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Appositional Stage

مترکس عضوی انساج سخت دندان تولید میشود

 امیلوبالست مینای دندان و ادنتوبالست دنتین ابتدایی را
مسیازد

D.E.J VS C.E.J 

 تمام حجرات در سرحدات فوق ردیف شده و شروع به
رسوب سازی میکنند

 بروز هرنوع مشکل در این مرحله سبب هایپوپالزی مینا یا
نقص تشکیلی مینا میشود





Calcification Stage آهکی شدن

 با این مرحله مترکس عضوی به مترکس غیر عضوی با
نصب منرال های مهم تبدیل میشود

کلسیم و فاسفورس عمده ترین نوع این منرال ها است

 اختالل در این روند مینای غیر مستحکم و نیمه اهکی را
بمیان میاورد

 فیصد مواد ۳فیصد مواد غیر عضوی و ۹۷مینای سالم تا 
عضوی دارد

 مرحله خروج اغاز میشود. بعد از طی مراحل تمام حاالت 





منشا وعایی در دوران ابتدایی نمو

در مرحله ابتدایی جوانه دندان عاری از اوعیه است

 تغذیه دندان در این مرحله توسط فالیکولر ساک اطراف دندان 
انجام میشود

 در کاپ ستیج اوعیه های فالیکولر ساک با انشعابات و رشد 
.جدید داخل انساج دندانی میشوند

 در طول حیات اوعیه دندان در اطاقک پولپ باقی میماند 

 با باالرفتن سن همزمانیکه حجم اطاقک پولپ از اثر عوامل 
مختلف تنقیض پیدا میکند اوعیه های دندان نیز کاهش پیدا 
میکند



منشا عصبی دندان

 عصب دهی تمام دندان ها توسط شعابات حسی ترای
جرمینل صورت میگرد

 در نخست شعابات حسی وارد االشه های علوی و
سفلی و نزدیک به فالیکولر ساک میشوند

 بعدا در مرحله کاپ ستیج و بیل ستیج دو شاخه شده و
وارد دندان میشوند

 که در اینده این شعبات شعبه های بوکال و لینگوال را
میسازند



تشکیل دندان های دایمی

 طرز اساسی تشکیل در دندان های دایمی مشابه دندان
های شیری است

 عدد بوده و پریمولر ندارد۲۰دندان های شیری 

پریمولر ها به عوض دو دندان مولر شیری خروج میکند

 مولر های دایمی از اثر رشد االشه به طرف خلف و
مهاجرت دنتل المینه در ساحه بوجود میایند





Amelo Genesis

طرز تشکیل مینا امیلوجنسز است

مینا توسط حجرات امیلوبالست رسوب میشود

 امیلوبالست ها در مرحله زنگی یا بیل ستیچ از انامل
اورگان متفرق میشوند



مراحل تفریق پذیری امیلوبالست ها

 Morphogenesis : شکل گیری

 Differentiation and organization :  سازمان دهی و تفریق پذیری  :
اجسام گلجی . بیشر شدن مایتوکاندری ها .  رشد در طول عمومی حجره 

و سایر اورگان ها

 Secretion : افرازی

 Maturation : اهکی شدن

 Protection :  در این مرحله پروتین های هومودیسزموم توسط
امیلوبالست تولید شده و اطراف مینا را تا هنگام خروج دندان محافظت 
میکند

 اگر این محفظ نباشد مینا توسط حجرات بیره ای ذوب یا توسط سمنتوم 
پوش میشود



Dentinogenisis

 حجرات اودنتوبالست توسط دنتل پاپیال در مرحله بیل ستج
متفرق شده و دنتین را میسازند

پروسه دنتین سازی را دنتینوجنزس گویند

 مترکس در قدم نخست عضوی است که بعدا با اضافه
شدن منرال ها به مترکس غیر عضوی تبدیل میشوند

پاپیالی دندان بعد از ساختن دنتین به تبدیل میشود



Apex genesis

 رشد انتهای ریشه با دنتین و سمنتوم مخصوص ان بعد از
خروج تاج دندان است

 ماه ۱۸در دندان های شیری تا 

 سال جریان دارد۳تا ۲و در دندان های دایمی 

Open apex  :  ریشه با انتهای باز بعد از خروج دندان
است
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مقدمه

