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 آشنايي با انواع دندان ها                                           

عمده ترين . دار به عهده دارد ترين ساختار را در فك انسان و بسياري از جانوران مهره  دندان بهترين نقش و سخت

ن نقش بسيار مهمي در عالوه بر اين ، در انسان ها، دندا. باشد ها مي كاربرد دندان ، تكه تكه و آسياب كردن غذا

    .كند تكلم و اداي صحيح كلمات ايفا مي

دندان هاي شيري و دندان هاي : شود هر فرد در دوره زندگي اش داراي دو سري دندان مي

  .دايمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) Deciduous Teeth(دندان هاي شيري 
  
  

  

 دندان دائمي 32پس از مدتي . دگير  عدد است كه به طور مساوي در هر فك جاي مي20تعداد دندان هاي شيري 

  . گردند به مرور جايگزين دندان هاي شيري مي

از آنجا كه دندان هاي شيري پايه و اساس دندان هاي اصلي و دائمي هستند، مراقبت از آنها و رعايت اصول 

ر نيمه هر باشد كه د مي)  عدد در هر آرواره10( عدد 20اين دندان ها . باشد بهداشت دهان و دندان ضروري مي

  ). روي تصوير باال كليك كنيد( آرواره دو دندان پيشين، يك دندان نيش، دو دندان آسياب كوچك قرار گرفته است

شود و در آمدن آنها پس از تولد نوزاد و از شش ماهگي شروع  تكامل دندان هاي شيري از دوره جنيني شروع مي

  . شود مي

  )Permanent Teeth(دندان هاي دايمي 

  
باشند كه در نيمه هر آرواره دو دندان پيشين، يك عدد دندان  مي)  عدد در هر آرواره16( عدد 32 دندان ها اين

رويش دندان هاي دايمي از شش ماهگي . نيش، دو دندان آسياب كوچك و سه دندان آسياب بزرگ قرار دارد

  . آيند  سالگي در مي20ين شروع مي شود و آخرين دندان هاي آسياب بزرگ به نام دندان هاي عقل در سن
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 دندان دائمي، به شرح ذيل تقسيم بندي 32. توضيح اينكه دندان هاي آسياب بزرگ فاقد دندان هاي شيري هستند

  اند  و نامگذاري شده
  

  دندان هاي پيشين
  

يشين دندان هاي پ. ، دندان هاي پيشين گفته مي شود) دندان8جمعا (به چهار دندان جلويي در فك باال و پائين 

دندان هاي پيشين، تك . بزرگ، تخت و داراي لبه تيز و باريك هستند كه براي بريدن لقمه ي غذا كاربرد دارند

  . ريشه اي هستند
  

  دندان هاي نيش 
  

شكل و ساختار آنها ضخيم و برجسته است كه منتهي . در طرفين دندان هاي پيشين، دندان هاي نيش قرار دارند

  . اين دندان ها براي بريدن قطعات گوشت بسيار مناسب هستند. شوند يبه يك سر تيز و برنده م
  

  

  دندان هاي آسياب كوچك 
  

قرار دارند كه فاصله بين دندان هاي نيش تا آسياب )  عدد8جمعا (كنار هر دندان نيش، دو دندان آسياب كوچك 

دندان هاي آسياب كوچك . باشد دار ميهاي آنها تيز و عاج  سطح روي آنها پهن و تخت و لبه. كنند بزرگ را پر مي

  . اي هستند اي و دندان هاي آسياب كوچك كنار آسياب هاي بزرگ، تك ريشه كنار نيش ها، دو ريشه

  . باشند اي مي در فك پاييني، تمامي دندان هاي آسياب كوچك، تك ريشه
  

  

  دندان هاي آسياب بزرگ 
  

 عدد 12به  ان هاي آسياب بزرگ هستند كه تعداد آنها جمعا سه دندان آخر در طرفين فك هاي باال و پايين، دند

  . شوند رسد كه به ترتيب آسياب اول، دوم و سوم ناميده مي مي

 كنار دومين دندان آسياب كوچك قرار دارد و به دندان هاي آسياب شش سالگي هم  دندان هاي آسياب اول، دقيقا

