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خوانندگانباسخنی

خدانامبه

دسترسی آسان و مطمئن به نکات کلیـدي  اي خوب جهت امروزه حجم باالي کتب مرجع لزوم وجود چکیده
هـا از میـان کتـب    ترین نمونـه ترین و کاملیکی از جامعکتاب اندودانتیکس اینگل.کندو کاربردي را ایجاب می

سال بـا تغییـرات قابـل توجـه همـراه بـا       11شود که ویرایش هفتم آن پس از میمرجع اندودانتیکس محسوب
.ینیکی بسیار به چاپ رسیده استتصاویر زیبا و نکات کاربردي و کل

ي ویرایش هفتم این کتاب توسط اینجانب و همت بسیار عالی همکاران خوبم دکتر نعیمـه رعیـت و   خالصه
هاي دندانپزشکی بابل و گرگـان و دکتـر   دکتر شیوا الوندي فر استادیاران بخش تخصصی اندودانتیکس دانشکده

تیکس دانشکده دندانپزشـکی شـهید بهشـتی تـالیف و گـردآوري      پگاه محرابی نیا دستیار تخصصی بخش اندودان
، جلد دوم شامل بـاقی فصـول   99رو جلد اول بوده، شامل فصول مرجع امتحان بورد سال کتاب پیش.شده است
. ي نزدیک به چاپ خواهد رسیددر آینده

مکان تمـامی نکـات   نویسی تا حد ادر این کتاب تالش شده است تا با نهایت دقت و وسواس در عین خالصه
.هاي بورد و ارتقا ارائه شودجهت کار کلینیکی و چه شرکت در آزمونه کلیدي و کاربردي چه ب

ي خالصـه آن وجـود   طبع با توجه به حجم باالي تصاویر کتاب اینگل امکان ارائه همـه تصـاویر در نسـخه   هب
.شودمیاب اصلی توصیهندارد و براي درك بهتر و عمیق تر مطالب رجوع به این تصاویر در کت

.نهایت سپاسگزارمطب که مسئولیت نشر و توزیع این کتاب را برعهده داشتند بیسسه انتشارات آرتینؤاز م
جـاي بسـی   . خالی از اشکال نخواهد بودلیف این کتاب صورت گرفته قطعًاأبا وجود دقت و وسواسی که در ت

انتقـاد و پیشـنهاد خـود را بـا آدرس ایمیـل اینجانـب در میـان        قدردانیست که خوانندگان محترم هرگونه نظر،
.بگذارند

hesarkhaniazadeh@gmail.com

دکتر آزاده حصارخانی
استادیار گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی کاشان



1فصل

ریشهکانالسیستموهادندانژيومورفولوآناتومی

نرمالغیرونرمالمورفولوژیکتنوعاتازکاملدانش
بدسـت تنـوع تاثیرگذار بـر  هايفاکتور.استضروري

نشــان داده شــده 1-1جــدولدر مطالعــاتدرآمــده
موردهاي جمعیتو جنس،سننژاد،فاکتورهاي.است

.موثرباشندکیتنوعات مورفولوژتوانند بر میمطالعه

Gold standardمطالعاتدرکانالمورفولوژيارزیابی
دنـدان در ایـن روش  . استclearingروشالبراتواري

داخـل به دايودرآمدهشفافصورتبهشدهکشیده
.شودمیتزریقریشهکانالسیستم

کمتـري هاي کانالکلیطوربهبالینیمطالعاتنتایج
در.کردنـد گزارشin vitroمطالعاتبامقایسهدررا

بـا مقایسـه قابـل بـالینی مطالعـات اخیـر، هـاي  سال
ــواريمطالعــات ــوپازاســتفاده.شــدندالبرات ــاي ل ه

و اولتراسونیکهاي روش، SOM،هاheadlight، دندانی
microو CBCT،spiral CT ،helical CTهمچنـین  

CT شدهاکانالبالینیارتقا در یافتنمنجر به.

CBCTــا ــلیج نت ــهقاب ــامقایس ــودب Clearingمت

.کندمیعرضهالبراتواريمطالعات
weineریشـه ارتبـاط بـا  دربـالینی بنديطبقهاولین

ریشـه ازاسـتفاده بـا رابـیش از یـک کانـال   بـا هاي
.دادارائهمگزیالاولمولرمزیوباکال

:Vertucciبنديطبقه
Type 1:فرامنیکواوریفیسیک
Type 2:فرامنیکواوریفیسدو
Type بـه سپسوشود میشاخهدوکهکانالیک:3 

.رسدمیفرامنیک
Type4:مجزافرامنواوریفیسدوبامجزاکانالدو

Type دوبـه وشـود  مـی شـاخه دوکـه کانالیک:5 
.رسدمیفرامن

Type و رسـیده همبهکهاوریفیسدوباکانالدو:6 
.شودمیدوشاخهسپس

Type همبهسپسشود میشاخهدوکهکانالیک:7 
.شودمیدوشاخهانتهادرورسیده

Type 8:مجزافرامنواوریفیسسهباکانالسه.