 هستولوجی دندان های
شیری و دایمی باهم 
مشترک است

 مینا و سمنتوم . دنتین 
انساج سخت دندان است

 در حالیکه پولپ نسج نرم
دندانی است



Enamel

سخترین نسج دندان است

 درصد ان غیر عضوی و ۹۷
باقی ان عضوی است

 ۵ضخیم ترین قسمت ان 
ملی و در ناحیه اکلوزال است

 ملی ۰.۰۱ضعیف ترین ان 
بوده و در ناحیه عنق دندان 

است



Prisma and interprismatic substance

 Prisma or Rods :  بندل از کرستال
های مینا دندان است که از 
هایدروکسی اپاتیت ساخته شده 
است و کلید مانند است

 Interprismatic substance : 
متشکل از کرستال های مینایی است 
و فرقش در نحوه ردیف گیری ان نسبت 
به کرستال های پریزمایی است

 Rod Sheath :  محل تقاطع پرزما و
انتر پرزما ها است که کمتر منرالی 
شده 



Dentin عاج

 توسط حجرات ادنتوبالست بوجود امده

 فیصد ان مواد غیر عضوی و مابقی مواد عضوی اند۷۳

 منشا جنینی دنتین و پولپ مشترک است

 Predentine or Dentogene :  طبقه دنتین نزدیک به
پولپ است که پر از حجرات ادنتوبالست است

 دنتین توسط توماس فبریل که در میان توبول های ان 
موقعیت دارد در مقابل گرمی و سردی حساس است

 پروسه دنتین سازی تا اخر عمر نظر به محرک های مختلف 
دوام دارد

 از اینروست که طاقک پولپ با گذشت عمر کوچک میشود



Cementum  سمنتوم

مقاومت ان شبیه استخوان است

 تمام ریشه را میپوشاند و توسط 
سمنتوبالست تشکیل میشود

 سختی ان بیشتر در ناحیه بایفورکیشن و 
اپکس دندان ها است

Sharpey Fibers :  الیاف های کوالجنی
است که در میان سمنتوم و استخوان 
الویول موقعیت دارد و سبب تثبیت دندان 
در النه ان میشود



Pulp پولپ

 . نسج نرم دندانی که متشکل از اوعیه 
انساج لمفاوی و مواد بین . اعصاب 

الحجروی که دارای مناطق عمده ذیل 
:است

Predentine

Cell free zone

Cell rich zone

جسم پولپ



وظایف پولپ

 دنتین توسط حجرات ادنتوبالست که از دنتل :  وظیفه سازندگی 
پاپیال متفرق میشود ساخته میشود

 در جریان محرک های مختلف دنتین جدید : وظیفه تعمیری 
ساخته شده و پولپ را از تحریک دور نگه میدارد

 عکس العمل حجروی در مقابل محرک های :  وظیفه دفاعی 
التهابی جهت حفظ حیات پولپ است

 دنتین توسط توبول های دنتینی از طریق پولپ :  وظیفه تغذیه 
تغذیه میشود

 تمام اعصاب محیطی حسی دندان در پولپ جا :  وظیفه حسی 
دارد



ساختمان عمومی پولپ

 محتوی پولپ در کل نسج نرم است

 Coronal Pulp :  پولپ تاجی است که ساختمان ان
در مطابقت با ساختمان اصلی تاج هر دندان است

 Radicular Pulp :  پولپ ریشه ی است که در
امتداد با پولپ تاجی در ریشه ها روع شده و در 
اپکس ریشه مربوط ختم میشود

 Co – Laterals :  کانال های فرعی ریشه ها است
که ریشه را با پریودنسم ارتباط میدهد و حاوی 
انساج نرم پولپی است

 قابل یاداوری است تعداد بودن و نبودن این کانال در 
هر دندان متفاوت و قابل سنجش نیست



حجرات پولپ دندان

 در هر ملی متر مکعب ۴۵۰۰۰تعداد ان در پولپ به :  ادنتوبالست ها 
میرسد

مقدار ان در تاج نسبت به ریشه بیشتر است

 بیشترین مقدار حجرات پولپی مربوط به :  فایبروبالست ها 
فایبروبالست است

نقش ان در تولید کوالجن و حفظ شکل پولپ بوسیله ان است

 این حجرات هنوز متفرق نشده اند و قادر به : حجرات میزانشمی 
تشکیل حجرات ادنتوبالست یا فایبروبالست نظر به محرک مخصوص 
ان است