  . باشد معروف مي
  

  دندان عقل 
  

باشند، در انتهاي فك ها واقع شده اند و معموال  زرگ سوم كه به دندان عقل نيز معروف ميدندان هاي آسياب ب

از آنجايي كه دندان هاي عقل، آخرين دندان هايي هستند كه در . كنند  سالگي شروع به در آمدن مي20 تا 16بين 

به هم فشرده و فك كوچك باشد، اگر دندان ها . ماند آيند، عمدتا روي فك جاي كافي براي رشد آنها باقي نمي مي

اگر تنها قسمتي از دندان عقل . ممكن است دندان هاي عقل زير دندان هاي ديگر يا استخوان فك نهفته شوند

  .دربيايد، ايجاد درد و ناراحتي خواهد كرد كه در آن صورت بايد با جراحي از دهان خارج شود
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شروع و به حلق دهان اولين قسمت دستگاه گوارش است كه از لب ها 

 .دو فك وجود دارد دردهان.منتهي مي گردد

حركت  ولي فك پائين. فك باال ثابت است و حركت نمي كند       

در داخل . دارد و عمل باز و بسته شدن دهان را انجام مي دهد

حفراتي وجود دارد كه ريشه دندانها در آن قرار مي  استخوان هر فك

 .گيرد

سيله الياف دور دندان به استخوان فك متصل بو در اين حفرات دندانها

آرواره لثه و الياف نگهدارنده دور دندان بافت  به   لثه مي پوشاند روي آرواره ها و دور دندان را. مي شوند

  .نگهدارنده دندان گفته مي شود

 .شركت داردبلعيدن غذا  جويدن و. گاز گرفتن. چشيدن . دهان انسان در اعمال زيادي نظير حرف زدن خنديدن

هركدام از . است كه توسط دندانها صورت مي گيرد  خرد كرد و جويدن مواد غذايي. اولين قدم در راه گوارش غذا

 .جويدن كمك كي كنند خود به عمل دندانها با شكل خاص

رفته دندانهاي آسيا براي خرد كردن لقمه شكل گ دندانهاي نيش براي پاره كردن و. دندانهاي پيشين براي بريدن 

. شيري( دوره دنداني  و سه) دندانهاي شيري و دندانهاي دايمي ( دو سري دندان . هر انسان در زندگي خود.اند

 سالگي كه 6تا سن . دهان نوزاد رويش ميابد   ماهگي كه اولين دندان شيري در6از حدود . دارد ) مخلوط و دايمي

شيري در دهان  در اين دوران فقط دندان. مي گويند شيريدوره دنداني  اولين دندان دايمي در دهان مي رويد را

 .وجود دارد

 دوره دندانهاي اين زمان را. دندانهاي دايمي مي دهند  سالگي به تدريج دندانهاي شيري جاي خود را به12 تا 6از 

 در  سالگي كه هيچ دندان شيري در دهان وجود ندارد و فقط دندانهاي دايمي12حدود  در .مي گويند مخلوط

  .تا پايان عمر را دوره دنداني دايمي مي نامند. هستند دهان

 .سالگي تكميل مي شوند دندانهاي شيري معموال از شش ماهگي شروع به رويش مي نمايند و تا سن دو و نيم

ه  ما9ولي اگر اين تاخير بيش از . چند ماه طبيعي است البته زودتر در آمدن و يا تاخير در رويش به مدت        

 .نمود گردد بايد به دندانپزشك مراجعه

و اين ده دندان در دو نيمه   عدد است يعني كودك در هر فك ده دندان دارد20تعداد دندانهاي شيري        

 .راست و چپ به صورت قرينه قرار دارد

نشان  A با حرفكه بطور قراردادي . دندان پيش مياني :دندان از خط وسط به طرف عقب عبارتند از  اسم اين پنج

 . داده مي شود

 . B پيش طرفي و يا دندان      

 .C دندان نيش يا      

 .D دندان آسياي اول يا      

 .E دندان آسياي دوم يا      
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 	���ن ا������ ���اد و ��ع. ���اد و ��ع د��ا��� در �� ��� و �� �� �د��ا���ي ��%  را�� و $# "!��   در ه
 .ه�)'�

 . ��%  �� دار	*٤	
 در ده�ن �'���ا

   نيمه راست فك باال           نيمه چپ فك باال                

  نيمه راست فك پائين         پائين نيمه چپ فك            

اين . استفاده مي شود براي اسم بردن هر دندان بايد جاي آن را در فك مشخص كرد براي اين كار از شكل زير

شخصي كه در روبروي ما ندانهاي فك و د. شكل 

  .دهدنشان مي  را. ايستاده است

 

  

  

  

وظيفه ديگري ) چهره  تكلم حفظ شكل و زيبايي. جويدن( دندانهاي شيري عالوه بر وظايف معمولي يك دندان 

 هايحفظ فضا. و نقش مهمي را به عهده دارند در واقع دندانهاي شيري نسبت به دندانهاي دايمي وظيفه. نيز دارند

                           .دندانهاي شيري است وظيفه. براي رويش دندانهاي دايمي الزم

بطوريكه . شيري تا سن طبيعي افتادن آنها دارد رويش صحيح دندانهاي دايمي ارتباط نزديكي با حفظ دندانهاي

. ند زمان الزم در دهان باقي بمانيا آنكه بيشتر از مدت. طبيعي كشيده شوند هرگاه دندانهاي شيري زودتر از زمان

 .رويش دندانهاي دايمي زيرين دچار اشكال شود است ممكن

-12بايستي تا سن  E و D به عنوان مثال دندانهاي       

سپس با لق شدن . بطور سالم در دهان باقي بمانند سالگي 10

اگر اين دندانها . دندانهاي دايمي به جاي آنها رويش يابند  آنها

دندانهاي مجاور به سمت محل . بروند   از موقع از دستزودتر

تنگ تر  خالي دندان كشيده شده حركت كرده فضاي موجود را

 لذا رويش دندان دايمي دچار مشكل مي شود. مي نمايند

بسياري از پدر و مادرها فكر مي كنند كه زود خراب  متاسفانه

چرا كه  مهم نيست  شدن دندانهاي شيري و كشيدن آنها

مراقبت كافي باعث پوسيدگي زود رس و از دست  به اين ترتيب با عدم. ندانهاي دايمي به جاي انها خواهند روييدد

 6از حدود سن .نابجا و يا عدم رويش دندانهاي دايمي زيرين است كه نتيجه آن رويش. رفتن آنها مي شوند

خوان فك هر كودك در زير دندانهاي است در داخل. سالگي بتدريج دندانهاي دايمي شروع به رويش مي كنند

 .شيري جوانه دندان هاي دايمي وجود دارد
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 .جوانه دندانهاي دايمي نيز رشد پيدا كرده و بتدريج شروع به حركت مي كند. شدن كودك  با بزرگ       

 . همراه با حركت جوانه دندانهاي دايمي وجود دارد

. مي نيز رشد پيدا كرده و بتدريج شروع به حركت مي كندجوانه دندانهاي داي . با بزرگ شدن كودك       

شيري از  زماني كه ريشه دندان. حركت جوانه دندانهاي دايمي ريشه دندانهاي شيري تحليل مي رود  همراه با

 .دندان لق شده و دندانه دايمي به جاي آن در مي آيد. بين مي رود 

 عدد 20يعني  .يري مي شوند دندانهاي دايمي جانشين گويندبه دندانهاي دايمي كه جايگزين دندانهاي ش       

 تا 1دندانهاي ( دايمي جانشين نام دارد  دندانهاي.  عدد دندان شيري در مي آيند20از دندانهاي دايمي كه به جاي 

انشين ارتباطي به افتادن دندان شيري ندارد را دندان دايمي غير ج بقيه دندانهاي دايمي كه رويش آنها).  دايمي5

  8و7و6دندانهاي  ) .مي نامند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

چون اين دندان   است و6اولين دندان دايمي كه رويش مي كند، دندان آسياي بزرگ اول يا دندان شماره  معموال

در پشت دندان آسياي دوم شيري است و  محل اين دندان.  سالگي نام دارد6 سالگي در مي آيد، دندان 6در حدود 

