـده اسـت ترجمـه ای روان 

از متـن اصلـی کتـاب ارائـه گـردد. امید اسـت مطالعه این اثر کمک بیشـتری برای شـناخت اصطالحـات و بیماری های 

دهانـی بـرای دانشـجویان ، رزیدنت هـا و همکاران گرانقدر باشـد .  

در پایـان الزم مـی دانیـم از مدیریـت محتـرم انتشـارات شـایان نمـودار جنـاب آقـای مهنـدس خزعلـی و همچنین 

مدیریـت تولیـد سـرکار خانـم آقـازاده کـه نقـش موثری در چـاپ این اثر داشـتند و تمام کسـانی که  مـا را در ترجمه 

ایـن کتـاب یـاری رسـاندند ، کمال تشـکر و قدردانـی را به عمـل آوریم .     

گروه مترجمین           

تابستان 1401             



 
12 ............................................................................................................................................................................ لندمارک های حفره ی دهان
13 .................................................................................. لب ها، مخاط لیبیال، مخاط باکال، پاپیالی پاروتید، کف دهان، کام سخت، کام نرم
14 .................................................................................................................................................................................... اوروفارنکس و لوزه ها
15 .................................................................................................................................................................. لندمارک های زبان و انواع نرمال
آناتومی نرمال زبان.......................................................................................................................................................................................... 15
زبان شیاردار، زبان انکیلوز، واریکوسیت زبانی........................................................................................................................................... 16
18 ............................................................................................................................................................................ لندمارک های پریودنشیوم
18 ...................................................................................... پریودنشیوم، مخاط آلوئوالر و اتصاالت مخاطی لثه ای، لثه چسبنده و لثه مارژینال
اکلوژن و مال اکلوژن....................................................................................................................................................................................... 20
20 ............................................................................................................................................................................. Cl II اکلوژن ،Cl I اکلوژن
21 ..................................................................................................................................................................................................  Cl III اکلوژن
23 .............................................................................................................................................................. لندمارک های رادیوگرافیک: ماگزیال
23  ................................................................ ناحیه ی قدامی میانی، ناحیه ی قدامی طرفی، ناحیه ی کانین، ناحیه ی پره مولر، ناحیه ی مولر
24 ............................................................................................................................................................................................ ناحیه ی توبروزیته
25 ................................................................................................................................................................. لندمارک های رادیوگرافی: مندیبل
25 ......................................................................................................................................... ناحیه ی انسیزور- کانین، نواحی پر مولر و مولر
سمت باکال ناحیه مولر، سمت لینگوال ناحیه مولر، سمت داخلی ناحیه مولر............................................................................................ 26
مفصل تمپورومندیبوالر................................................................................................................................................................................. 28
28  .................................................... آناتومی نرمال، باز شدن طبیعی دهان، انحراف در باز شدن دهان،  اپن بایت خلفی، اپن بایت قدامی
29 ........................................................................................................................................................................................................ کراس بایت
30 .............................................................................................................................................................................................. نمونه های کیس ها

34 ............................................................................................................................................................... اصطالحات تشخیصی و توصیفی
35 ................................................................................................................................................................................... ماکول، پچ، اروژن، زخم
37 ............................................................................................................................................................... اصطالحات تشخیصی و توصیفی
37 ......................................................................................................................................................................... کهیر، اسکار، فیشور، سینوس
39 ............................................................................................................................................................... اصطالحات تشخیصی و توصیفی
39 ............................................................................................................................................................................... پاپول، پالک، ندول، تومور
41 ............................................................................................................................................................... اصطالحات تشخیصی و توصیفی
41 .................................................................................................................................................................... وزیکول، پوسچول، بوال، کیست

43 ............................................................................................................................................................... اصطالحات تشخیصی و توصیفی
43 .................................................................................................................................. نرمال، هیپوتروفی و آتروفی، هیپرتروفی، هیپوپالزی

بخش اول: لندمارک های آناتومیک

بخش دوم: اصطالحات تشخیصی و توصیفی

فهرست مطالب



45 ............................................................................................................................................................... اصطالحات تشخیصی و توصیفی
هیپرپالزی، متاپالزی، دیسپالزی، کارسینوم.................................................................................................................................................. 45
بررسی کیس ها................................................................................................................................................................................................... 47

بخش سوم: بیماری های دهانی در نوزادان و کودکان

51 ....................................................................................................................................................... بیماری های دهانی در نوزادان و کودکان
پیت کامیشور لب، پیت های پارامدین لب، شکاف لب، شکاف کام، شکاف زبان کوچک............................................................................... 52
54 ....................................................................................................................................................... بیماری های دهانی در نوزادان و کودکان
54 ......................................................................................... اپولیس مادرزادی، تومور نورواکتودرمال مالنوتیک نوزادی، کیست المینا دندانی
55 ....................................................................................... دندان  های ناتال، لنفانژیوم،  برفک )کاندیدیازیس، مونلیازیس(، پارولیس )جوش لثه(
بررسی کیس ها..................................................................................................................................................................................................... 57

بخش چهارم: تکامل دندان و ناهنجاری های دندانی

تکامل و رویش دندان......................................................................................................................................................................................... 61
به وجود آمدن دندان )ادنتوژنزیس(، رویش دندان های شیری و دائمی، سکستر رویشی.......................................................................... 62
63 .......................................................................................................................................................................................................... دندان نهفته
رویش دندان و تغییر موقعیت دندان ................................................................................................................................................................................. 64
دندان چرخیده، تیلت اگزیالی، رویش اکتوپیک )نابجا(، حرکت ارتودنتیک دندان.......................................................................................... 64
ترنس پوزیشن، ترنس لوکیشن، دریفت دیستالی، مهاجرت، رویش تأخیری )ناقص(، رویش بیش از حد )اکستروژن(.......................... 65
تغییرات در تعداد دندان: هیپودونشیا............................................................................................................................................................ 67
67 ........................................................................................................................................................ هیپودنشیا، هیپودنشیای اکتسابی، انکیلوز
68 ............................................................................................................................................................................................................. الیگودنشیا
69 .............................................................................................................................................................. تغییرات در تعداد دندان: هیپودنشیا
69 .................................................................................................................... ادنتوپالزی موضعی )دندان های شبحی(، دیسپالزی اکتودرمال
70 ........................................................................................................................................................................................... هیپودنشیا سندرمیک
72 .............................................................................................................................................................. تغییرات در تعداد دندان: هیپودنشیا
هیپردنشیا، دیسپالزی کلیدوکرانیال، سندروم گاردنر..................................................................................................................................... 72
74 ........................................................................................................................................................................ تغییرات در مورفولوژی دندان
میکرودنشیا، ماکرودنشیا، دنس اینواژیناتوس )دنس این دنت(...................................................................................................................... 74
دنس اواژیناتوس )توبرکل لئونگ(، کاسپ تالون.............................................................................................................................................. 75
77 ........................................................................................................................................................................ تغییرات در مورفولوژی دندان
معرفی، فیوژن، ژمیناسیون، دوقلویی، کانکرسنس، شیار پاالتوژنژیوال....................................................................................................... 77
79 ........................................................................................................................................................................ تغییرات در مورفولوژی دندان
79 ....................................................................... ریشه اضافه، مینای اکتوپیک: مروارید مینایی، مینای اکتوپیک: گسترش مینای سرویکالی
80 ..............................................................................  دیلسریشن، ریشه پیازی، هیپرسمنتوزیس، تارودنتیسم، سندروم انسیزور بیل شکل
82 ................................................................................................................................................................... تغییرات در ساختار و رنگ دندان
82 ..................................................................................... هیپوپالزی مینایی، دندان ترنر، فلوروزیس یا مینای لکه دار، آملوژنزیس ایمپرفکتا
84 ................................................................................................................................................................... تغییرات در ساختار و رنگ دندان
84 .......................................................................................................................... دنتینوژنزیس ایمپرفکتا )عاج مات ارثی( و دیسپالزی عاجی



85 ...................................................................................................................................................  ادنتوپالزی ناحیه ای )دندان های شبح مانند(
87 ...................................................................................................................................................................................... تغییرات در رنگ دندان
87 ..................................................................................................... تغییر رنگ داخلی، دندان  غیرزنده، تغییر رنگ تتراسایکلین، فلوروزیس

88 ............................................................................................................................................................................................... تغییر رنگ خارجی
90 ................................................................................................. نقایص اکتسابی دندان ها: از دست رفتن غیر پوسیدگی ساختار دندان
90 ...................................................................................................................................................................................... اتریشن، ابرژن، اروژن
تغییرات در ساختار پالپ و ریشه................................................................................................................................................................. 92
کلسیفیکاسیون پالپی و سنگ های پالپی........................................................................................................................................................... 92
93 ........................................................................................................ تنوع در فضای کانال ریشه، دیلسریشن، ریشه شکسته، ریشه کوتاه
تغییرات در ساختار ریشه: تحلیل................................................................................................................................................................. 95
95 ...... تحلیل، تحلیل کاذب، تحلیل خارجی،  تحلیل ریشه خارجی ارتودنتیک، تحلیل سرویکالی، تحلیل  متعدد سرویکال، هیپرپاراتیروئیدیسم
96 ...................................................................................................................................................................................................... تحلیل داخلی 
بررسی کیس ها................................................................................................................................................................................................... 98

بخش پنجم: پوسیدگی دندانی

103 .............................................................................................................................................................................................. پوسیدگی دندانی
103 .................................................................................................................................................................................Cl I پوسیدگی، پوسیدگی
105 .............................................................................................................................................................................................. پوسیدگی دندانی
105 ..................................................................................................................................................................................................Cl II پوسیدگی
 106 ................................................................................................................................................................................................ Cl III پوسیدگی
108 .............................................................................................................................................................................................. پوسیدگی دندانی
108 .................................................................................................... پوسیدگی Cl IV، پوسیدگی Cl V، پوسیدگی Cl VI، پوسیدگی ریشه
109 ................................................................................................................................................................. پوسیدگی راجعه )پوسیدگی ثانویه(
110 .......................................................................................................................................................................... پوسیدگی دندانی و عواقب آن
110 ............................................................................................................................................................................................. پیشرفت پوسیدگی
111 ........................................................................................................................... پولیپ پالپ، التهاب پری آپیکال، آبسه پری اپیکال )اپیکال(
بررسی کیس ها................................................................................................................................................................................................... 113

بخش ششم: ضایعات رادیواپک و رادیولوسنت فکین

رادیواپسیتی های فکین................................................................................................................................................................................... 118
119 ......................... توروس مندیبوالر، توروس پاالتال، استئوما، اگزوستوز ساب پانتین واکنشی )هیپراستوزیس(، ریشه های باقیمانده
اسکلروزیس ساکت............................................................................................................................................................................................ 120
رادیواپسیتی های پری اپیکال........................................................................................................................................................................ 122
استئواسکلروز ایدیوپاتیک )انوستوز(، استئیت متراکم، سمنتوبالستوما، استئوبالستوما، دیسپالزی سمنتواسئوس پری اپیکال......... 122
123 ...................................................................................................................................... دیسپالزی سمنتواسئوس فلورید، استئومیلیت گاره
125 ..................................................................... رادیولوسنسی های یونی الکوالر: مرتبط با دندان های در حال رویش و رویش نیافته
125 ......... کیست رویشی )هماتوم رویشی(، کیست دنتی جروس )فولیکوالر(، کیست پارادنتال التهابی، تومور ادنتوژنتیک کراتوسیست
126 .......................................................................................................... )Goltz - Gorlin سندرم کارسینوم سلول بازال نووئید )سندروم 
127 ........................................................................................................................... رادیولوسنسی های تک حفره ای : ناحیه ی پری اپیکال
سوراخ منتال، گرانولوم پری اپیکال، کیست پری اپیکال................................................................................................................................. 127



آبسه اپیکال مزمن، ساکت پس از کشیدن دندان، کیست باقیمانده، اسکار اپیکال........................................................................................ 128
130 ....................................................................................................................................... رادیولوسنسی های تک حفره ای: اینتررادیکوالر
130 ..................... کیست گلوبولوماگزیالری، کیست پریودنتال جانبی، کیست مندیبوالر میانی، کیست کانال انسیزیو،  کیست کامی میانی
131 .............................................................................................................  کیست استخوانی تروماتیک )ساده(، تومور ادنتوژنیک سنگفرشی
رادیولوسنسی های چند حفره ای در زیر و مناطق دارای ریشه................................................................................................................ 132
132 ............................................................................................. سمنتواسئوس دیسپالزی پری اپیکال،  فرورفتگی غده بزاقی ساب مندیبوالر
135 .................................................................................................................................................................... رادیولوسنسی های چند حفره  ای
135 ............ کیست پریودنتال جانبی بوتریوئید،   گرانولوم سلول های ژانت مرکزی، آملوبالستوما، میگزوما ادنتوژنیک، همانژیم مرکزی
136 .................................................................................................................. کیست ادنتوژنیک گلندوالر )کیست سیالوادنتوژنیک(، چروبیسم
138 ................................................................................................................................................ ضایعات رادیولوسنسی ـ رادیواپک مختلط

کیست  سمنتواسیفیه،  فیبروما  آدنوماتوئید،   ادنتوژنیک  تومور  آملوبالستیک،   فیبروادنتوما  کمپلکس،   ادنتوما  کامپاند،   ادنتومای   ادنتوما،  
ادنتوژنیک کلسیفیه.............................................................................................................................................................................................. 138
139 ............................................................................................................................................... تومور ادنتوژنیک اپیتلیالی کلسیفیه )پندبورگ(
140 .............................................................................................................................................................................. رادیواپسیته های جنرالیزه
استئوپروز،  ریکتز،  هیپرپاراتیروئیدیسم........................................................................................................................................................... 140
استئومیلیت، کم خونی سلول داسی شکل با تاالسمی، لوسمی تحت عنوان ژنژیویت لوسمی،  استئورادیونکروز.................................. 141
دندان های شناور................................................................................................................................................................................................. 143
پریودنتیت مزمن، بیماری سلول النگرهانس، استئومیلیت، بدخیمی.............................................................................................................. 143
144 ...................................................................................................................................................................................................... مالتیپل میلوما
بررسی کیس ها.................................................................................................................................................................................................... 146