انواع مختلف حجرات دفاعی در پولپ نیز قابل دریافت است



سیستم وعایی پولپ

Foramen Apical : محل دخول اوعیه و اعصاب دندانی است

 اوعیه های غنی از مواد غذایی تا اخرین طبقه باالیی پولپ
میرسند ولی داخل توبول های دنتین نمیشوند



نقش پولپ در تشکیل دنتین چیست؟

تغذیه دنتین توسط پولپ چگونه صورت میگرد؟

از نگاه هستولوجی مینا چگونه یک نسج  است؟

 نقش سمنتوم در دندان چیست و چگونه ساخته شده
است؟

 نسج پولپ حاوی کدام محتویات است و نقش ان را در
دفاع مقابل محرک های خارجی بنویسید؟



Thank You ☺
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غشای مخاطی

 غشای مخاطی دهن
متشکل از دو نسج اپیتل و 

منضم است

 تمام نواحی جوف دهن را تا
لبها میپوشاند



وظایف مخاط دهن

Protection اپیتلیوم مخاط سد یا مانع در مقابل محرک های  :
میکانیکی و مایکروب ها است

Sensation ریسپتور های حسی مخاط دهن وظایف مهم  :
دلبدی و ذایقه را به عهده دارند. تهوع . چون رفلکس های بلع 

 Thermal Regulation :  مخاط دهن نقش ناچیزی در کنترول
حرارت عمومی بدن دارد

Secretion لعاب دهن مهم ترین ترشح جوف دهن است که  :
همواره ساحه را مرطوب نگهداشته و در جویدن و بلع نقش 
مهمی دارد



انواع مخاط دهن

 1- Masticatory Mucosa مخاط جونده

 2- lining Mucosa مخاط پوشاننده

 3- Specialized Mucosa مخاط اختصاصی





Mastication Mucosa مخاط جونده

 این مخاط سخت و کراتینزه است

 کام سخت و وجه ظهری زبان را میپوشاند. لب 

 مخاط جونده به طور مستقیم در معرض نیروهای 
جونده قرار دارد

 توسط المینا پروپیریا یا تحت مخاط به پریستوم 
استخوان زیرین اتصال میابد

 التهاب در این نواحی از اثر سختی زیاد دردناکتر 
است



Lining Mucosa مخاط پوشاننده

 تحت . لبها : این مخاط در نواحی چون 
رخسار و . زمین جوف دهن . لسان 

کام نرم موقعیت دارد

 غیر کراتینره و از اینرو قابل کشش 
است

 ضخامت ان نسبت مخاط جونده 
۵۰۰بیشتر است و در ناحیه رخسار تا 

مایکرومتر میرسد

 الیاف اصلی تشکیل دهنده این مخاط 
الیاف االستیک و کوالجن است



Specialized Mucosa مخاط اختصاصی

 این مخاط منحصر به زبان است

 پاپیالی موجود در این مخاط حس ذایقی زبان را تامین میکند



دندان ها

 دندان ها اعضای
مغذی هستند که 
همزمان در تکلم و 

زیبایی نقش مهمی 
دارند



اجزای ساختاری دندان 

Crown dents :  کرون ها باالتر از بیره واقع شده و دارای
در دندان های قدامی )چندین وجه که شامل وجه اکلوزال 

!است. بوکال و لینگوال میشود. پراکسمیل ( . انسزال

Cervices ناحیه فاصل میان تاج و ریشه دندان است :

Roots : در الویول غرس بوده و اخرین قسمت ان اپکس نام دارد

Pulp Cavity :  محلی است در تاج دندان که در ان پولپ تاجی
موقعیت گرفته است

Pulp Canals :  کانال های موجود در ریشه دندان ها است که
در ان پولپ ریشه ی موقعیت گرفته است





دوره های مختلف دندانی

 Deciduous or Primary teeth :  این دندان ها از شش ماهگی تا
سالگی در دهن حضور دارند۱۲