به عبارت ديگر . كند ندان شيري بيفتد، اين دندان رويش ميبدون اينكه د

 اولين دندان دايمي غير جانشين كه در پشت دندانهاي شيري رويش مي

اين دندان، با افتادن  به دليل اينكه رويش . سالگي است6كند، دندان 

دندان  دندان شيري همراه نيست، بسياري از والدين فكر مي كنند كه اين

هم شيري است و با اطمينان اين كه اگر دندان شيري بيفتد، دندان 

مي رويد، كوششي براي تمييز نگهداشتن آن نمي نمايند  ديگري بجاي آن

تا آخر عمر در دهان باقي بماند، خيلي   سالگي بايد6به اين تريتب دندان 

داد رويش، دندانها استع در ابتداي. زود پوسيده شده و ازبين مي رود

دقت  بيشتري براي پوسيدگي دارند و بايستي در تمييز نگه داشتن آنها

 سالگي باعث پوسيدگي شديد آن و در 6بي توجهي به دندان . بيشتري كرد
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دائمي   سالگي، الگوي رويش ساير دندانهاي6دندان در . منجر به از دست رفتن اين دندان مي شود موارد زيادي

  .دارد  سالگي بستگي6ه دندانها به وجود دندان است و رويش صحيح و مرتب بقي

دندانهاي عقل . رويش مي كند  سالگي12 تا 6 عدد از آنها در سن 28تعداد .  عدد است32تعداد دندانهاي دايمي 

 . سالگي به بعد در مي آيند17معموال از 

 : ب عبارتست از عدد است كه به ترتيب از خط وسط بطرف عق8دندانهاي دايمي در هر نيمه فك  تعداد

 . نشان داده مي شود1كه بطور قراردادي با شماره . دندان پيش مياني

 .2طرفي يا شماره  دندان پيش

 .3دندان نيش يا شماره 

 .4 دندان آسياي كوچك اول يا شماره

 .5آسياي كوچك دوم يا شماره  دندان

 .  سالگي6 يا دندان 6دندان آسياي بزرگ اول يا شماره 

 .7 بزرگ يا شماره دندان آسياي

 .عقل  يا دندان8دندان آسياي بزرگ سوم يا شماره 

رود ولي در اين حالت از شماره  براي نامگذاري اين دندانها همانند دندانهاي شيري عالمت اختصاري به كار مي

ر مي روند تكلم صحيح و حفظ زيبايي چهره بكا. داشتن تغذيه سالم دندانهاي دايمي براي.دندانها استفاده مي شود

 لذا مراقبت و نگهداري آنها از ابتداي رويش. بدن براي تمام عمر پيش بيني شده اند و همانند بقيه اعضاي

  .ضروري است

هاي دنداني  دندانها در آخر قوس  دندان وجود دارد، چهار عدد از آنها كه بعد از بقيه32در دهان يك انسان بالغ 

 سالگي 9- 10تقريبي شروع تشكيل آنها در استخوان فك  سن. شوند مييابند دندانهاي عقل ناميده  رويش مي

در سالهاي آخر دوره نوجواني شروع به رويش در داخل استخوان نموده و بعد   سالگي كامل شده و14بوده، تاج در 

كه  وجه تسميه اين دندان زمان رويش آنها به داخل حفره دهان است. گردند در دهان ظاهر مي  سالگي16از 

دندان . گردد دندانها فراهم مي در طي رشد و تكامل فكين معموالً جا براي رويش اين. مصادف با بلوغ فكري است

مفيد و موثر در سيستم جونده بوده و عليرغم تصور غلط  عقل اگر درست و بجا رويش يابد ، مثل بقيه دندانها

  .كشيده شوند عاميانه در اين موارد نبايد

  

  )  آ�ا"'�؟د��ا���ي .-, ��+
 رويش دندان رشد كافي نداشته باشد و يا به عبارت ديگر با رشد فك جا براي رويش اين اگر فك متناسب با

در استخوان نهفته باقي  دندان فراهم نگردد و يا جهت و مسير رويش آنها غير عادي باشد، قادر به رويش نبوده و

  .مانند مي
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  ساختمان دندان

به  لثه قسمت خارج ازهر دندان داراي يك 

 و قسمت ديگري درون آرواره به نام تاج نام

 باشد كه مرز بين اين دو قسمت را مي ريشه

ريشه دندان در . نامند گردن يا يقه دندان مي

كه  اي از استخوان فك قرار گرفته درون حفره

تاج دندان . باشد اين استخوان از نوع نابالغ مي

است  مينا ، جعا از داخل به خارج شامل مغز ،

مغز ،  و ريشه دندان از داخل به خارج شامل

عاج ، سيمان و ليگمان دور دنداني يا 

  .باشد پريودونت مي

  مغز دندان

 و در قسمت ريشه ، اطاقك پالپي بوده و اي قرار دارد كه اين حفره در قسمت تاج ، وسيع در وسط دندان حفره