بخش هفتم: ناهنجاری های لثه و پریودنشیوم

بیماری پریودنتال: پالک دندان، جرم و اکسپوژر ریشه................................................................................................................................152
پالک، کلکلوس، تحلیل لثه )تحلیل لثه ی مارجینال(..............................................................................................................................................152
153........................................................................................................................................................................................ دهی سنس و فنستریشن
بیماری های لثه ای و ژنژیویت............................................................................................................................................................................154
بیماری های لثه ای وابسته به پالک......................................................................................................................................................................154
154.............................................................................................................................. ژنژیویت وابسته به پالک، ژنژیویت مرتبط با تنفس دهانی

 ژنژیویت رویشی کانونی )هیپرپالزی موضعی اسفنجی لثه ای کودکان(، ژنژیویت زخمی نکروزان،  ژنژیویت خمیر پروفی )جسم خارجی(
155...................................................................................................................................................................................... ژنژیویت اکتینومایکوتیک
157.................................................................................................................................................... بیماری های لثه: افزایش حجم جنرالیزه لثه
ژنژیواستوماتیک هرپتیک اولیه، افزایش حجم لثه ناشی از مصرف دارو،  فیبروماتوزیس لثه ای.................................................................157
159............................................................................................................ بیماری  لثه ای تحت عوامل سیستمیک: افزایش حجم جنرالیزه لثه
159..................................................................................................................................... ژنژیویت مرتبط با بارداری، ژنژیویت مرتبط با دیابت
160..................................................................................................................................................................................  ادم لثه ای هیپوتیروئیدیسم
بیماری های لثه ای تحت تأثیر عوامل سیستمیک: خونریزی خود به خود لثه...........................................................................................162
162................................................................. ژنژیویت مرتبط با لوکمی،  نوتروپنی دوره  ای، پورپورا ترومبوسیتوپنیک و ترومبوسیتوپاتیک
163............................................................................................................................................................................................ ژنژیویت دسکواماتیو
164..................................................................................................................................... بیماری های موکوژنژیوال: ضایعات لثه ای لوکالیزه
پیوژنیک گرانولوما، گرانولومای سلول  های ژانت محیطی.................................................................................................................................164



فیبروم اسیفیه محیطی، فیبروم ادنتوژنیک محیطی، فیبروم دسموپالستیک....................................................................................................165
167..................................................................................................................................................................................... ضایعات لثه ای لوکالیزه
پارولیس، پری کرونیت )التهاب اپی کلوم(، اپولیس فیشورتوم، کارسینوم لثه..................................................................................................167
169............................................................................................................................................................................................................. پریودنتیت
170............................................................................................... پریودنتیت خفیف، پریودنتیت متوسط، پریودنتیت پیشرفته، آبسه پریودنتال 
شاخصه های رادیوگرافیک بیماری های پریودنتال.........................................................................................................................................172

فاکتورهای موضعی: اورهنگ، فاکتورهای موضعی: تماس  های باز و کانتور ضعیف ترمیم، تحلیل استخوان: موضعی، تحلیل استخوان: 
173.................................................................................................................................................................................................................. جنرالیزه
نقص تحت استخوانی یک دیواره، نقص تحت استخوانی دو دیواره، نقص تحت استخوانی سه دیواره......................................................173
174................................................................................................................................. تغییرات رادیوگرافیک لیگامان پریودنتال و المینادورا
پریودنتیت اپیکالی حاد، پریودنتیت، اکلوژن تروماتیک، حرکت ارتودنتیک دندان...........................................................................................174
175.................................................................................................................................................................................. اسکلرودرما، بیماری بدخیم
177................................................................................................................................. تغییرات رادیوگرافیک لیگامان پریودنتال و المینادورا
177............................................................................................................................. انکیلوز، دیسپالزی فیبروز، بیماری پاژت، هیپرتیروئیدیسم
179.............................................................................................................................................................................................. ایمپلنت های دندانی
180........................................................................................................................................................................ پری ایمپلنتاتیس، شکست ایمپلنت
182..................................................................................................................................................................................................... بررسی کیس ها

بخش هشتم: ناهنجاري ها براساس زمان

بیماری های زبان...................................................................................................................................................................................................188
زبان اسکالوپ )زبان کنگره دار،  ماکروگلوسیا، زبان مودار.............................................................................................................................188
 لکوپالکیای مودار..................................................................................................................................................................................................189
بیماری های زبان...................................................................................................................................................................................................190
زبان جغرافیایی )گلوسیت مهاجر خوش خیم، اریتم مهاجر(، استوماتیت جغرافیایی )اریتم مهاجر آره آتا(، آنمی.....................................190
191........................................................................................................................................................................................ زبان شیاردار )چین دار(
بیماری های زبان...................................................................................................................................................................................................193
کیست Blandin-Nuhn )پدیده احتباس موکوس زبانی(، گلوسیت میانی لوزی شکل، تومور سلول های گرانوالر، تیروئید زبانی..........193
194............................................................................................................................................................................... پیرسینگ بدن )جواهر دهانی(
195...................................................................................................................................................................................................... بیماری های لب
اکتینیک چیالیتیس چیالیتیس کاندیدیایی.............................................................................................................................................................195
شقاق گوشه لب )انگوالر چیالیتیس( چیالیتیس اگزفولیاتو...............................................................................................................................196
198.......................................................................................................................................................................................................... ندول های لب
موکوسل )پدیده نشت موکوس به خارج از رگ(، تومور غدد بزاقی فرعی، کیست نازولبیال )کیست نازوآلوئوالر(.................................... 198
199 ................................................................................................................................................................................................ تومورها و ندول های مزانشیمال
200................................................................................................................................................................................................................ تورم لب 
200............................................................................................................................................................................. آنژیوادم، گالندوالر چیالیتیس
گرانولوماتوز دهانی - صورتی )چیالیتیس گرانولوماتوز(، تروما، سلولیت...................................................................................................201
203............................................................................................................................................................................................. تورم های کف دهان
کیست درموئید، رانوال، کیست مجرای بزاقی، سیالولیت................................................................................................................................................. 203
204 ............................................................................................................................................................................................................................... موکوسل



205........................................................................................................................................................................................................ تورم های کام
توروس های کامی )توروس پاالنتیوس(، لیپوما، کیست مجرای نازوپاالتین )کیست کانال انسیزیو(...........................................................205
آبسه پری اپیکال، هیپرپالزی لنفوئید، لنفوما........................................................................................................................................................206
208.................................................................................................................................................................... تورم های کام: ضایعات غدد بزاقی
208.................................... سیاالدنتیت، سیالومتاپالزی نکروزان، نئوپالسم خوش خیم غدد بزاقی فرعی، نئوپالسم بدخیم غدد بزاقی فرعی
تورم های صورت.................................................................................................................................................................................................210
عفونت ادنتوژنیک...................................................................................................................................................................................................210

عفونت فضای باکال، عفونت فضای ماستر)ساب ماستر(،  عفونت فضای اینفرااوربیتال، آنژین لوودویگ................................................. 211
تورم های صورت..................................................................................................................................................................................................213

ماستر  هیپرتروفی  کوشینگ،  وسندرم  بیماری  شوگرن،  سندرم  پاپیالری(،  و  لنفاماتوز  آدنوم  )سیست  وارتین  تومور  سیاالدنوز، 
213..................................................................................................................................................................................................... نوروفیبروماتوز
214................................................................................................................................................ سیستیک میگروما )لنفانژیوم(، سارکوم یوئینگ
215........................................................................................................................................................................... تورم وضعف اعصاب صورت
215.................................................................................................................................................................................................... آنژیوادم،  آمفیزم
216................................................................................................................................................................ خونریزی پس از عمل جراحی، فلج بل
218..................................................................................................................................................................................................... بررسی کیس ها

بخش نهم: یافته های داخل دهانی براساس تغییر رنگ

224....................................................................................................................................................................................................... ضایعات سفید
224..................................................................................................... Morsicatio Buccarum ،لکوادم ،Linea Alba ،گرانول های فوردایس
226....................................................................................................................................................................................................... ضایعات سفید
خال اسفنجی سفید )دیسپالزی چین خورده سفید فامیلی(، ضایعات سفید تروماتیک..................................................................................226
229........................................................................................................................................................................ ضایعات سفید مرتبط با تنباکو
کراتوزیس سیگار، استوماتیت نیکوتین )کام سیگاری(، Snuff Dipper Patch کارسینوم وروکوز ........................................................229
ضایعات قرمز........................................................................................................................................................................................................231
231................................................................................................................................................................................................................... پورپورا
232.............................................................................................................................................................................. واریس، ترومبوز، همانژیوم ها
ضایعات قرمز........................................................................................................................................................................................................234
234 .............................................................................................................................................Sturge-Weber تالنژکتازی هموراژیک ارثی، آنژیوماتوز
236......................................................................................................................................................................................... ضایعات قرمز و سفید
236......................................................................................................................................... اریتروپالکی، اریترولکوپالکیا و اریتروپالکیا خالدار
237................................................................................................................................................................................ کارسینیوم سلول سنگفرشی
239......................................................................................................................................................................................... ضایعات قرمز و سفید
239................................................................................................................................................................................................................ لیکن پالن
240................................................................................................................................................................................................  موکوزیت لیکنوئید
ضایعات قرمز و سفید ـ قرمز.............................................................................................................................................................................241
241................................................................................................................................................................................................... لوپوس اریتماتوز
ضایعات دارویی لینکوئید و لوپوس مانند...........................................................................................................................................................242
ضایعات قرمز و سفید ـ قرمز.............................................................................................................................................................................244
کاندیدیازیس غشایی کاذب )برفک(، کاندیدیازیس هایپرپالستیک مزمن،  کاندیدیازیس آتروفیک حاد، شقاق گوشه لب..........................244



245............................................................................................................................................... کاندیدیازیس آتروفیک مزمن )دنچر استوماتیت(
246................................................................................................................................................................................................. ضایعات پیگمانته
مالنوپالکیا )پیگمنتاسیون فیزیولوژیک(، تتو.......................................................................................................................................................246
247.................................................................................................................. افلیس)فرکل(، مالنوز سیگاری )پیگمانتاسیون مرتبط با دخانیات(
249................................................................................................................................................................................................. ضایعات پیگمانته
249..................................................................................................................................... ماکول مالنوتیک دهانی )مالنوز کانونی(، خال مالنوما
251................................................................................................................................................................................................. ضایعات پیگمانته
سندروم پوتز-جگرز )پولیپوز ارثی روده(، بیماری آدیسون )اختالل قشر آدرنال(......................................................................................251
252................................................................................................................................................................................... پیگمنتاسیون فلزات سنگین
254..................................................................................................................................................................................................... بررسی کیس ها

بخش دهم: شناخت یافته هاي داخل دهاني توسط بررسی تغییرات سطح

ندول ها...................................................................................................................................................................................................................260
260........................................................................................... پاپیالی رتروکاسپید، کیست لنفواپیتلیال دهانی، توروس، اگزوستوز و استئوما
ندول ها...................................................................................................................................................................................................................262
262.............................................................................................................. فیبروم تحریکی )فیبروم تروماتیک(، فیبروم سلول های ژانت، لیپوما
263......................................................................................................................................................... فیبرولیپوما، نروماتروماتیک، نوروفیبروما
265....................................................................................................................................................................................................... پاپولوندول ها

آکومیناتـوم  کوندیلومـا  هـک(،  )بیمـاری  کانونـی  اپی تلیـال  هیپرپـالزی  ولگاریـس،  وروکا  )پاپیلومـا(،  دهانـی  سنگفرشـی   پاپیلومـا 
2 6 5........................................................................................................................................................................................................ )زگیل جنسی( 
266................................................................................................................................................................................................................. لفنانژیوم
267..................................................................................................................................................................................... ضایعات وزیکولوبولوزا
ژنژیواستوماتیت هرپتیک اولیه.............................................................................................................................................................................267
268..........................................................................................................................................................  عفونت هرپس سیمپلکس اولیه، هرپانژین
270..................................................................................................................................................................................... ضایعات وزیکولوبولوزا
270..................................................................................................................................................... واریسال )آبله مرغان(، هرپس زوستر )زونا(
271....................................................................................................................................................................................... بیماری دست، پا و دهان
272..................................................................................................................................................................................... ضایعات وزیکولوبولوزا
272.......................................................................................................................................................... واکنش های آلرژیک، آنافیالکسی موضعی
273..............................................................................................  استوماتیت آلرژیک، آنژیوادم، ازدیاد حساسیت تأخیری، استوماتیت تماسی
275..................................................................................................................................................................................... ضایعات وزیکولوبولوزا
275 ................................................................. اریتم مولتی فورم، اریتم مولتی فورم دهانی، سندرم stevens-Johnson )اریتم مولتی فرم شدید(
نکرولیز اپیدرمی توکسیک........................................................................................................................................................................................... 276
277..................................................................................................................................................................................... ضایعات وزیکولوبولوزا
پمفیگوس ولگاریس................................................................................................................................................................................................277
278................................................................................................................................................................................................................. پمفیگوئید
280..................................................................................................................................................................................................... ضایعات زخمی
280.................................................................................................................... زخم تروماتیک، استوماتیت آفتی راجعه )زخم آفتی، آفت مینور(
280..................................................................................................................................................................................................... ضایعات زخمی
282................................................................................................................................................................................ آفت ماژور، زخم هرپتی فرم



283............................................................................................................................................... سندرم بهجت )سندرم چشمی، دهانی و تناسلی(
285..................................................................................................................................................................................................... ضایعات زخمی
زخم گرانولوماتوز، کارسینوم سلول سنگفرشی، زخم کموتراپیوتیک............................................................................................................285
288..................................................................................................................................................................................................... بررسی کیس ها