ــالمــدخلفاصــله درصــورتی کــه 3ازبــیشهــاکان
طولشـان درتمـام دارندتمایلهاکانالباشد،مترمیلی
متـر میلـی 3ازکمتـر هاي بـا  کانال.بمانندباقیجدا

ي هفاصـل هرچـه .رسـند میدیگرهمبهمعموالفاصله
کرونـالی نـواحی درهاکانالیابدکاهشهامدخلبین
.رسندمیهمبهيتر

درفرعـی هـاي  کانـال ها یا ramificationترینبیش
.استدیده شده ریشهاپیکالی1/3



)2019اینگل(کتاب اندودانتیکس خالصه 6



7ریشهکانالسیستموهادندانمورفولوژيوآناتومی:1فصل 

مگزیالسنترالانسیزور
ریشهخارجیمورفولوژي

بیضـی یـا مثلثمگزیال،سنترالي هریشمقطعسطح
.باشدمیتیپرلینگوالسمتبهواست

هـاي  تقعرمگزیالسنترالانسیزوردرنرمالصورتبه
بهواستمستقیمعمومًا ریشهتنه.نداردوجودریشه
طـول میانگین.گرددمیتیپرbluntاپکسیکسمت

طولمیانگین،مترمیلی5/23مگزیالسنترالانسیزور
ــاج ــی5/10ت ــرمیل ــانگینومت ــولمی ــهط 13ریش
.استمترمیلی

:ریشهشکلوتعداد
تـک و یم مسـتق دنـدان یـک مگزیالسنترالانسیزور

.استریشه

:کانالسیستم
یـک هـا دنـدان درصـد 99ازبیشدرمطالعاتطبق 
هـاي  کانـال .داردوجـود  فـورامن اپیکـال یکوکانال

ــی ــانی درفرع ــمت می ــالیوقس ــالواپیک ــاکان دلت
کانال هـاي فرعـی میتواننـد بـه     .استشایعیکالاپدر

فضـاي بـه خـروج هـاي  مسـیر بیمـاري پالـپ   هنگام
.باشندپریودنتاللیگامان

ومتــرمیلــی4/0اصــلیفــورامنقطــرمیــانگین
فاصلهمیانگین.استمترمیلی2/0فرعیهاي فورامن
3/0ریشـه آناتومیـک اپکـس ازاپیکـال اصلیفورامن

.استمترمیلی

دروکانالـه تکموارددرصد2/99درمگزیالسانترال
)1-2جــدول(اســتریشــهتــکمــوارددرصــد100

.)1-3جدول (
وریشـه اپکـس همکارانوMizutaniمطالعاتطبق

بیالیسـتول دبـه سـمت   مـوارد اکثردرفورامناپیکال
.بود

:هاآنومالیوتنوعات
ریشه2کاسپ،تالونهاآنومالیترینشایعازمورد4
ــال2کانــال،2و هــاي انســیزور.اســتفیــوژنوکان

shovel-shapeشــامل(آســیاییهــاي جمعیــتدر
هـاي  جمعیـت درامـا هسـتند  یع شا) شمالیآمریکاي
.اندنادرنسبتاً قفقازي

ــیزور ــنترالانس ــزیالس ــاالترینمگ ــزانب ــوژنمی فی
بــینرادر)درصــد94/0(geminationو)درصــد6/2(

.دارددائمیهاي دندانتمام
انسـیزور رويبـر لبیالکاسپتالونازنادرموردیک

.شدگزارشهمکارانوSousaتوسطمگزیالسنترال
ــرین شــایع ــانترالدرvariationت ــزیالس Densمگ

evaginatus1-4جدول(است(.
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مگزیاللترالانسیزور
ریشهخارجیمورفولوژي

وبیضـی اي،دایـره مگـزیال لتـرال ریشهمقطعسطح
.شودمیمتقاربلینگوالسمتبهواستبیضیشبه

مگـزیال لتـرال هـاي  ریشـه رويبرايریشههاي تقعر
سـانترال انسـیزور ازریشـه تنـه معمـوال .نداردوجود

بـه اغلـب بـوده و  ظریـف ریشهنوك. استترکوچک
ــادیســتال،لینگوالســمت ــل ی دیســتولینگوال متمای

22مگـزیال لترالانسیزورطولکلیمیانگین.شودیم
میـانگین ومتـر میلـی 9تـاج طولمیانگین،مترمیلی
.استمترمیلی13ریشهطول