 ۵عدد بوده و در هر نیمه االشه ۲۰تعداد تمام دندان های شیری 
عدد واقع است

 اولین دندان شیری که خروج میکند انسیزوف سنترال سفلی است 

 سالگی ادامه یافته و با خروج دندان ۲.۵خروج دندان های شیری تا 
مولر شیری دوم تکمیل میابد

 دندان های فک سفلی زودتر نسبت به دندان های فک علوی خروج 
میکنند

 Permanent Teeth :  ۶این دندان ها با خروج اولین مولر سفلی در
عدد ۳۲سالگی شروع و تا خروج مولر سوم خاتمه میابد تعداد ان 

عدد میرسد۸است و در هر نیمه فک به 
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فرق دندان شیری و دایمی

 عدد بوده در حالیکه ۲۰تعداد دندان شیری 
عدد است۳۲تا ۲۸تعداد دندان دایمی 

 دندان های شیری در کل کوچکتر است به 
نسبت دندان های دایمی

 رنگ دندان شیری سفیدتر است نسبت به 
دندان دایمی

 انساج سخت دندان های شیری کمتر منرالیز 
شده است

 کانال های جذری طویل و باریک بوده و از هم 
متباعد است

 طاقک پولپ دندان های شیری بزرگتر است و 
همزمان با توبول های وسیع دنتین همراه 

است



مالحظات عمومی مورفولوجیک 

 :پولپ دندان های شیری

 شکل پولپ در مطابقت با شکل تاج دندان 
است

طاقک پولپ در دندان های شیری بزرگتر است

 طاقک پولپ از خود شاخک های دارد که در 
مطابقت با کاسپ های دندانی واقع شده 

است

 این شاخک ها سطح بیرون تری نسبت به 
دندان دایمی دارد

 زیر هر کاسپ معموال یک شاخک قرار دارد

 مقدار کل حجرات در پولپ شیری کمتر از پولپ 
دایمی است





مورفولوجی دندان های شیری

 اولین دندانی است که : دندان انسزال سفلی 
ماهگی خروج میکند دارای ریشه و کانال ۸تا ۶بین 

واحد میباشد

 سطح لبیال ان صاف است ولی در سطح لینگوال 
ریشه ها است۱/۳خود سنگلوم دارد و تاج ان 

 لترال شیری سفلی نسبت به انسزال طویل ولی 
باریکتر است

 ماهگی ۱۲تا ۱۰بین :  دندان اسنزال علوی 
خروج میکند

 سطح لبیال ان صاف است ولی در سطح لینگوال 
حصه ریشه است۲/۵خود سنگلوم تاج ان 

 دارای ریشه و کانال واحد است



 ۱۶در : مولر اول علوی شیری 
ماهگی خروج میکند تاج ان سه 
کاسپ دارد دو کاسپ ان به 
سطح بوکال و یکی ان در سطح 
پالتینال واقع شده است

 دارای سه ریشه و سه کانال 
میباشد که هر کدام ان در زیر یک 
کاسپ واقع شده است

 این دندان بیشتر شبیه دندان 
دایمی است و در مالحظات 
کلینیکی ممکن با دندان دایمی 
مغالطه شود