بخش یازدهم: تظاهرات دهانی بیماری های جنسی و درمان با داروهای سیستمیک

294........................................................................................................................................ بیماری های جنسی و قابل انتقال از طریق جنسی
294.......................................................................................... وضعیت تراماتیک، فارنژیت منتقله از راه جنسی، مونونوکلئوز عفونی، سیفلیس
297............................................................................................................................................................................................. عفونت HIV و ایدز

عفونت های باکتریایی دهانی ناشی از ایدز، ژنژیویت زخمی نکروزان،  عفونت های قارچی دهانی ناشی از ایدز، اریتم خطی لثه، کاندیدیازیس 
297............................................................................................................................................ سودوممبران ، کاندیدیازیس اریتماتوز )آتروفیک(
299............................................................................................................................................................................................. عفونت HIV و ایدز
299........................................ )CMV( سایتومگالوویروس ،)VZV( عفونت های ویروسی دهانی مرتبط با ایدز،  ویروس واریسال ـ زوستر
300........................................... ویروس اپشتن بار )EBV( و لکوپالکیامودار، کندیلوما، آکومیناتوم، بدخیمی های دهانی، لنفوم غیرهوچیکن
302........................................................................................................................................................................... اثرات دهانی داروها و درمان ها
302.......................................................................................................... دهان مت، بیماری پیوند علیه میزبان، استئونکروز فکی مرتبط با دارو
هیپرپیگمنتاسیون ناشی از دارو...........................................................................................................................................................................303
305..................................................................................................................................................................................................... بررسی کیس ها

بخش دوازدهم: کاربردهای بالیني و منابع

311.................................................................................................................................................................................................... Rx اختصارهای
312.................................................................................................................................................. نسخه ها و پروتوکل های دارویی – ضد دردها
313..................................................................................................................................................................................... پروفیالکسی آنتی بیوتیک
درمان با آنتی بیوتیک.............................................................................................................................................................................................314
داروهای آنتی میکروبیال برای بیماری های پریودنتال: داروهای موضعی، دارو ها، و دهانشویه ها.........................................................315
داروهای ضد قارچ.................................................................................................................................................................................................316
317............................................................................................................................................................................................... درمان ضد ویروس
داروهای بی حسی: دهانی موضعی......................................................................................................................................................................317
320......................................................................................................................................................................................... داروهای ضد اضطراب
فلوراید، کاریواستاتیک و درمان  های رمینرالیزاسیون.......................................................................................................................................321
322............................................................................................................................................................................................ داروهای هموستاتیک
داروهای زخم های مخاطی...................................................................................................................................................................................323
324........................................................................................................................................ داروهای تنظیم کننده ی سیستم ایمنی و دیگر داروها
325.................................................................................................................................................................................................. درمان سوء تغذیه
326....................................................................................................................................................................................................... جایگزینی بزاق
327.................................................................................................................................................................................. آرام بخش ها/ هیپنوتیک ها
ترک تنباکو..............................................................................................................................................................................................................328
راهنمای تشخیص و درمان ضایعات دهانی شایع.............................................................................................................................................329
357................................................................................................................................................................................................................. واژه نامه



بخش اول

لندمارك هاي آناتوميك

اهداف

• شناخت، تشریح و توصیف ساختارهای بافت نرم و لندمارک های قدامی و خلفی حفره دهان. 	
• شناخت، تشریح و توصیف ساختارهای بافت نرم و لندمارک های کف دهان،زبان و کام.	
• شناخت، تشریح و توصیف ساختارهای بافت نرم و لندمارک های پریودنشیوم. 	
• شناخت، تشریح و توصیف ساختار های استخوانی و لندمارک های ماگزیال و مندیبل و مناطق مجاور.	
• شناخت، تشریح و توصیف انواع نرمال شایع. 	
• شناخت ساختار های بافت نرم داخل دهانی و لندمارک های آناتومیک در دهان بیمار،در شرایط بالینی.	
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لندمارک هاي حفره دهان

لندمارک های حفره ی دهان
لب هـا )تصویـر 1-1(. لب هـا مـرز بیرونـی حفـره دهـان را 
تشـکیل می دهنـد. آن هـا توسـط مخـاط و یـک الیـه از پاراکراتین 
پوشـانده می شـوند. در زیـر آن بافـت همبنـد و منبـع خونـی غنـی 
وجـود دارد. در عمـق ماهیچـه هایی وجـود دارند کـه حرکت لب را 
 .)depressor oris و orbicularis oris، levator( کنتـرل می کنند
لب هـا صورتـی – قرمـز بـه نظـر مـی رسـند ولـی رنـگ آن هـا 
می توانـد بسـته بـه سـن بیمـار و پیگمانتاسـیون، قـرار گرفتـن در 
معـرض خورشـید و سـابقه تروما متفاوت باشـد.  محـل اتصال لب ها 
بـا مخـاط لبیـال، نقطه تمـاس لب بـاال و پایین خط مرطوب اسـت. 
ورمیلیون قسـمتی خارج از خط مرطوب اسـت. مرز ورمیلیون محل 
اتصال لب با پوسـت اسـت. لب ها باید با چشـم بررسـی شـوند و در 
حیـن معاینـه دهانـی لمـس گردنـد. سـطح بایـد صاف و یـک رنگ 
باشـد. حاشـیه آن بایـد صـاف باشـد و بـه خوبـی مشـخص باشـد. 
صورتـی  و  نـازک  اپیتلیـوم   )1-2 )تصویـر  لبیـال  مخـاط 
پاراکراتوتیـک اسـت که لب ها را پوشـانده اسـت. مخاط لبیـال معموالً 
صورتـی یـا صورتـی مایل به قهـوه ای به همـراه مویرگ هـای کوچک 
قرمـز کـه منطقه را تغذیه می کنند، اسـت. مجـاری کوچک غدد بزاقی 
بـر روی سـطح مخاطی تخلیه می شـوند. این مجـاری به صورت روزنه 
هـای کوچکـی ظاهر می شـوند که  بزاق موسـینی را ترشـح می کنند. 
مخاط باکال )تصویر 3-1( پوشـش اپیتلیال داخلی گونه ها اسـت. 
مخـاط بـاکال مخـاط لب را به صـورت دو طرفه به رترومولرپد گسـترش 
مـی دهد و تا رافه پتریگومندیبوالر گسـترش می یابد. رسـوب چربی در 
بافـت همبنـد بـاکال می تواند آن را زرد یا برنزه نشـان دهـد. غدد بزاقی 
فرعـی در ایـن منطقـه وجـود دارد و مخـاط دهـان را مرطـوب می کند.  
معمولـی  رنـگ  پاپـول صورتـی  یـک   Caliculus angularis

اسـت کـه در مخـاط بـاکال در کامیشـور قـرار دارد.
پاپیـای پاروتید )تصویـر 4-1( یک پاپول مثلثی، برجسـته 
و صورتـی روی مخـاط بـاکال مجـاور مولرهـای اول فـک بـاال بـه 
صـورت دو طرفه اسـت. پاپیـای پاروتید انتهای مجرای استنسـون، 
مجـرای ترشـحی غـده پاروتیـد را تشـکیل مـی دهـد. ایـن غـده با 
خشـک کـردن پاپیـا بـا گاز، فشـار دادن انگشـتان زیر فـک پایین 
و افزایـش فشـار بـه سـمت بـاال و روی غـده دوشـیده می شـود. در 

سـامت، بـزاق شـفاف بایـد  از مجـرا جریـان یابد. 
کـف دهان )تصویـر 5-1( ناحیه زیریـن نیمـه ی قدامی زبان 
اسـت. از اپیتلیـوم نازک و صورتـی رنگ، پاراکراتینیـزه، بافت همبند، 
غدد بزاقی و اعصاب و عروق خونی مرتبط تشـکیل شـده اسـت. کف 
دهـان دارای مرزهـای قدامی جانبی U  شـکل توسـط قـوس دندانی 

و خلفـی توسـط سـطح شـکمی زبـان اسـت. قسـمت قدامـی صاف و 
یکنواخت اسـت و توسـط مخاط پوشـانده شـده اسـت. فرنوم لینگوال 
در امتـداد میدالیـن قسـمت خلفـی قـرار دارد. بین دو نیمـه، منطقه 
ای مرتفـع وجـود دارد کـه مجـرای وارتـون غـده تحـت فکـی در زیر 
آن قـرار دارد. بـزاق غـده تحـت فکـی از طریـق پاپـول بلنـدی به نام 
کارونـکل زیـر زبانـی خارج می شـود تا کـف دهان مرطوب شـود. در 
امتـداد قسـمت خلفـی کارونکل، دهانه هـای کوچک متعـدد، مجاری 
Rivinus، وجـود دارد کـه بـزاق غـدد بزاقـی زیـر زبانـی را حمـل 
می کننـد. در زیـر ایـن سـاختار ها  یـک جفـت ماهیچـه میلوهیوئیـد 

قـرار دارد کـه در بـاال بـردن زبان و اسـتخوان هیوئید نقـش دارد. 
کام سـخت )تصویر 6-1( سـقف حفـره دهان را تشـکیل می 
دهـد. کام سـخت از اپـی تلیـوم سنگفرشـی، بافـت همبنـد، غـدد 
بزاقـی فرعـی و مجـاری )فقـط در دو سـوم خلفـی(، پریوسـتئوم و 
زائـده هـای پاالتین ماگزیا تشـکیل شـده اسـت. از نظـر آناتومی از 

چندین سـاختار تشـکیل شـده اسـت. 
پاپیای انسـیزیو مسـتقیماً در پشـت و بین دندان های پیشـین 
فـک بـاال قـرار دارد. این یک سـاختار بیضی شـکل و صورتی رنگ و 
برآمده اسـت کـه روی سـوراخ نازوپاالتین قـرار دارد. روگا برآمدگی 
فیبـروزی اسـت که به فاصله ی نزدیکی در پشـت پاپیای انسـیزیو 

در یک سـوم قدامـی کام قرار دارد. 
آنهـا از میدالیـن تا چنـد میلی متـر از لثه چسـبنده دندان های 
قدامـی بـه صورت طرفـی ادامه می یابنـد. کمی عقب تـر، طاق های 
جانبـی قـرار دارنـد، اسـتخوان هـای آلوئـوالری هسـتند کـه وجوه 
پاالتالـی دنـدان هـای خلفـی را حمایـت می کننـد. در مرکـز کام 
سـخت، رافـه ی میانـی کام  کـه یـک نوار زرد – سـفید فیبـروز در 

محـل اتصـال زوائـد پاالتین راسـت و چپ اسـت وجـود دارد.
کام نـرم )تصویـر 7-1( در پشـت کام سـخت قـرار دارد. این 
کام کامـًا منحصـر بـه فـرد اسـت به ایـن دلیل کـه کام نـرم  فاقد 
حمایـت اسـتخوانی اسـت و دارای غـدد بزاقـی فرعـی و بافت چربی 
و لنفوئیـدی بیشـتری نسـبت بـه کام سـخت اسـت. کام نـرم در 
حیـن جویـدن و بلـع عمـل می کنـد. در حیـن بلع توسـط عضات 
levator palati و tensor palateو حرکتـی کـه توسـط اعصاب 
9 و 10 جمجمـه ای عصـب دهی می شـود، بـاال می آید. رافـه میاني 
کامـي در کام نـرم برجسـته تـر و ضخیـم تر اسـت. درسـت نزدیک 
رافـه fovea palatinae  قـرار دارد. fovea  مجـاری ترشـحی 2 
میلی متـری از غـدد بزاقـی فرعی هسـتند. آنها لندمـارک هایی بین 
کام سـخت و کام نرم هسـتند. در سمت دیسـتال میدالین کام نرم، 

زبـان کوچـک قـرار دارد کـه به سـمت پایین آویزان اسـت. 
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اوروفارنکـس و لـوزه هـا )تصویـر 8-1( اوروفارنکـس بیـن 1
دهـان و مـری قـرار دارد. مـرز هـای اوروفارنکـس زبـان کوچـک در 
امتـداد بعـد قدامـی، دو سـتون لـوزه ای )fauces( در امتـداد بعـد 
قدامـی – جانبـی و دیـواره فارنژیال در بعد خلفی اسـت. لـوزه ها بافت 
لنفـاوی هسـتند کـه در دو سـتون قـرار دارند. سـتون لـوزه ای قدامی 
توسـط عضلـه پاالتوگلوس  که به سـمت پایین، بیـرون و جلوی قاعده 
ی زبـان حرکـت می کند تشـکیل شـده اسـت. سـتون لـوزه ای خلفی 
بزرگتـر اسـت و بـه سـمت عقـب حرکـت می کنـد و توسـط ماهیچـه 
ی پاالتوفارنژیـوس تشـکیل مـی شـود. لوزه هـا سـاختار هـای گنبدی 
شـکلی از بافت نرم هسـتند که دارای چین سطحی و در هم فرورفتگی 
)تـا خوردگـی( اسـت که بـرای جـذب میکروب هـای مهاجم اسـتفاده 
می شـود. لوزه هـا در دوران نوجوانـی )یک دوره رشـد لنفوئیـدی( و در 
طـی پروسـه هـای عفونـت، التهـاب و نئوپاسـتیک بزرگ می شـوند. 
جزایـر بافـت لـوزه در سـطح خلفـی دیـواره فارنژیـال دیده می شـوند. 
حلقـه Waldeyer  حلقـه ای از بافـت آدنوئید اسـت که توسـط بافت 
لـوزه ای کـه در زبـان پشـتی یافـت می شـود )لـوزه زبانـی(، فارنکس 
)لـوزه فارنژیـال( و  fauces )سـتون های لوزه ای(تشـکیل می شـود. 