 ، سلولهاي فيبربالست كالژن ظريف ، اي ، الياف شامل ماده زمينه پالپ دندان .شود ناميده مي اي كانال ريشه

و اعصاب از سوراخي در  باشد كه عروق ميهاي عصبي  و رشته رگهاي خوني ، لنفوسيت ، پالسما سل ، ماكروفاژ

  .اند محيط مغز سلولهاي سازنده عاج قرار گرفته در. شوند عمق ريشه به درون مغز وارد مي

  عاج

هر تاج و ريشه ، قرار گرفته و ضخامت  باشد كه در اطراف مغز دندان ، اي شبيه استخوان مي عاج بافت مينراليزه

 حفره مغزي كاسته ضخامتشود و از   با پيشرفت سن بر ضخامت عاج افزوده مي. .دهد عمده دندان را تشكيل مي

ماند و اين  سلولهاي ادونتوبالستي براي مدتها باقي مي عاج ، بر خالف استخوان در صورت از بين رفتن. گردد مي

هاي عاجي  درون لوله عاج به علت انتهاهاي عصبي آزاد در. سازد زنده را امكانپذير مي امر حفظ دندانهاي فاقد مغز

به همين دليل سطح عاج . شود دريافت مي باشد و همه تحريكات وارده به عاج به صورت درد ، بافتي حساس مي

  .پوشيده شده است توسط مينا و در ريشه توسط سيمان تاج دندان در

  مينا

رود كه  فت بدن به شمار ميسختترين با مينا. شود مينا به عنوان اليه محافظي براي عاج تاج دندان محسوب مي

 . باشند عمدتا به صورت بلورهاي هيدروكسي آپاتيت مي دهد كه  درصد آنرا مواد معدني تشكيل مي97حدود 
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  سيمان دندان

سيمان در نزديكي . پوشاند ناحيه ريشه دندان مي سيمان بافتي شبيه استخوان است كه در سطح خارجي عاج را در

 . باشد مي ريشه ضخيميقه دندان نازك و در عمق 

  ليگمان دور دندان

 هم اتصال محكمي را بينكند و  متراكمي است كه هم به عنوان ضريع عمل مي ه%1'� ���� ليگمان دور دندان

انعطاف پذيري اين الياف جابجايي محدود دندان و  ترتيب قرار گيري و. آورد ريشه دندان و استخوان بوجود مي

همچنين به عنوان ضربه گير از وارد شدن ضربه مستقيم به دندان  سازد و را امكانپذير مي عمليات ارتودنسي انجام

 ليتهاي متابوليك و سنتز كالژن در ليگامان دور دنداني داراي شدت باالييفعا. كند مي و ساييدگي آن جلوگيري

لق شدن دندانها  است و به همين دليل هر گونه اختالل در سنتز كالژن باعث اختالل در ساختمان ليگامان و

  .گردد مي

  (gumْ)لثه 

 فوقاني و تحتاني چسبيده استخوان فك در فك باشد كه بطور محكم به پريوست مي مخاط دهان قسمتي از لثه

  است

  



 10 


	�ار��� د��ان� ��� 
  

  
(  به سمان دندان افي الني سر اكي.  كند ي دندان را به استخوان آلوئل متصل مودنتالي پريگامانهاي بنام ليافيال 

 و پوشاندي استخوان را ميلثه رو.  ان به استخوان آلوئل اتصال دارد گريو سر د)  دندان شهي پوشش سطح رهي الاي

 استخوان - متشكل از لثه ي واحد ساختمانني مجموعه ابه.  چسبد ي به استخوان و سمان دندان ميدر حالت عاد

 بافت نگهدارنده دندان فهيوظ . ندي گوي ارتباط دهنده و باالخره سمان دندان بافت نگهدارنده دندان مافيآلوئل ال