 این دندان در :  مولر اول سفلی 
کاسپ دارد ۴ماهگی خروج میکند ۱۶

که دو کاسپ ان در سطح بوکال و دوی 
دیگر در سطح لنگوال واقع شده است

 ریشه در سطوح میزیال و دیستال ۲
این دندان حاوی سه کانال است. دارد 

 خرج : کانین های علوی و سفلی 
ماهگی است ۲۰دندان های کانین بین 

ریشه این دندان ها دو برابر تاج ان 
سطوح بوکال ان صاف است . است 

ولی در سطوح لنگوال سنگلوم دارد



 بین ماهای : مولر دوم شیری سفلی 
کاسپ ۵خروج میکند حاوی ۳۱تا ۲۱

که سه عدد ان به طرف بوکال و دو عدد 
.ان به طرف لنگوال واقع شده است

 این دو ریشه و سه کانال دارد

 اخرین دندان : مولر دوم شیری علوی 
۳۰تا ۲۸دوره شیری است که بین 

کاسپ دارد که ۴ماهگی خروج میکند 
به صورت مساویانه در سطوح بوکال و 

پالتینال تقسیم شده است

 این دندان بیشتر شبیه مولر اول دایمی 
است ولی از ان کوچکتر است در کل 

سه ریشه و سه کانال دارد



اثرات ساختاری دندان های شیری در پیشرفت روند کاریس

دندان های شیر نسبت به دایمی کمتر منرالیز شده است

تاج ان در کل نسبت به دندان دایمی کوتاه و باریکتر است

 اطاقک پولپ ان بزرگتر و هورن مزیال ان سطحی تر واقع
شده است

 این سه عامل سبب پیشرفت بیشتر کاریس در دندان های
شیری نسبت به دندان های دایمی میشود



سطوح و حوافی مخلتف دندان

 سطوح جونده داندن های قدامی 
به نام انسزال است در حالیکه 

سطح جونده دندان های پریمولر و 
مولر به نام اکلوزال یاد میشود

 سطوح اکلوزال حاوی کاسپ ها و 
یا توبرکول ها است که توسط 
فیسور ها به هم وصل میشود

 هر دندان دو سطح میزیال و 
دیستال دارد که نظر به خط 

متوسط بدن تقسیم شده است

 دندان های قدامی اکثرا در سطح 
لنگوال سنگلوم دارد



تعداد ریشه ها 

 لترال و کانین های علوی و سفلی یک . دندان ها سنترال 
ریشه و اغلبا حاوی یک کانال اند

 پریمولر اول علوی حاوی دو ریشه و دو کانال است در
حالیکه پریمولر دوم یک ریشه و یک کانال دارد

مولر اول علوی سه ریشه و سه کانال دارد

مولر دوم همچنان سه ریشه و سه کانال دارد

مولر سوم علوی در هر فرد متغیر است



پریمولر های اول و دوم سفلی یک ریشه و یک کانال دارد

مولر اول و دوم سفلی دو ریشه و سه کانال دارد

مولر سوم در هر فرد متغییر است





پرسش ها

 اجزای جرم دندان ها را نام ببرید و وظیفه انامل اورگان را در 
چگونگی تشکیل مینای دندان بنویسید؟

 مراحل تشکیل دندان کدام ها اند و در مرحله کاله شکل کدام 
تغییرات تشکیلی رخ میدهد؟

 مینا و دنتین باهم چی تفاوت های دارند و این تفاوت ها چی 
نقشی متیواند در اعمال کلینیکی بازی کند؟ 

 چند نوعی از دنتین را میشناسید و ایا تفاوتی بین هریک از نگاه
ساختاری وجود دارد؟

 نسج سمنتوم توسط کدام حجرات ساخته میشود و نقش ان 
در دندان زنده چیست؟



پولپ چگونه نسج است و وظایف اصلی ان چیست؟

 انواع مخاط را نام ببرید و هم بنویسید ترشح چرا وظیفه
مهم مخاط است؟

 دندان از نگاه اناتوی چند قسمت دارد و بنویسید که اوعیه
و عصب ان از کجا داخل دندان میشود؟

دندان های شیری و دایمی چی تفاوت های عمده دارند؟

 ریشه های هر یک از دندان های علوی و سفلی دندان
های دایمی را با موقعیت ان نام ببرید؟



Thank You



Tooth Eruption خروج دندان
Dr Farhad Israr Rahimi

MD. KMUS



خروج دندان

 مجموعه از حرکات فزیولوجیک و
هستولوجیک است که قدرت 
خروج را برای دندان مساعد 

میسازد تا از سنخ استخوانی و 
مخاط بیره ایی خارج شده و خود 

را تا نقطه تماس دندان های 
مقابل برساند



حرکات خروج دندان

حرکات قبل از خروج دندان

حرکات خروجی دندان

حرکات بعد از خروج دندان



حرکات قبل از خروج دندان

 دندان های شیری و دایمی قبل از خروج باید محل و حالت مناسب را در 
فک بخاطر خروج عمودی و منظم داشته باشند

 این حالت میسر نیست مگر با بعضی حرکات فزیولوجیک

 دندان های قدامی دایمی در طرف لنگوال دندان های شیری و دندان های 
پریمولر دایمی در بین ریشه های متباعد دندان های مولر شیری حرکت 