تصویر 1.1. لب ها : ظاهر طبیعی و سالم 

تصویر 1.2. مخاط لبیال: پوشش داخلی لب ها 

caliculus angularis تصویر 1.3. مخاط باکال و

تصویر 1.4. پاپیالی پاروتید: مجاور دندان مولر اول ماگزیال

تصویر 1.5 کف دهان: به همراه فرنوم لینگوال مرکزی 
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در سـطح شـکمی )زیـر( زبـان برآمدگی هایی خطـی وجود دارد 1
 plica fimbriata نامیده می شود. عملکرد plica fimbriata که
در انسـان بـه مقدار کمی شـناخته شـده اسـت  اما در نـوزادان تازه 
متولـد شـده و سـایر پریمات هـا  دارای جوانه های چشـایی اسـت. 
گاهـی اوقـات fimbriata در افـراد بـا پوسـت تیره، قهوه ای اسـت. 
 )Scrotal Tongue یـا Plicated Tongue( زبان شـیاردار
)تصویـر 6-2( تنوعـی نرمال از آناتومی زبان اسـت که شـامل یک 
شـکاف میدالیـن، دو شـکاف یـا چنـد شـکاف در دو سـوم قدامـی 
سـطح پشـتی زبـان اسـت. الگوهـا، طـول و عمـق شـکاف مختلـف 
مشـاهده شـده اسـت. علـت زبـان شـیار دار ناشـناخته اسـت ولـی 
اغلـب بـا افزایـش سـن و در بیمارانی کـه دارای کاهش ترشـح بزاق 
هسـتند ایجـاد مـی شـود. حـدود 1 تـا 5 درصـد از جمعیـت تحت 
تأثیـر قـرار مـی گیرنـد. فراوانی ایـن شـرایط در مردان و زنـان برابر 
اسـت. ایـن بیماری معمـوالً در بیمـاران مبتا به سـندرم داون و در 
ترکیـب بـا زبـان جغرافیایـی رخ مـی دهد. زبـان شـیار دار جزئی از 
 cheilitis ،زبـان شـیار دار( Melkersson- Rosenthal سـندرم

granulomatosa و فلـج یـک طرفـه عصب فاشـیال( اسـت.
زبـان شـیار دار ممکـن اسـت بـه طـور ثانویـه التهابـی شـود و 
سـبب بـوی بـد دهـان در نتیجـه ی گیـر غذایـی شـود. بنابرایـن، 
مسـواک زدن زبـان بـرای تمیـز نگـه داشـتن شـیارها توصیـه مـی 
شـود. ایـن وضعیـت خـوش خیـم اسـت و درد ایجـاد نمـی کنـد.

زبان انکیلـوز )تصویر 7-2( فرنـوم لینگوال به طـور معمول 
بـه سـطح شـکمی زبـان و جنیـال توبـرکل هـای مندیبـل متصـل 
اسـت. اگـر فرنـوم نتوانـد به درسـتی بـه زبـان و جنیال توبـرکل ها 
متصـل شـود، امـا در عـوض بـه کـف دهـان یـا لثـه زبانـی و نـوک 
سـطح شـکمی زبان متصـل می شـود، به ایـن حالت انکیلوگلوسـیا 
یـا tongue-tie  مـی گوینـد. ایـن بیماری مـادرزادی)1( بـا فرنوم 
لینگـوال بـه طـور غیرطبیعـی کوتـاه، در جـای نامناسـب و ضخیـم 
و )2( زبانـی کـه قابـل بـاز شـدن و جمـع شـدن نیسـت، مشـخص 
مـی شـود. اتصال ممکن اسـت کامـل یا ناقص باشـد. اتصـال ناقص  
بیشـتر شـایع اسـت. اگر شـرایط شـدید باشـد، گفتار ممکن اسـت 
تحـت تأثیـر قـرار گیـرد. در صورتـی کـه گفتار دچار مشـکل باشـد 
یـا اگـر طـرح درمـان دنچـر فـک پایین یـا دنچـر پارسـیل متحرک 
باشـد، اصـاح بـه وسـیله جراحـی و گفتاردرمانـی ضـروری اسـت. 
تخمیـن فراوانـی انکیلوگلوسـیا یک مـورد در هر 1000 تولد اسـت. 
واریکوسـیت زبانـی )فلبکتازی( )تصویر 8-2( بزرگ شـدن 
رگهـای گشـاد شـده در سـطح شـکمی زبان یـک یافته رایـج در افراد 
مسـن اسـت. علـت ایـن اتسـاع عروقی یا انسـداد ورید توسـط جسـم 

خارجـی درون بـدن ماننـد پـاک آترواسـکلروتیک، یـا از بیـن رفتـن 
خاصیـت ارتجاعـی دیـواره عروقـی در نتیجـه افزایـش سـن اسـت. 
واریکوسـیت های داخـل دهانـی معموالً بـه صورت سـطحی در ناحیه 
شـکمی دو سـوم جلویی زبان ظاهر می شـوند و ممکن است تا حاشیه 
جانبـی و کـف دهـان امتداد پیـدا کنند. مردان و زنان به طور مسـاوی 
تحـت تأثیـر قـرار مـی گیرنـد. واریکوسـیت ها بـه صـورت پاپول هـا یا 
نـدول هـای مواج آبـی – قرمز تا بنفـش ظاهر می شـوند. واریس های 
تکـی ممکن اسـت برجسـته و پیـچ در پیچ باشـند یا کوچـک و نقطه 
نقطـه باشـد. لمـس باعث ایجـاد درد نمی شـود، اما می توانـد خون را 
بـه طـور موقـت از رگ خـارج کـرده و در نتیجه نمای سـطحی صافی 
داشـته باشـد. دیاسـکوپی )فشـار دادن ضایعه با لوله پاستیکی شفاف 
یـا اسـاید شیشـه  ای( باعث سـفید شـدن واریـس می شـود. هنگامی 
کـه بسـیاری از رگهای زبانی برجسـته هسـتند، این حالـت فلبکتازی 
و  لـب  مـی شـود.  نامیـده   )caviar tongue( زبـان خاویـاری  یـا 
کامیشـور لـب از دیگـر مـکان هـای متـداول فلبکتـازی اسـت. درمان 
ایـن شـرایط الزم نیسـت، مگـر اینکـه دالیـل زیبایـی داشـته باشـد. 

تصویر 2.1. پاپیالی نخی شکل و قارچی شکل زبان 

تصویر 2.2. پاپیالی جامی شکل تشکیل یک ردیف V شکل را می دهند. 
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لندمارک های پریودنشیوم1
پریودنشـیوم )تصاویر 1-3 و 2-3( بافتی اسـت که مستقیما 
دندان هـا را احاطـه کـرده و از آنها حمایت می کند. شـامل اسـتخوان 
آلوئـول، پریوسـت، لیگامـان پریودنتـال، سـولکوس لثـه و لثه اسـت. 
هـر یـک از ایـن اجـزا بـه تثبیت دنـدان در فـک ها کمک مـی کند. 
اسـتخوان آلوئول از اسـتخوان اسـفنجی تشـکیل شـده اسـت  و بین 
صفحـات کورتیکال قرار دارد و توسـط رگ های خونـی و فضاها  مغز 
اسـتخوان سـوراخ می شـود. پریوسـتوم بافت همبند متراکمی اسـت 
که به اسـتخوان آلوئوالرمتصل شـده و سـطح بیرونی آن را پوشـانده 
اسـت. دنـدان هـا توسـط لیگامـان پریودنتـال کـه بـه سـمنتوم کـه 
ریشـه دنـدان هـا را می پوشـاند بـه اسـتخوان آلوئوالر متصل اسـت. 
لیگامـان پریودنتـال از سـلول هـا و فیبـر هـای کاژن نـوع 1، 3 و 5 
تشـکیل شـده اسـت. ریشـه دنـدان را احاطـه کـرده و آن را حمایت 
مـی کنـد از اپکس ریشـه تا قاعـده سـالکوس لثه گسـترش می یابد. 
سـالکوس لثـه ای، فضـای بیـن لثه آزاد و سـطح دندان، توسـط یک 
الیـه نـازک از سـلولهای اپیتلیـال بـه صورت داخلی پوشـانده شـده 
اسـت. قاعده سـالکوس توسـط اپی تلیوم جانکشـنال، یـک نوع ویژه 
اپـی تلیـوم کـه لثـه را به ریشـه متصل می کند، تشـکیل می شـود. 
ایـن اپـی تلیوم سـدی را در برابـر ورود باکتری ها ایجـاد می کند. در 
وضعیـت سـامتی، سـالکوس لثه ای کمتر از 3 میلـی متر عمق دارد 
 )CEJ( کـه توسـط پروب پریودنتـال از محل اتصال سـمنتوم و مینا
تـا قاعده سـالکوس انـدازه گیری می شـود. کلونیزاسـیون باکتری ها 
داخـل سـالکوس باعـث التهـاب مـی شـود کـه در نهایـت منجـر به 
تخریـب اتصـال اپی تلیالی می شـود. نشـانه التهاب مزمن گسـترش 
اپیکالـی چسـبندگی اپـی تلیالی بیـش از 3 میلی متر اسـت.  اگرچه 
تجمـع پـاک باکتریایـی مهمتریـن عامـل تأثیرگـذار بـر سـامت 
پریودنشـیوم اسـت، موقعیت دنـدان در داخل قوس، فشـار اکلوزالی، 
عـادات پارافانکشـنال، اپاینس هـا، دارو هـا، اتصـاالت فرنومـی بـر 
سـامت پریودنتـال و تشـکیل پاکت های پریودنتـال تأثیر می گذارد. 
مخاط آلوئـوالر و اتصاالت فرنومی )تصاویـر 3-3 و 3-4( 
مخـاط بافـت اپـی تلیـوم و بافـت همبندی سسـتی اسـت کـه حفره 
دهـان را می پوشـاند. مخـاط آلوئولـی یک مخـاط متحرک اسـت که 
روی اسـتخوان آلوئـوالر قرار دارد و با سـطح اپیکال پریودنشـیوم هم 
مـرز اسـت.  زیرا به پریوسـتئوم زیرین و اسـتخوان نچسـبیده اسـت. 
مخـاط آلوئـوالر نـازک و پر عروق اسـت. بر این اسـاس، قرمز مایل به 
صورتـی، قرمـز یـا قرمز روشـن به نظـر می رسـد. در بررسـی دقیق، 
شـریان ها و مویرگ هـای کوچـک در داخـل مخاط آلوئـول می توانند 
مشـاهده شـوند. این رگ ها مواد مغذی، اکسـیژن و سـلولهای خونی 

را بـرای ایـن ناحیـه تامیـن می کنند. مخـاط عموما به عنـوان مخاط 
بـاکال )اگـر در قسـمت جانبی یـا خلفی باشـد( یا مخاط لبیـال )اگر 

در قسـمت قدامی باشـد( شـناخته می شود. 
فرنـوم اتصـاالت عضـات لـب و گونـه  در مکانهـای خاصـی در 
مخـاط آلوئـوالر اسـت. هنگامـی کـه لـب هـا یـا گونـه هـا متسـع 
مـی شـوند، بـه شـکل حاشـیه هـای قوسـی شـکل از بافـت فیبروز 
انعطـاف پذیـری ظاهـر مـی شـوند. شـش فرنـوم دهانی شناسـایی 
شـده اسـت. فرنـوم لبیـال ماگزیـا در خـط وسـط بیـن دندان های 
سـنترال انسـیزور ماگزیـا قـرار دارد و حـدود 4 تا 7 میلـی متر در 
اپیـکال ناحیـه بیـن دندانـی قـرار دارد. فرنـوم لبیـال فـک پایین به 
طـور مشـابه در زیـر و بیـن دندان هـای سـنترال انسـیزور مندیبل 
در مخـاط آلوئـوالر ظاهـر مـی شـود. دو فرنـوم بـاکال ماگزیاری و 
مندیبـوالر در داخـل مخـاط آلوئـوالر در نزدیکـی اولیـن پرمولر در 
سـمت راسـت و چـپ قـرار دارنـد.  اگرچـه فرنـوم به طور مسـتقیم 
بـه حمایـت از پریودنتـال کمک نمی کنـد، اما آنهایی کـه در فاصله 
3 میلـی متـری از CEJ یـک دنـدان متصل می شـوند، مـی توانند 
بافـت های پریودنتال را بکشـند و در ایجاد تحلیـل لثه کمک کنند. 
اتصـال مخاطـی لثـه ای )تصویـر 5-3( یـک لندمـارک 
آناتومیکـی اسـت مـرز بیـن مخـاط آلوئوالرغیـر چسـبنده و لثـه 
چسـبنده را نشـان مـی دهـد. محـل اتصـال مخـاط – لثـه  3 تـا 6 
میلـی متـر زیر CEJ اسـت و و در اطـراف مناطق بـاکال و لینگوال 
قـوس گسـترش می یابـد. قابلیت مشـاهده محـل اتصال بـه تفاوت 
واسـکوالریتی و رنـگ دو بافـت بسـتگی دارد. هنگامـی کـه مخـاط 
آلوئـول قرمز اسـت و لثه چسـبنده صورتی اسـت و به ایـن دلیل که 
محـل اتصـاِل بیـن مخاط آلوئـوالِر متحـرک و لثه چسـبنده ی غیر 

متحـرک اسـت، بـه آسـانی تشـخیص داده می شـود.
لثـه چسـبنده و لثـه مارجینـال )تصاویر 6-3 تـا 3-8( 
لثـه چسـبنده و لثـه آزاد مارجینـال سـمت بیرونـی سـالکوس لثه را 
می پوشـاند. لثـه چسـبنده بـه صـورت کرونالـی از مخـاط آلوئـوالر تا 
لثـه آزاد مارجینـال گسـترش می یابـد. توسـط اپـی تلیـوم کراتینیزه 
پوشـیده شـده اسـت و بـه پریوسـتئوم متصـل اسـت و قابـل حرکت 
نیسـت. در شـرایط سـامتی، لثه چسـبنده صورتی، سـفت و با عرض 
2 تـا 7 میلـی متـر اسـت. سـطح آن کمـی محـدب و نقطـه نقطـه، 
مانند سـطح پرتقال اسـت. شـیارهای بیـن دندانی را می تـوان در لثه 
چسـبنده به صورت شـیارهای عمودی یا فرورفتگی هـای باریک بین 
ریشـه دنـدان مشـاهده کرد. لثـه مارجینال یقـه لثـه ای را در اطراف 
ناحیـه سـرویکال دنـدان ایجـاد می کنـد. صورتـی اسـت و مانند لثه 
چسـبنده کراتینیـزه اسـت  و لبـه گـرد صـاف دارد. بـر خـاف لثـه 