 ممكن كهيبطور.  كند ي بافت مستقل از دندان عمل منيا .  استي و استقرار دندان در حفره استخوانينگهدار

 قابل استفاده نباشد ، پس گري نگهدارنده لق شود و دي بافتهايماري كامالً سالم باشد اما در اثر بياست دندان

 دندان خوب و سالم بدون بافت ني نگهدارنده دندان به اندازه خود دندان مهم است ، بنابراي بافتهايسالمت

  . ارنده سالم ارزش نداردنگهد

   ؟مي ببري لثه پيماري به وجود بچگونه

 متر يلي م3 تا 1 كند و بجز ي نميزي خونريبه آسان.  روشن و جنس آن نسبتاً سخت است ي لثه سالم صورترنگ

 هي اولدر مراحل.  است دهي چسبنيري به دندان و استخوان زهي بقباشدي چسبنده مريآن كه در طوق دندان و آزاد و غ

 زي تر نقي به انساج عميماريبمروز زمان ب.  دهند ي شوند و عالئم التهاب را از خود نشان مي مضيفقط لثه ها مر

  :  رسندي به ظهور مري چند عالمت ازعالئم زاي كي جهي كند و در نتي متيسرا

   به قرمزي رنگ لثه از صورترييتغ - 1

   بد دهاني از لثه و بويزيخونر - 2

  .  معروف استودنتالي لثه و دندان كه به پاكت پرني فاصله بجادي رفتن لثه و اليحلت - 3

  .  خودي و حركت دندانها از جاي چركي آبسه هاشيدايلق شدن دندانها و ترشح چرك و پ - 4

 درصدد ماري شود كه بي ، باعث مباشديغالباً بدون درد م)  آبسه شيدايبجز در مرحله پ(  لثه يهايماري آنجا كه باز

  .  لثه از دست بدهديماري دندان سالم خود را در اثر بشودي مجبور مجهي و درنتديايمعالجه برن

  يكروبي مپالك

 ، رنگي مجموعه بكي اي يكروبي نگهدارنده دندان پالك مي لثه و بافتهايهايماري و شروع كننده بي اصلعلت

 هي الي بر روكروبهايم . ديايوجود در حفره دهان بوجود م ميكروبهاي است كه از تجمع متي رؤرقابليچسبنده و غ

 سطوح مختلف ي سازند كه بر روي را مك شوند و پالي شود جمع مي كه از براق دهان ترشح مي چسبنده ايها

 2 گردند ، چنانچه حداقل ي ملي سطح جونده دندانها تشكيارهاي و شي دنداننيدندانها مانند طوق دندان فواصل ب

 فرصت فعل انفعاالت مي را از سطوح مختلف دندان خارج كنيكروبي مجموعه چسبنده مني ساعت ا24بار در 

 ي پالكهاني نكردن ازيدر صورت تم.  به آن داده نخواهد شد شوندي مسوج نبي زا كه منجر به تخريماريب

 كردن آن زي تمگريه د شوند كي ملي تبدي سختي موجود در بزاق به رسوبات سنگي ، همراه با مواد معدنيكروبيم

 زي را تمانها دندتواني مقي دقيري حال با جرم گنيدر ا . ندي گوي و به آن جرم دندان مستي نريبا مسواك امكان پذ

 ستمي مانند وراثت ، كاهش مقاومت بدن و كاهش سيگريعوامل د.  كرد يري به لثه ها جلوگشتري ببيو از آس
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 ي مهي ها و سوء تغذنيتامي قند ، كمبود ويماري مانند بهايماري از بيعض و بي دهان و لثه ، دوران بارداريدفاع

 و گريكدي ، ضربات ناهماهنگ دندانها به ي عصبيفشارها.كنند كمك يكروبي پالك مي زائيماريتوانند به اثرات ب

 متذكر ديبا. باشند  لثه يهايماري كننده بدي توانند از عوامل تشدي مرهي دندان قروچه و غري نظي عادات دهانيپاره ا

 و يئ دندانها فراهم سازد مانند نوع مواد غذاي را بر رويكروبي پالك مشتري كه موجبات تجمع بيشد هر عامل

   انساج نگهدارنده دندان بعهده خواهد داشتيهايماري در بي ، نقش مؤثري دندانحي ناصحيهايپركردگ