میکنند

 دندان مولر علوی انحراف دیستالی در حالکیه مولر سفلی انحراف میزیالی 
قبل از خروج دارد

 این انحراف با انکشاف در ابعاد فک ها اصالح میشود و مولر ها از انحراف که 
دارند حرکت کرده و حالت عمودی مناسب به خروج را میگرد





حرکات خروجی دندان

 دندان در این حالت از استخوان
بیرون امده بیره ها را پاره کرده 
داخل جوف دهن ظاهر میشود

 این حرکات تا زمان رسیدن به
تماس مناسب بین دندان های 

مقابل ادامه دارد



حرکات بعد از خروج دندان

 این حرکات به منظور تامین موقعیت
دندان بعد از خروج کامل ان است

 دندان در طول زندگی ساییدگی اکلوزال
و پراکسمیل پیدا میکند و اینگونه با 

خروج بیشتر در محل ساییدگی 
موقعیت اول وظیفوی را حفظ میکند



Histology of Tooth Eruption

 با شروع تشکیل ریشه ها نسج
PDL اطراف دندان تشکیل میشود

 این نسج که حاوی کوالجن و
فایبروبالست هاست نقش مهم را در

خروج دندان بازی میکند

 حجرات فایبروبالست درPDL قدرت
انقباضی دارد

 استوکالست ها با ذوب استخواب
الویول زمینه خروج را مساعد میسازد



 ۱۰سرعت خروج هنگامی که دندان هنوز در سنخ است
ملی در هر روز است

 ملی میرسد زمانیکه از سنخ ۷۵در حالیکه سرعت ان به
عبور کند

Reduced Enamel Epithelium ز با اپیتلوم بیره ای بعد ا
که  Junction Epitheliumخروج دندان یکجا شده و 

اطراف دندان را احاطه کرده است را میسازد



Thank You ☺



میکانیزم حرکت خروجی دندان
Dr Farhad Israr Rahimi

MD. KMUS



چهار میکانیزم معتبر

رشد و نمو ریشه دندان

ریمودلنگ عظم

فشار وعایی

کشش اریبطه پریودنتال



رشد و نمو ریشه دندان

خروج دندان اکثرا با نمو ریشه اغاز میابد

 قوه های رشدی ریشه استخوان الویول را در پایان ذوب
میکند

 این قوه ها توسطCushion – Hammok – Ligament

 به سمت اکلوزال جهت داده شده و منجر به خروج دندان
میشود



 مخالفان این نظریه باور دارند که خروج دندان به نموی
ریشه ها ارتباط ندارد

 چون بعضی دندان های که ریشه کامل ندارد همچنان
خروج میکنند



Bone Remodeling ریمودلنگ عظم

 حجرات استیوبالست و استیوکالست نقش بارزی در این
حالت دراد

 استیوکالست ها توسط سنگال های حجروی فالیکول
دندان فعال شده و استخوان اطراف انرا منحل میسازد

 این منحل سازی زمینه رشد ریشه را در پایین و حرکت
دندان را در باال مهیا میسازد

 استیوبالست ها بعد این خال را با ساختن عظم در ساحه
پر میسازد 



فشار وعایی

در آغاز فشار وعایی در اپکس زیاد شده

و این فشار در روند خروج دندان کمک کننده است

 مخالفان این نظر باور دارند که با تزریق اودیه مقبض
الوعایی

خروج دندان به تاخیر مواجه میشود



کشش اربطه پریودنتال

ان اربطه پریودنتال و فالیکول دندان عنصر مهم در خروج دند
است

 فالیکول دندان حجرات سازنده و منحل کننده دندان را
تحریک به فعالیت میکند

ش اربطه پریودنتال با قوه های انقباضی در خروج دندان نق
بارز دارد

یاف این قوه ها توسط فایبرو بالست ها و فبرونکیسن و ال
PDLبه دندان انتقال کرده و سبب خروج میشود



 خروج دندان یک میکانیزم پیچیده است

 یک فکتور به تنهایی نمتیواند سبب خروج شود

 بلکه در هماهنگی هم صورت میگرد



Thank You ☺