20

1

تصویر 3.6. لثه چسبنده: بافت نقطه نقطه 

تصویر 3.7. شیارهای بین دندانی

تصویر 3.8. لثه مارجینال )فلش های توپر( و شیار لثه ای )فلش توخالی( 

اکلوژن و مال اکلوژن
اکلـوژن رابطـه ی دنـدان هـای ماگزیـا و مندیبـل در طـی تماس 
فانکشـنال اسـت. ایـن اصطاح بـرای توصیـف نحوه هماهنگ شـدن و 
جفـت شـدن دندان ها کنار هم اسـتفاده می شـود. در یک اکلـوژن ایده 
آل، تمـام دندان  هـای ماگزیـا کمـی روی دندان های  مندیبـل قرار می 
گیرنـد. کاسـپ هـای مولـر هـای بـاال در شـیارهای بـاکال دندان هـای 
مولـر پاییـن قـرار می گیرنـد و میدالین هـم هماهنگ می شـود. تعداد 
کمـی از افـراد اکلـوژن عالـی دارنـد، و مـال اکلـوژن )ارتبـاط موقعیتی 
غیـر طبیعـی دندانهـای ماگزیـا بـا دنـدان هـای مندیبـل( یـک دلیل 
شـایع بیمـاران بـرای درخواسـت درمان ارتودنسـی اسـت. اگرچـه اکثر 
ناهنجـاری هـا نیـازی بـه درمان ندارنـد، اصاح مـال اکلوژن مـی تواند 
ظاهـر و توانایـی بیمـار را در تمیز کـردن دندان ها افزایـش داده و خطر 
ابتـا بـه بیمـاری های دهـان را کاهـش دهد. مـال اکلوژن اغلـب ارثی 
اسـت. وقتـی فـک بـاال و پایین از نظـر انـدازه نامتناسـب باشـد، اندازه 
دندانهـا بـرای فـک هـا خیلی بزرگ یـا کوچک باشـد، یـا فاصله/رویش 
دندانهـا غیر طبیعی باشـد، ایجاد می شـود. در زیر خاصـه ای از طبقه 
بنـدی اصـاح شـده از مـال اکلـوژن آورده می شـود کـه  ابتدا توسـط 
متخصـص ارتودنسـی Edward Hartley Angle طبقـه بنـدی خـود 
)طبقـه بنـدی انـگل( را بر اسـاس روابـط اکلوزالی مولرهـای اول دائمی 

پایـه گـذاری کرد، بیان شـد. 
اکلـوژن کاس 1 )تصاویـر 1-4 تـا 3-4( به عنـوان اکلوژن 
ایـده آل )طبیعـی( و رابطـه قدامـی خلفـی طبیعـی فک هـا در نظر 
گرفتـه مـی شـود. در اکلـوژن کاس 1، کاسـپ مزیوبـاکال دنـدان 
مولـر اول دائمـی فـک بـاال بـه داخـل شـیار بـاکال مولـر اول فـک 
فضـای  بـا  ماگزیـا  کانیـن  همچنیـن،  شـود.  مـی  جفـت  پاییـن 
اینترپروگزیمـال کانیـن و پرمولـر اول مندیبـل جفـت مـی شـود. 

اکلـوژن کاس 2 )تصاویر 4-4 تا 9-4( زمانـی رخ می دهد 
کـه دندان هـای فـک باال در مقایسـه بـا روابط طبیعی بـا دندان های 
فـک پاییـن قدامـی تـر قـرار گیرنـد. در اکلـوژن کاس 2، کاسـپ 
مزیوبـاکال مولـر اول دائمـی فک بـاال مزیالی تر )قدامی تر( به شـیار 
بـاکال مولـر اول دائمـی فک پایین قـرار می گیرد و جفت می شـود. 
دو نـوع اسـت. کاس 2 نـوع 1 زمانـی اسـت کـه دندان هـای فـک 
بـاال بیـرون زده اسـت )برگشـت لـب کـه تولیـد یک اورجـت بزرگ 
مـی کنـد( و مولـر اول فـک بـاال قدامـی تـر از رابطـه طبیعـی قرار 
مـی گیـرد. کاس 2 نـوع 2 زمانـی ایجاد می شـود که دنـدان های 
سـنترال انسـیزور ماگزیـا  اینتـرود شـده انـد )داخـل قـرار گرفته 
انـد(. )برگشـت زبـان، کـه ایجـاد یـک اوربایـت عمیـق می کنـد(. و 
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ناحیه میدالین قدامی )تصاویر 1-5 و 2-5( تصویر رادیوگرافی 
از قـدام ماگزیـا شـامل چندیـن لندمـارک و سـاختار آناتومیکی مهم 
اسـت. سوراخ انسـیزیو یک فرورفتگی بیضی شـکل در میدالین قدامی 
کام سـخت اسـت که حـاوی عصـب نازوپاالتیـن و عروق خونی اسـت.
از نظـر رادیوگرافـی، بـه صـورت رادیولوسنسـی بیضی شـکل با 
حاشـیه نـازک رادیـو اپکـی تظاهـر می یابـد. ایـن سـوراخ روی رافه 
 )CEJ( میانـی کام قـرار مـی گیـرد و بیـن ریشـه های دندان هـای
سـنترال انسـیزور قـرار دارد.  رافـه میانـی کام بـه صـورت خـط 
رادیولوسـنت بـا حاشـیه رادیواپـک مشـخص می شـود. بـه صـورت 
عمـودی واپیکالـی بیـن ریشـه های دنـدان هـای سـنترال انسـیزور 
تـا خـار بینی قدامی V شـکل قـرار می گیـرد. حـدود خارجی بافت 
نـرم بینـی تا اپکس انسـیزورها گسـترش می یابد و حـدود خارجی 
بافـت نـرم لـب بـاال اغلب بـه صورت یـک رادیواپسـیته کم کـه تاج 
دندان هـای سـنترال انسـیزور را به دو بخش تقسـیم مـی کند دیده 
می شـود. اسـتخوان آلوئـوالر در این ناحیـه به صـورت ترابکول های 
رادیواپـک ظریـف و پراکنـده ظاهـر مـی شـود کـه فضاهـای مغـز 
اسـتخوان رادیولوسـنت را احاطـه کـرده اسـت. محل اتصال سـمان 
ومینـا یـا خـط سـرویکال دندان هـای انسـیزور به صـورت یک خط 
صـاف و منحنـی دیـده مـی شـود کـه قسـمت تـاج و ریشـه دندان 
را مشـخص مـی کنـد.در قسـمت اپیکالی تـر، CEJ یـک خط گرد 
ظریف تر در باالی کرسـت اسـتخوان آلوئول اسـت. در شـکل 5-2، 
سـاختار ریشـه بین CEJ و کرسـت آلوئول به دلیل تخریب ناشـی 

از بیماری پریودنتال توسـط اسـتخوان پوشـانده نشـده اسـت. 
ناحیـه طرفی قدامـی )تصویر 3-5( سـوراخ فوقانـی کانال 
انسـیزیو بـه صـورت یـک لندمـارک رادیولوسـنت گـرد در داخـل 
حفـره بینـی و بـاالی اپکـس ریشـه دندان سـنترال انسـیزور و خط 
رادیواپکـی کـه نشـان دهنـده کـف حفـره بینـي اسـت، دیـده مـی 
شـود. کانـال انسـیزیو  رادیولوسـنت بـه صـورت عمـودی در زیـر 
سـوراخ انسـیزیو قـرار دارد. حـدود خارجـی بافـت نـرم بینـی بیـن 
بخـش  دو  بـه  انسـیزور  لتـرال  و  سـنترال  دندان هـای  ریشـه های 
 )PDL( تقسـیم می شـود. فضای لیگامـان پریودنتال رادیولوسـنت
و المینـا دورای رادیواپـک ریشـه ها را احاطـه کرده اسـت. در عکس 
هـای رادیوگرافـی، عـرض PDL به طـور معمول 0/5 تـا 1/5 میلی 
متـر اسـت و عـرض المینـا دورا بـه طور متوسـط 0/2 تـا 0/5 میلی 
متـر اسـت. تاج دنـدان یک الیه بیرونـی مینای رادیواپـک، یک الیه 
داخلـی تـرو ضخیم تر بـه نام عاج، و یـک پالپ چمبر رادیولوسـنت 
در مرکـز دارد. هـر ریشـه دنـدان دارای یـک الیـه خارجـی سـمان 

اسـت کـه بـه طـور معمـول در رادیوگرافـی قابل مشـاهده نیسـت، 
مگـر ایـن کـه مقادیـر بیـش از حـدی از آن وجود داشـته باشـد که 
هیپرسـمنتوزیس نامیـده مـی شـود. در زیر سـمان، عاج ریشـه ای 
موجـود اسـت کـه مسـتقیما در مجـاورت فضـای غشـای پریودنتال 
رادیولوسـنت قـرار دارد. در مرکـز ریشـه فضـای کانـال ریشـه قـرار 
لتـرال  و  سـنترال  دندان هـای  در  اسـت.  پالـپ  حـاوی  کـه  دارد 
انسـیزوری کـه در تصویـر 3-5 نشـان داده شـده اسـت، بـه خـط 
سـرویکال کـه از محـل اتصـال بیـن تـاج و ریشـه دندان هـا عبـور 
می کنـد توجـه کنید.بـه دلیـل  زاویـه عمـودی بیـش از حـد پرتـو 
در ایـن مثـال، خـط سـرویکال باکالی به سـمت پایین تصویر شـده 
اسـت و خـط سـرویکال لینگوالی به سـمت باال تصویر شـده اسـت. 
دیسـتال ریشـه دندان لترال انسـیزور یک ناحیه کمی رادیولوسـنت 
بـه نـام لترال فوسـا قـرار دارد کـه فرورفتگی ای در اسـتخوان لبیال 

بیـن ریشـه های لتـرال و کانین اسـت. 
ناحیـه کانین )تصویـر Y )5-4 وارونه به وضوح در قسـمت 
تشـکیل  سـاختار  دو  از  شـود.  مـی  دیـده  کانیـن  تصویـر  بـاالی 
شـده اسـت : کـف حفـره بینـی و دیـواره قدامـی جانبـی سـینوس 
ماگزیـاری. بیشـتر بـازوی قدامـی Y معکـوس از کف حفـره بینی 
تشـکیل شـده اسـت. بیشـتر بـازوی خمیـده خلفـی دیـواره قدامی 
جانبـی سـینوس فـک بـاال اسـت. حـدود خارجـی مخـاط بینـی با 
یـک خـط رادیولوسـنت نـازک کـه نشـان دهنـده راه هوایـی بیـن 

توربینیـت بینـی و مخـاط بینـی اسـت مشـخص مـی شـود. 
ناحیـه پرمولـر )تصویـر 5-5( کـف سـینوس ماگزیـاری 
در بـاالی پرمولـر و در ریشـه های مولـر قـرار دارد.  کـف سـینوس 
ماگزیـاری بـه صـورت طبیعـی بـه صـورت یـک خـط رادیواپـک 
نامنظـم و کمـی مـوج دار اسـت. در بـاالی کـف و داخـل دیـواره 
جانبـی سـینوس خـط خمیـده رادیولوسـنت قـرار دارد کـه نشـان 
دهنـده کانـال عصـب آلوئـوالر فوقانی خلفی، شـریان و ورید اسـت. 
توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کانـال دارای حاشـیه هـای نـازک 
رادیواپـک اسـت. در باالی ریشـه دومیـن مولرزائـده ی زایگوماتیک 
رادیواپـک ماگزیـا قـرار دارد که گاهـی اوقات زائده ی مـاالر نامیده 
مـی شـود. قسـمت قدامی قوس زایگوما اسـت. گاهـی اوقات در یک 
تصویررادیوگرافـی پرمولـر، چین نازولبیال ریشـه پرمولراول را به دو 
نیـم تقسـیم مـی کند. به ریشـه پاالتـال طویل شـده و ریشـه های 
یاکالی کوتاه شـده ی مولر اول به علت  موقعیت نادرسـت دسـتگاه 

نشـانگر پرتـو )BID( طـی تصویربـرداری دقـت کنید. 
ناحیـه مولـر )تصویر 6-5( یـک لندمـارک واضـح رادیواپک 
و U شـکل در تصویـر مولـر فـک بـاال malar shadow خوانـده 
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مـی شـود کـه زائـده زایگوماتیک اسـتخوان ماگزیا اسـت. قسـمت 1
قدامـی قـوس زیگوماتیـک )اسـتخوان گونه( را مشـخص مـی کند. 
قـوس زیگومـا در سـمت بـاکال و جانبـی ماگزیا اسـت و به صورت 
افقـی در قسـمت فوقانـی تصویـر مولـر امتـداد مـی یابـد. در ایـن 
مثال، در سراسـر قسـمت خلفی سـینوس ماگزیاری گسـترش می 
یابـد. دیسـتال مولـر دوم، توبروزیتـه ماگزیاری وجـود دارد که یک 

سـاختار اسـتخوانی پوشـیده از بافـت همبنـد و مخاط اسـت. 
ناحیه توبروزیتـه )تصاویر 7-5 و 8-5( دیسـتال مولر دوم 
توبروزیتـه ماگزیـا، صفحـه جانبـی پتریگوئیـد و زائـده ی کوچـک 
هامـوالر صفحـه پتریگوئیـد میانـی قـرار دارد. فوقانی تـر و خارج تر 
از ایـن ناحیـه قـوس زایگومـا قـرار دارد. نیمـه قدامي قـوس زیگوما 
توسـط  درز زایگوماتیکوتمپـورال  از قسـمت خلفـی جدا می شـود. 
زائـده ی کرونوئیـد فک پاییـن را می توان روی قسـمت پایینی این 

ناحیه مشـاهده کـرد )تصاویـر 6-5 تا 5-8(. 

تصویر 5.1. ماگزیال: قسمت لینگوالی ناحیه سنترال انسیزور 

تصویر 5.2. ماگزیال: رادیوگرافی ناحیه سنترال انسیزور 

تصویر 5.3. رادیوگرافی لترال انسیزور 

تصویر 5.4. ماگزیال: تصویر پری اپیکال کانین 

تصویر 5.5. ماگزیال: تصویر پری اپیکال پرمولر
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لندمارک های رادیوگرافیک: ماگزیال

تصویر 5.6. ماگزیال: تصویر پری اپیکال مولر 

تصویر 5.7. ماگزیال: ناحیه توبروزیته در جمجمه 

تصویـر 5.8. ماگزیـال: )A( تصویـر بالینـی و )B( رادیوگرافـی از ناحیـه 
توبروزیته 

لندمارک های رادیوگرافیک: مندیبل
سـمت  در   )6-2 و   6-1 )تصاویـر  انسـیزور-کانین  ناحیـه 
لینگـوال مندیبـل، تصویـر دنـدان انسـیزور سـوراخ لینگـوال را نشـان 
می دهـد کـه چند میلی متـر زیر اپکس ریشـه قرار دارد. ایـن لندمارک 
رادیولوسـنت توسـط 4 جنیال توبرکل احاطه شـده اسـت. توبرکل های 
باالیـی بـه عنـوان محل اتصـال عضلـه ژنیوگلوس هسـتند و یک جفت 
در پاییـن تـر عضلـه جنیوهیوئیـد را محکـم نگـه می دارنـد. حاشـیه 
تحتانـی مندیبل در زیر این ناحیه توسـط کورتکس ضخیمی )پوشـش 
بیرونـی( مشـخص شـده اسـت. در رادیوگرافـی، جنیـال توبرکل هـا به 
صـورت رادیواپسـیته هـای دوناتـی شـکل ظاهـر می شـوند. در ایـن 
مـورد، کانـال لینگوالـی از ایـن ناحیـه به پایین تر گسـترش مـی یابد. 
زیـر کورتکـس تحتانی مندیبـل، در تصویر 2-6 خـط رادیواپک ضخیم 
وارونه ی V شـکل به صورت خلفی در امتداد اپکس ریشـه ی انسـیزور 
اسـت کـه ریـج منتـال نـام دارد و سـمت بـاکال مندیبـل قـرار دارد. 
ناحیـه پرمولـر و مولـر )تصاویـر 3-6 و 4-6( در تصاویـر 
جمجمـه، سـوراخ منتـال در نزدیکی اپکس ریشـه پرمولـر دوم قرار 
دارد و ریج مایل خارجی در دیسـتال مولر دوم مشـخص می شـود. 
هـر دو لندمـارک هـای سـمت بـاکال مندیبـل هسـتند. در سـمت 
لینگـوال مندیبـل ریـج مایـل داخلـی یـا ریـج مایلوهیوئیـد وجـود 
دارد. قدامی تـر، افقی تـر و بلنـد تـر از ریـج مایـل خارجی اسـت. در 
زیـر ریـج مایلوهیوئید فوسـا یا فرورفتگـی ای وجـود دارد که درون 

آن غـدد بزاقـی سـاب مندیبوالر قـرار دارد.
ناحیـه پرمولـر )تصویـر 5-6( در رادیوگرافـی، سـوراخ منتال 
یـک رادیولوسنسـی گـرد یـا بیضـی بـه قطـر 2 تـا 3 میلی متر اسـت 
کـه فاقـد مارجیـن کورتیکـه رادیواپـک مشـخص اسـت. موقعیـت آن 
از ناحیـه دیسـتال کانیـن تـا ناحیـه دیسـتال دومیـن پرمولـر نزدیـک 
و زیـر ناحیـه اپکـس ریشـه متفـاوت اسـت. در ایـن رادیوگرافـی، یک 
الگـوی ترابکـوالر مخلـوط بـا یک الگـوی متراکم تـر )رادیواپـک تر( به 
سـمت کرسـت  آلوئـوالر و یـک الگوی سسـت تر )رادیولوسـنت تر( در 
ناحیـه اپیـکال دیـده می شـود. الگوهای ترابکـول سسـت و متراکم به 
تعـداد ترابکولهـای اسـتخوانی موجـود در منطقه بسـتگی دارد. در این 
عکـس رادیوگرافی، المینـا دورای رادیواپک و فضای غشـای پریودنتال 
رادیولوسـنت به خوبی در پرمولر دوم نشـان داده شـده است. استخوان 
کرسـت آلوئـوالر رادیواپـک بیـن پرمولرهـا نـوک تیـز و سـالم اسـت. 
هنگامـی که اسـتخوان آلوئـول در نتیجه بیمـاری پریودنتال شـروع به 
تحلیـل می کنـد، اسـتخوان کرسـتال )خـط رادیواپک( از بیـن می رود.  
مـاده متراکـم رادیواپـک در تـاج پرمولـر دوم و مولـر آمالـگام اسـت. 
توجـه کنیـد که مارجیـن های لثـه ای ترمیم ها با سـاختار باقـی مانده 
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مفصل تمپورومندیبوالر1
آناتومـی نرمال )تصاویر 1-7 و 2-7( مفصل تمپورومندیبوالر 
)TMJ( از چندیـن سـاختار اصلی بافت سـخت و نرم تشـکیل شـده 
اسـت. ساختارهای اسـتخوانی )قابل مشـاهده در تصاویر رادیوگرافی( 

شـامل سـر کندیل یا گردن کندیار اسـت.
اجـزای بافـت نرم نشـان داده شـده در نمـودار )تصویـر 1-7( و 
نمونـه آناتومیکـی )تصویـر 2-7( شـامل دیسـک و کپسـول مفصلی 
اسـت. دیسـک مفصلـی از دیسـک غضروفی فیبروزه تشـکیل شـده 
اسـت کـه بـه شـکل سـاعت شـنی اسـت و در بـاالی کندیـل و زیر 
قـرار  دارد. دیسـک درون کپسـول مفصلـی  قـرار  فوسـا  گلنوئیـد 
دارد کـه حـاوی مایع سـینوویال اسـت. دیسـک و مایع  سـینوویال 
بالشـتکی بـرای سـر کندیـل در برابر اسـتخوان های گلنوئید فوسـا 
هسـتند. دیسـک کپسـول مفصلـی را بـه فضاهـای مفصلـی بـاال و 
پاییـن تقسـیم مـی کنـد. در پشـت بـه کپسـول مفصلـی، در بـاال 
بـه اسـتخوان تمپـورال، در پاییـن بـه کندیـل خلفـی و در قـدام به 
کپسـول و عضلـه پتریگوئید خارجـی متصل می شـود. وقتی فک ها 
بسـته می شـوند، کندیل در مرکز گلنوئید فوسـا  استخوان تمپورال 
قـرار مـی گیـرد. در حین باز شـدن، کندیـل ابتدا در گلنوئید فوسـا 
مـی چرخـد و سـپس با بـاز تر شـدن دهان تغییـر مکان مـی دهد. 
در حداکثـر بـاز شـدگی دهـان بـه طـور طبیعـی، گـردن کندیـل 
بـه برآمدگـی مفصلـی قاعـده ی جمجمـه نزدیـک مـی شـود. همه 
اجـزای  مفصـل تمپورومندیبوالر در معرض تغییـرات عملکردی ویا 
پاتولوژیـک هسـتند.  برخـی از ویژگی هـای اصلی قابل مشـاهده از 
نظـر بالینـی در رابطـه با عملکـرد یا اختال عملکرد TMJ بررسـی 
شـده اسـت. عائـم عمده قابـل مشـاهده اختـاالت TMJ عبارتند 
از : تورم در ناحیه TMJ، قرمزی پوسـت پوشـاننده، درد/حساسـیت 
بـه لمـس در TMJ، آتروفـی، هیپرتروفـی یـا فلـج یـا محدودیـت 
حرکـت ماهیچـه هـای جونـده، درد در لمـس ماهیچه هـای جونده 
یـا اتصـاالت آن ها، شـنیدن صداهای غیرطبیعـی، مانند صدای ترک 
خـوردن یـا کرپیتـوس، ناقرینگی صـورت، ناهنجاری هـای اکلوزال، 
ماننـد اپـن بایـت خلفـی یـک طرفـه )آپرتوگناتـی(، کـراس بایـت، 
اپـن بایـت قدامـی اکتسـابی، شـیفت قدامـی میدالیـن و تغییـرات 
رادیوگرافـی. عائـم شـایع ناشـی از اختـاالت TMJ عبارتنـد از 
: گزارشـی از صداهـای خـش خـش یـا کریپتـوس، درد در حالـت 
اسـتراحت، هنـگام باز شـدن یا جویـدن، محدودیت باز شـدن، زنگ 
زدن در گـوش، سـردرد یـا گـوش درد، تغییـرات در صـورت ماننـد 
ایـن کـه فـک یا صـورت کج یا متـورم به نظر مـی رسـد، ناتوانی در 
جویـدن یـا خـوردن، و ناتوانـی در بـاز کـردن کامـل یا بسـتن فک. 

بازشـدن طبیعی دهـان )تصویـر 3-7( بـر حسـب میزان 
بـاز شـدن و میـزان انحـراف ارزیابـی می شـود. میـزان بـاز شـدن 
معمـوالً بـر حسـب میلی متـر )mm( بیـن لبه هـای برنـده دنـدان 
هـای سـنترال انسـیزور بـاال و پاییـن هنـگام حداکثـر بازشـدگی 
طبیعـی دهـان بیـان می شـود. باز شـدن طبیعـی در یک فـرد بالغ 
سـالم حداقـل 40 میلـی متر اسـت. بـا این حـال بیمـاران در اندازه 
هـای بسـیار متفاوتـی هسـتند و می توان یک ارزیابی سـریع سـاده 
را بـا درخواسـت از بیمـار انجـام داد کـه آیـا می تواند دهـان خود را 
کامـل بـه انـدازه 3 انگشـت )انگشـتان اشـاره، میانـی و حلقـه( بـاز 
کنـد کـه ایـن انگشـتان بین لبه برنـده ی دنـدان های بـاال و پایین 
قـرار بگیرنـد ؟ محدودیـت بـاز شـدن دهـان شـامل عـرض کمتر از 
سـه انگشـت اسـت، امـا به نـدرت گزارش می شـود مگر ایـن که باز 
شـدن دهان به شـدت محدود باشـد )کمتر از 2 انگشـت باز شـود(. 
انحـراف در باز شـدن دهان )تصویـر 4-7( ارزیابـی میزان 
انحـراف بـا مشـاهده رابطـه میدالیـن مندیبـوالر )بین دنـدان های 
سـنترال انسـیزور( بـا میدالیـن ماگزیـاری حیـن بـاز شـدن دهان 
انجـام مـی شـود. وقتـی میدالیـن هـا بـا هـم در یـک راسـتا قـرار 
نگیرند،بـه آن انحـراف گفتـه مـی شـود. انحـراف در حالـت بـاز می 
توانـد فقـط در یـک طـرف رخ دهد، یـا ابتدا در یک طرف و سـپس 

در طـرف دیگـر رخ دهد. 
بـه عنـوان  اپـن بایـت خلفـی )تصویـر 5-7( همچنیـن 
apertognathia نامیـده می شـود. اصطـاح apertognathia هم 
سـو زمانی اسـتفاده می شـود که اپن بایت خلفی در همان سـمتی 

اسـت کـه اختـال TMJ )معمـوال تومور( وجـود دارد.
اصطـاح apertognathia طـرف مقابـل زمانـی اسـتفاده می 
شـود کـه اپن بایت در طـرف مقابلی که اختـال TMJ وجود دارد، 
اتفـاق افتاده باشـد. ممکن اسـت پـس از کندیلکتومی یا شکسـتگی 
TMJ اتفـاق بیفتـد. در شـکل 7-5، بیمـار دارای اکلـوژن مرکـزی 
اسـت او دارای یـک آپرتونگاتیـای هـم سـو، انحـراف میدالیـن در 
حالـت اسـتراحت و کـراس بایـت اسـت )تصویـر 7-7 را ببینید( که 

بـه دلیـل اسـتئوکندروما در کندیل راسـت او ایجاد شـده اسـت. 
اپـن بایـت قدامـی )تصویـر 6-7( بیمـاران می تواننـد اپن 
بایـت قدامـی را بـه خاطر عـادت های کودکـی از جمله فشـار دادن 
زبـان یـا مکیـدن انگشـت شسـت داشـته باشـند. در ایـن مـوارد، 
ماملون هـای دندان هـای انسـیزور ممکـن اسـت بـه خوبـی در افراد 
بالـغ باقـی بمانـد. اپـن بایـت قدامی نیـز با برخـی ناهنجـاری های 
رشـدی در TMJ و شـرایطی کـه ارتفـاع کندیـل TMJ یـا گـردن 
کندیـار را تغییـر مـی دهـد مشـاهده مـی شـود. شکسـتگی هـای 
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دوطرفـه کندیـل یـا کندیلکتومـی هـای دو طرفـه علـل تروماتیـک 
اپـن بایـت قدامـی هسـتند. یکـی از شـایع تریـن علـل اپـن بایـت 
قدامـی در افـراد مسـن، تحلیـل کندیـل هـا بـه دلیل بیمـاری های 
دژنراتیـو ماننـد آرتریـت روماتوئیـد اسـت. در ایـن بیمـاری، سـطح 
بـاالی کندیـل بـه آرامـی از بین مـی رود و باعث ایجاد سـاییدگی و 

کاهـش ارتفـاع عمـودی سـر کندیـل هـا می شـود. 
کـراس بایـت )تصاویر 7-7 و 8-7( مـی تواند نشـانه ای از 
ناهنجـاری TMJ یـا نئوپاسـم باشـد. در ایـن مثـال، کمبود رشـد 
منجـر بـه کـراس بایت مقابل شـد )تصویـر 7-7( به ویـژه در ناحیه 
مولـر سـوم پایینـی، کـه بـه عـدم تقارن صـورت مـی انجامـد اتفاق 
مـی افتـد )تصویر 8-7(. همـی هایپرتروفی برخی از بیماران شـامل 
گـردن کندیـل می شـود و این سـاختار را در یک طـرف طویل تر از 
طـرف دیگـر می کند. در مثـال دیگری )تصویـر 56-3( کراس بایت 
بـه دلیـل بزرگ شـدن یـک طرفه زبـان )همـی هیپرتروفی( اسـت. 

تصویر 7.1. مفصل تمپورومندیبوالر: نمودار آناتومی بافت نرم و سخت 

بـا  مرتبـط  آناتومیـک،  بـرش  تمپورومندیبـوالر:  مفصـل   .7.2 تصویـر 
 7-1 تصویـر 

 3 دهـان،  طبیعـی  شـدن  بـاز  تمپورومندیبـوالر:  مفصـل   .7.3 تصویـر 
بیمـار  انگشـت 

تصویر 7.4. مفصل تمپورومندیبوالر: محدودیت باز شدن و انحراف قابل 
توجه 

تصویـر 7.5. مفصـل تمپورومندیبوالر: اپن بایت خلفـی، انحراف میدالین 
و کـراس بایت 
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تصویر 7.6. مفصل تمپورومندیبوالر: اپن بایت قدامی در آرتریت روماتوئید

تصویر 7.7. کراس بایت وابسته به رشد، گردن کندیل طویل شده 

تصویر 7.8. مفصل تمپورومندیبوالر: ناقرینگی صورت در همان بیمار 
تصویر 7-7 

بررسی کیس ها

کیس 1 )شکل 7.9(

1- مشـخص کنیـد کـه در این تصویـر رادیوگرافی پری اپیـکال چه ناحیه ای 
نشـان داده شده است.

2- ساختاری که با A مشخص شده است را شناسایی کنید. 
3- آیا این یک یافته طبیعی برای فک باال است؟

4- ساختاری که با B و E مشخص شده است را شناسایی کنید.
5- ساختاری که با C مشخص شده است را شناسایی کنید.
6- ساختاری که با D مشخص شده است را شناسایی کنید.

7- سـاختاری که با فلش های مشـکی مشخص شده است را شناسایی کنید.
8- ساختاری که با فلش های زرد مشخص شده است را شناسایی کنید.

9- ساختاری که با فلش های سبز و قرمز مشخص شده است را شناسایی کنید.
10- بـر اسـاس ایـن تصویـر رادیوگرافـی، آیـا یـک بهداشـت کاردهـان باید 
هرگونـه نگرانـی در مـورد سـاختارهای آناتومیـک یا پوسـیدگی دنـدان را با 

دندانپزشـک در میـان بگذارد؟
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              بررسي کیس ها

کیس 2 )شکل 7.10(

خانـم جوان 22 سـاله بـرای مراقبت هـای معمول دندانپزشـکی به 
مطب شـما مراجعه مـی کند.

1- ساختاری که با A مشخص شده است را شناسایی کنید.
2- ساختاری که با فلش های زرد مشخص شده است را شناسایی کنید.

3- ساختاری که با فلش های سبز مشخص شده است را شناسایی کنید. آیا این 
سـاختار طبیعی اسـت یا غیرطبیعی، و چگونه می تواند به دندان ها کمک کند؟ 
4- بافت لثه ای را که به رنگ قهوه ای روشـن اسـت را شناسـایی کنید. چرا 
قهوه ای است؟ آیا این یک یافته ی طبیعی، تنوع نرمال یا غیر طبیعی است؟ 

5- درست است یا غلط ؟ لثه مارجینال در این بیمار پیگمانته است. 
6- سـاختاری که با فلش های مشـکی مشخص شده است را شناسایی کنید.

7- سـاختاری کـه بـا فلـش هـای قرمـز مشـخص شـده اسـت را شناسـایی 
کنیـد. ایـن سـاختار سـالم یـا بیمار اسـت ؟ 

8- در مورد ساختار مشخص شده با فلش سبز چه سواالتی می توانید از بیمار بپرسید؟ 

کیس 3 )شکل 7.11(

1- یافته های بالینی را روی زبان توصیف کنید. 
2-کدام پاپیا روی زبان حضور ندارد ؟

1( نخی شکل
2( قارچی شکل

3( نخی شکل و قارچی شکل
4( جامی شکل 

3- چه تعداد پاپیا غائب به نظر می رسند ؟
1( حدود 10
2(20 تا 50

3(50 تا 100 
4( بیشتر از 100 

4- آیا انتظار دارید در این بیمار توانایی چشایی موادغذایی کاهش یافته باشد؟
5- شکاف ها بیانگر چه چیزی هستند ؟ 

1( عفونت
2( خشکی دهان

3( بیماری متابولیک
4( نئوپازی

6- آیـا قبـل از اطـاع از ایـن وضعیـت بـه دندانپزشـک، بهداشـت کار 
دهـان بایـد مراقبـت هـای بهداشـتی دنـدان را آغـاز کنـد؟        

7- پـس از مشـورت با دندانپزشـک، چگونه یک بهداشـت کار دهان این 
وضعیـت را بـه بیمار اعـام می کند؟ 



بخش دوم

اصطالحات تشخيصي و توصيفي

اهداف:

تشخیص، توصیف و استفاده از اصطالحاتی که ضایعات دهانی را توضیح می دهد و به فرآیند تشخیص کمک می کند:
1( ضایعات رنگی یا بافتی که می توانند در پوست و مخاط دهان ایجاد شوند.

2( ضایعاتی که اپی تلیوم را تخلیه می کنند
3( ضایعات مرتبط با واکنش های التهابی 

4( شکاف ها و حفره ها در پوست و مخاط دهانی
5( ضایعات برجسته توپر در پوست و مخاط دهان

6( ضایعات پر از مایع در پوست و مخاط دهان 
شناخت تظاهرات بالینی پوست و مخاط دهان مرتبط با عفونت و بیماری های التهابی 

شناخت تظاهرات بالینی بیماری های خوش خیم و بدخیم 
اسـتفاده از اصطالحات توصیفی این بخش برای ثبت دقیق یافته های داخل دهانی و خارج دهانی در محیط بالینی 



35

اصطالحات تشخیصی و توصیفی

اصطالحات تشخیصی و توصیفی
اپیـدرم  از  ناحیـه محـدودی  ماکـول )تصاویـر 1-8 و 8-2( 
یـا مخـاط اسـت کـه به وسـیله رنـگ از محیـط اطـراف خـود متمایز 
می شـود. طبـق تعریف، قطـر آن کمتر از 1 سـانتی متر اسـت. ماکول 
ممکـن اسـت بـه تنهایـی یا گروهـی به صورت لکـه  قرمز، آبـی، قهوه 
ای یـا سـیاه ظاهر شـود. نه برآمده و نـه فرورفته اسـت. ماکول ممکن 
اسـت نشـان دهنـده یـک وضعیـت طبیعـی، یک تنـوع نرمـال یا یک 
بیمـاری موضعـی یا سیسـتمیک باشـد. اصطاح ماکول بـرای توصیف 
بالینـی شـرایط زیر اسـتفاده می شـود: ماکول مانوتیـک دهانی، کک 
و مـک، آمالـگام، جوهـر هنـدی و تتـو مـدادی و  آرژیـروز موضعـی.  
رنـگ و شـکل ماکـول در تشـخیص کمک مـی کنـد. بیماری هایی که 
بـه صـورت ماکول ظاهر می شـوند تحت عنـوان ضایعـات رنگدانه ای 
بـه تفصیـل مورد بحـث قرار گرفتـه اسـت. )تصاویر 1-77 تـا 79-8( 
پـچ )تصاویـر 3-8 و 4-8( یـک ناحیـه محـدود اسـت کـه 
بزرگتـر از ماکـول اسـت از اپـی درم اطـراف به وسـیله رنـگ، بافت، 
و یـا هـر دو متمایـز می شـود. ماننـد ماکـول، پـچ نـه برآمـده و نـه 
فـرو رفتـه اسـت. آرژیـروز موضعـی )argyrosis(، لیکـن پان، پچ 
مخاطـی سـیفلیس ثانویـه و پـچ snuff dipper )پچ هایـی کـه به 
علـت مصـرف اسـناف ایجـاد می شـود( نشـان دهنـده ضایعـات پچ 
ماننـدی هسـتند کـه ممکـن اسـت به صـورت داخـل دهانـی دیده 
شـوند. بیمـاری هایـی کـه بـه صورت پـچ  ظاهـر می شـوند به طور 
مفصـل تحـت عنـوان ضایعـات سـفید )تصاویـر 1-68 تـا 70-8(، 
ضایعـات رنگدانـه ای )تصاویر 1-77 تـا 8-79( و بیماری های منتقله 
از راه جنسـی )تصاویـر 1-91 تـا 8-93( مـورد بحث قـرار می گیرد. 
اروژن )تصاویـر 5-8 و 6-8( یـک اصطـاح بالینی اسـت که 
ضایعـه بافـت نـرم را توصیـف می کنـد کـه در آن پوسـت یـا مخاط 
تخلیـه می شـود )یعنـی اپـی تلیـوم فرسـوده مـی شـود یـا از بیـن 
مـی رود(. اروژن مرطـوب و کمی فرورفته اسـت و اغلـب در نتیجه ی 
شکسـت وزیـکل، تخریـب اپـی تلیـوم یـا تروما ایجـاد می شـود. در 
ناحیـه دچـار اروژن، اپـی تلیـوم ا زدسـت مـی رود با این حـال، الیه 
سـلولی بـازال )الیـه ی بـاالی درم یا بافـت همبند( حفظ می شـود. 
بنابرایـن، ایـن نشـان دهنـده یک منطقه ی سـطحی اسـت که فقط 
الیه هـای کمـی از اپـی تلیـوم از دسـت مـی رود. ترمیـم بـه نـدرت 
منجـر بـه ایجـاد اسـکار می شـود  زیـرا الیه بـازال اپی تلیوم دسـت 
نخـورده باقـی مـی مانـد. پمفیگـوس، لیکن پـان اروزیـو )ژنژیویت 
دسـکواماتیو( و اریتـم مولتـی فـرم بیماری هایـی هسـتند کـه باعث 
اروژن پوسـتی – مخاطـی مـی شـوند. بیمـاری هایـی که بـه صورت 

عنـوان ضایعـات  تحـت  مفصـل  بـه طـور  اروژن ظاهـر می شـوند، 
وزیکولوبولـوزا مورد بحث قرار گرفته اسـت. )تصاویر 1-83 تا 87-8(

آتشفشـانی  شـبه  ضایعـه  یـک   )8-8 و   8-7 )تصاویـر  زخـم 
)craterlike lesion( پوسـت و مخـاط دهـان اسـت. اصطاحـی اسـت 
کـه بـرای توصیـف زخم پوشـیده نشـده بافـت جلدی یـا مخاطـی مورد 
اسـتفاده قـرار مـی گیرد که تجزیـه و نکـروز تدریجی بافت را نشـان می 
دهد. حاشـیه  زخم مخاطی اغلب گرد اسـت اما می تواند نامنظم باشـد. 
زخم هـا عمیـق تـر از اروژن هسـتند و زیر الیه بـازال اپی تلیـوم به درون 
درم )بافـت همبنـد( گسـترش یافتـه انـد. اسـکار ممکن اسـت بـه دنبال 
ترمیـم زخـم باقـی بماند. زخم ها ممکن اسـت بـر اثر تروما، اسـتوماتیت 
آفتـی، عفونت های ویروسـی از جمله: هرپس سـیمپلکس، واریـوال )آبله( 
و واریسـا زوسـتر )آبلـه مرغـان و زونا(، سـرطان یـا بیماری ایجاد شـود. 
زخم هـا معمـوالً دردنـاک هسـتند و اغلـب بـه درمـان دارویـی 
موضعـی یا سیسـتمیک برای مدیریت موثر نیـاز دارند. بیماری هایی 
کـه بـه صـورت زخم ظاهـر می شـوند به طـور مفصل تحـت عنوان 
ضایعـات وزیکولوبولـوز )تصاویـر 1-83 تـا 8-87( و ضایعات زخمی 

)تصاویـر 1-88 تـا 8-90( مـورد بحث قرار گرفته اسـت. 

تصویر 8.1. ماکول: منطقه غیر برآمده به همراه تغییر رنگ 

تصویر 8.2. ماکول مالنوتیک دهانی روی لب
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تصویر 8.3. پچ: ناحیه پیگمانته بزرگتر از ماکول 

تصویر 8.4. پچ: آمالگام تتو بعد از پسرفت آمالگام 

تصویر 8.5. اروژن: برهنه شدن باالی الیه بازال اپیتلیوم 

تصویر 8.6. اروژن: لیکن پالن اروزیو روی لثه پاالتال 

تصویر 8.7. زخم: برهنه شدن زیر الیه بازال اپیتلیوم

تصویر 8.8. زخم تراماتیک روی حاشیه طرفی زبان 
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اصطالحات تشخیصی و توصیفی
کهیـر )Wheal( )تصاویر 1-9 و 2-9( یک ناحیه برجسـته از 
تـورم موضعـی بافتـی )ادم( اسـت. این پاپـول یا پاک با سـطح صاف 
در نتیجـه خـروج حـاد سـرم بـه داخـل درم سـطحی اتفاق مـی افتد. 
کهیـر معمـوالً قرمـز کم رنـگ، خـارش دار و کوتاه مدت اسـت. طبق 
تعریـف، آنهـا فقـط کمی برآمده هسـتند و انـدازه آنها متفاوت اسـت. 
در حالـی کـه آنهـا مـی تواننـد تنهـا باشـند، بیشـتر آنهـا بـه صـورت 
متعـدد اتفـاق مـی افتنـد و بیشـتر در افـراد مبتـا بـه آلـرژی ظاهـر 
مـی شـوند. کهیر در نتیجه آزاد شـدن هیسـتامین از ماسـت سـل ها 
یـا فعال شـدن آبشـار کمپلمـان ایجاد می شـود. کهیر نشـانه واکنش 
آلرژیـک اسـت کـه مـدت کوتاهی پـس از نیش حشـرات، مصرف یک 
غـذای خـاص یـا تحریـک مکانیکـی )ماننـد مـواردی کـه در بیماران 
مبتـا بـه درماتوگرافی رخ می دهد( ایجاد می شـود. آنها اغلب بسـیار 
خـارش دار هسـتند. بیمـاری هایـی کـه بـه شـکل کهیـر ظاهـر مـی 
شـوند بـه طـور مفصل تحـت عنـوان واکنش هـای آلرژیـک و ضایعات 
وزیکولوبولـوزا مـورد بحث قرار گرفته اسـت. )تصاویـر 1-83 تا 87-8( 
یـا  دائمـی  عامـت  یـک   )9-4 و   9-3 )تصاویـر  اسـکار 
سـیکاتریکال کـه بعـد از بهبود زخم باقـی می ماند. اسـکار یک عامت 
قابـل مشـاهده در ترمیـم زخـم اسـت و نشـان دهنده تخریـب قبلی در 
یکپارچگـی اپیـدرم و درم و ترمیـم اپـی تلیوم بـا بافت فیبـروز )کاژن 
پیونـدی( اسـت. زخـم هـا اغلـب در حفـره دهان ایجـاد می شـوند زیرا 
بافـت دهـان االسـتیک اسـت و کمتـر از پوسـت مسـتعد ایجاد اسـکار 
اسـت. وقتـی رخ مـی دهنـد، ممکـن اسـت بـه هـر شـکل و انـدازه ای 
باشـند. از بافـت های مجـاور متمایز هسـتند. رنگ اسـکار داخل دهانی 
معمـوالً روشـن تـر از مخـاط مجـاور اسـت. از نظـر بافت شناسـی، آنها 
متراکم تـر از اپـی تلیـوم مجـاور هسـتند، فاقد غـدد عروقی )یـا بزاقی( 
هسـتند و دارای رگ هـای خونـی کمتـری هسـتند. جراحـی دهانـی 
)یعنـی پـری اپیـکال(، سـوختگی ها و ترومـا های داخـل دهانی ممکن 
اسـت منجر به ایجاد اسـکار شـود. اسـکارها به طور مفصل تحت عنوان 
ضایعـات سـفید مورد بحث قرار گرفته اسـت. )تصاویـر 3-69 تا 69-6( 
فیشـور )تصاویـر5-9 و 6-9( یـک شـکاف خطـی یا شـیار 
طبیعـی یـا غیرطبیعـی در اپیـدرم )پوسـت یـا مخـاط( اسـت کـه 
زبـان، لب هـا و بافت هـای اطراف دهـان را تحت تأثیر قـرار می دهد. 
حضـور یک فیشـور می تواند نشـان دهنـده وضعیتی باشـد که تنوع 
نرمـال یـا بیمـاری اسـت. بیماری هـای مرتبط بـا فیشـور مرتبط با 
بیماری زمانی ایجاد می شـود که ارگانیسـم های بیماری زا فیشـور 
را آلـوده کـرده و باعـث درد، زخـم و التهـاب شـوند. زبان شـیار دار 
نمونـه ای از تنـوع نرمـال اسـت  که با خشـکی دهـان، کاهش بزاق 

و کم آبی بدن همراه اسـت. فیشـور گوشـه لب و چایتیس پوسـته 
شـونده )exfoliative cheilitis( نمونه هایـی از فیشـور مرتبـط بـا 
بیمـاری  بـه ویـژه مرتبـط با عفونـت با کاندیـدا آلبیکنس هسـتند. 
سـینوس )تصاویر 7-9 و 8-9( اصطاح سـینوس دو معنی دارد. 
معنـای رایـج سـینوس یـک فـرو رفتگـی یا حفـره طبیعـی اسـت، مانند 
سـینوس ماگزیـاری یـا فرونتال. ایـن اصطـاح همچنین بـرای توصیف 
مجـرای متسـع غیرطبیعـی، کانـال یا فیسـتول اسـتفاده می شـود که از 
حفـره چرکـی، کیسـت یـا آبسـه بـه سـطح اپـی درم هدایـت می شـود. 
دنـدان آبسـه کـرده اغلـب یـک سـینوس ترکـت ایجاد مـی کنـد  که از 
اپکـس ریشـه ی عفونـی بـه پارولیـس ظاهـر شـده در بالین کـه انتهای 
پایانـه ی مجـرا اسـت حرکـت مـی کنـد. در ایـن وضعیـت بالینـی، گوتا 
پـرکا را مـی تـوان به صورت عمیـق در این مجـرا قـرار داد و رادیوگرافی 
تهیـه کـرد. دنـدان غیـر زنـده بـا قـرار گرفتـن نـوک گوتـا پـرکا مجـاور 
اپکس ریشـه غیر زنده شناسـایی میشـود. اکتینومایکوزیـس یک بیماری 
اسـت کـه از نظـر بالینـی به وسـیله چندیـن سـینوس ترکـت زرد که بر 

روی مخـاط یـا سـطح پوسـت ایجاد می شـود مشـخص می شـود. 

تصویر 9.1.  کهیر: پاپول یا پالک پر از سرم

تصویر 9.2. کهیر: درماتوگرافیسم پس از مالش پوست 
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تصویر 9.3. اسکار: نشانه ی دائمی از زخم 

تصویر 9.4. اسکار: بافت فیبروتیک در نتیجه تروما 

تصویر 9.5. فیشور: ترک خطی در اپیدرم

تصویر 9.6. فیشور: زبان شیار دار، یک تنوع نرمال

تصویر 9.7. سینوس: یک فرورفتگی، حفره یا مجرای گشاد شده 

تصویر 9.8. سینوس ترکت خارج شده از انسیزور های غیر زنده 
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اصطالحات تشخیصی و توصیفی

اصطالحات تشخیصی و توصیفی
پاپـول )تصاویـر 1-10 و 2-10( یک ضایعه یا سـاختار کوچک، 
سـطحی، برآمـده و سـفت اسـت کـه قطـر آن کمتـر از 1 سـانتی متر 
اسـت. پاپـول ممکـن اسـت بـه هـر رنگـی باشـد و توسـط یـک پایه 
محکـم متصل شـود. پاپول ها اغلب نشـان دهنـده ضایعه خوش خیم 
یا با رشـد آهسـته هسـتند کـه در اثر عفونـت، التهـاب، هیپرپازی یا 
نئوپـازی ایجـاد می شـود. نمونه هـای متداول ضایعـات خوش خیم 
کـه به صـورت پاپـول ظاهر می شـوند شـامل کندیلومـا آکومیناتوم، 
بـازال،  سـلول  سـرطان  هسـتند.  سنگفرشـی  پاپیلـوم  و  پارولیـس 
سـرطان پوسـت با رشـد آهسـته نیز می توانـد به صورت پاپـول ظاهر 
شـود. بیمـاری هایـی که به صـورت پاپـول ظاهر می شـوند در بخش 
پاپولونـدول مـورد بحث قـرار گرفته اسـت. )تصاویـر 1-82 تا 82-8(

و  سـفت  صـاف،  ناحیـه ای   )10-4 و  )تصاویـر 10-3  پـاک 
برجسـته از پوسـت یـا مخـاط اسـت کـه قطـر آن بیـش از 1 سـانتی 
متـر اسـت. اگرچـه در اصـل سـطحی اسـت، ممکـن اسـت پـاک 
عمیق تـر از پاپـول در داخـل درم گسـترش یابـد. لبه ها ممکن اسـت 
شـیب دار باشـند، و گاهـی اوقات، کراتین در امتداد سـطح گسـترش 
می یابـد )بیمـاری ای کـه بـه عنـوان ضخیم شـدن پوسـت شـناخته 
مـی شـود )lichenification(. لیکـن پـان، لوکوپاکیـا یـا مانوم 
ممکـن اسـت در ابتـدا بـه صـورت پـاک ظاهـر شـوند. لیکـن پان، 
یـک بیمـاری تولیـد کننـده پـاک اسـت کـه تحـت عنـوان ضایعات 
قرمـز و قرمـز- سـفید مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت. )تصاویر 74-1 
تـا 8-74( ماننـد بسـیاری از واژه هـای دنـدان پزشـکی، پـاک بیش 
از یـک تعریـف دارد. در دندانپزشـکی، پـاک دندان بیوفیلـم باکتری 
اسـت کـه روی دنـدان هـا ایجـاد می شـود. پـاک هـای دندانی می 
تواننـد بـه صـورت زیـر لثـه ای یـا بـاالی لثـه ای قـرار گیرنـد و نوع 

باکتـری هـای پاک بسـته بـه مـکان متفاوت اسـت. 
نـدول )تصاویـر 5-10 و 6-10( توده بافتی برجسـته و سـفت 
کـه بـه عمق گسـترش می یابـد.  مانند یـک پاپول، یک نـدول کمتر 
از 1 سـانتی متـر قطـر دارد. بـا ایـن حـال، یـک نـدول در عمـق درم 
گسـترش مـی یابد. نـدول را می توان با لمس تشـخیص داد. اپی درم 
پوشـاننده معمـوالً ثابـت نیسـت و مـی تواند بـه راحتـی روی ضایعه 
حرکـت کنـد.  نـدول هـا می تواننـد بدون عامـت یا دردناک باشـند 
و معمـوالً کنـد رشـد می کننـد. تومورهای خـوش خیم مزانشـیمی، 
ماننـد فیبـروم، لیپـوم، لیپو فیبـروم و نورومـا، اغلب به صـورت ندول 
هـای دهانـی ظاهـر مـی شـوند. نمونـه هـای دیگـر نـدول هـا تحت 
عنـوان نـدول ها مورد بحث قـرار می گیرد )تصاویـر 1-80 تا 81-8( 

تومـور )تصاویر 7-10و 8-10( اصطاحی اسـت که برای نشـان 
دادن تـوده سـفت بافتـی بزرگتـر از 1 سـانتی متـر کـه دارای عمـق 
اسـت اسـتفاده می شـود.  اصطاح تومـور همچنین برای نشـان دادن 
نئوپاسـم - رشـد جدیـد، مسـتقل و غیرطبیعـی بافتـی بـا افزایـش 
کنتـرل نشـده و پیشـرونده سـلول هـا کـه هیـچ کاربـرد فیزیولوژیکی 
ندارنـد، اسـتفاده مـی شـود. تومورهـا ممکن اسـت هر رنگی باشـند و 
ممکـن اسـت در هـر بافـت سـخت و نـرم داخل یا خـارج دهانـی قرار 
داشـته باشـند. تومورهـا به عنوان نئوپاسـم هـای خوش خیـم، درجا 
یـا بدخیـم طبقه بنـدی مـی شـوند. تومورهای خـوش خیم آهسـته تر 
رشـد مـی کنند و تهاجم کمتری نسـبت بـه تومورهای بدخیـم دارند. 
تومورهـای خـوش خیـم غالبـاً بـه صـورت ضایعـات برجسـته، گـرد 
)محـدود شـده( ظاهـر مـی شـوند کـه حاشـیه هـای آنهـا بـه خوبـی 
مشـخص شـده اسـت )از نظر بالینـی و رادیوگرافـی(. تومورهای خوش 
خیـم موضعـی باقـی مـی ماننـد، متاسـتاز نمـی دهنـد و بـه سـرطان 
تبدیـل نمـی شـوند. بیمـاری کـه بین نئوپاسـم هـای خـوش خیم و 
بدخیـم ایجـاد مـی شـود، نئوپازی درجا اسـت کـه به آن کارسـینوم 

درجـا یـا پیـش سـرطانی نیز مـی گویند. 
اسـت  غیرطبیعـی  سـلولهای  نشـان دهنده  درجـا  نئوپاسـم 
کـه در داخـل یـک بافـت قـرار گرفتـه و احتمـال پیشـرفت آنهـا بـه 
سـمت سـرطان زیـاد اسـت. تومورهـای بدخیـم از سـلولهای متعـدد 
نئوپاسـتیک تشـکیل شـده انـد کـه دارای هسـته هایی هسـتند که 
در رنـگ آمیـزی تیـره )هیپـر کروماتیک( هسـتند. سـلولهای بدخیم 
تومور پیشـرونده هسـتند. به بافتهای مجاور حمله کرده و به سـرعت 
پخـش مـی شـوند. از نظـر بالینـی و رادیوگرافـی، تومورهـای بدخیم 
اغلـب دارای حاشـیه هـای نامشـخصی هسـتند. تومورهـای پایـدار 
 )umblicated( ممکـن اسـت مرکز آن ها زخمـی یا اندکی فرورفتـه
باشـد. اصطـاح تومـور برای توصیـف تـوده بافتی خوش خیـم مانند 
نوروفیبرومـا، تومور سـلول هـای گرانوالر، یـا تومور بارداری اسـتفاده 
می شـود. اصطـاح کارسـینوما بـرای سـرطانهای بدخیم یـا نئوپازی 
بـا منشـاء بافـت همبنـد جنینـی، ماننـد استئوسـارکوم، نئوپاسـم 
بدخیم اسـتخوان اسـت.  بدخیمی ها با تهاجم و گسـترش مسـتقیم 
بافـت را تخریـب مـی کننـد و از طریق متاسـتاز از طریـق خون، لنف 

یـا سـطوح سـروزی بـه نقـاط دورتر گسـترش مـی یابد. 
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