ریشهشکلوتعداد
ریشــهتــکمــوارد% 100درمگــزیاللتــرالانســیزور

استکانالهیکموارددرصد4/97درو)1-5جدول(
.)1-6جدول(

همـراه  ریشـه دودرارتباط باcase reportکمیتعداد
دوبـا مگزیاللترال.وجود داردنرمالابعادباتاجیبا

لینگـوال شـیار یـک باهمراهمعموالنرمالغیرریشه
.استدر سطح ریشه تکاملی

کانالسیستم
.داردکانالیکمعموالمگزیاللترالانسیزور

ــورامناپیکــالهمــاهنگیMazutaniمطالعــهدر وف
در.شـد دیـده مـوارد  درصـد 7/6دراتنهریشهاپکس

تیلـت  فـورامن اپیکـال وریشهاپکسهانمونهاکثریت
.داشتنددیستولینگوال

4/0مگــزیاللتــرالدراصـلی فــورامنقطــرمیـانگین 
ــی ــر میل ــورامنو مت ــاي ف ــیه ــی2فرع ــرمیل ــامت ی

اصــلیفــورامنفاصــلهمیــانگینهمچنــین.کمتربــود
.استمترمیلی3ریشهآناتومیکاپکستااپیکال

هاآنومالیواتتنوع
Densدنـــدانایـــندرواریاســـیونتـــرین شــایع 

invaginatus1-7جدول(است(.
crownshavel shapeبـه  مشـابه نیز مگزیاللترالدر

ــانترال ــزیالس ــتدرمگ ــیاییجمعی ــایعآس دروش
.استنادرقفقازيجمعیت

Oehlersسـه بهشدتبراساسرااینواژیناتوسدنس
:کردتقسیم بندينوع

.استبه تاجمحدودفرورفتگی.1تیپ
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امـا کنـد مـی عبـور مینـا بـه  سماناتصالاز.2تیپ
.شودشامل نمیرااپیکالپريهاي بافت

ــدهوشــدیدترین.3تیــپ ــرین پیچی ــت اســتت .حال
ــالازفرورفتگــی ــماناتص ــا-س ــورمین ــردهعب وک

.شوددومفورامنیکال اپیکایجادبهمنجرتواندمی

بـراي یجراحـ یـر و غجراحـی یترکیبـ درمـان  اغلب 
.رودمیکاربه3و2نوعموفقدرمان

دنـدان درریشهشکلآنومالیيهاcase report اکثر
.هستندطرفهیکمگزیاللترال

وconicalتـاج بـا طرفهدوpeg shapedلترالدندان
.استاي شایعیافتهکوچک،ریشهکانالوریشه

مگزیالکانین
ریشهخارجیمورفولوژي

سـمت بـه وداردشـکل بیضـی یشـه  رمگـزیال کانین
عریض بیولینگوالیلنظرازریشه.شودمیتیپرلینگوال

فـرو .اسـت هادندانبیندرریشهترین بلندبوده وتر
نمايایجادباعثتواندمیریشه عمیقتکاملیرفتگی

 double lamina duraاپیکـال پـري رادیـوگرافی در
ومزیـال سـطح دوهردراین فرورفتگی میتواند .شود

1در یژهبه وریشهدیستال
3

.باشدداشتهوجودیانیم

انحنـادار وظریـف یـا bluntاسـت ممکنریشهنوك
،متـر میلی27مگزیالکانینطولکلیمیانگین.باشد

ریشهطولمیانگینومترمیلی10تاجطولمیانگین
.استمترمیلی17

ریشهشکلوتعداد
.استریشهتکموارد% 100درمگزیالکانین

.)1-8جدول(
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کانالسیستم
ازکمـی درصـد .داردکانالیکمعموالً مگزیالکانین

ــانین ــاي ک ــزیاله ــال2،مگ ــهکان ــکلب ــد8ش دارن
ـ دواکثرکانین هـاي .)درصد7/4( 3/1در)%98(هکانال

خـارج فورامنیکطریقازومیپیوندندهمبهاپیکال
.شوندمی

1درلترال کانال هااکثر
3

.دارندوجودکانالاپیکال

هـا نمونـه اکثـر درهمکـاران وMazutaniمطالعهدر
بیالدیسـتول انحنـاي فـورامن یکـال  اپوریشـه اپکس

.داشتند
درتنهـا ریشـه اپکـس وورامنفـ یکـال اپبـین  تطابق

.داشتوجودموارد% 7/16

مقایســه بــادرلوکیتــورالکترونیکیاپکــسازاســتفاده
ــوراد ــیندریگرافی ــورامنتعی ــهوف ــالتنگ دراپیک

.استتر اعتمادقابلکانینهاي دندان

5/0اصـلی فـورامن قطـر میـانگین یالمگـز یندر کان
.اسـت مترمیلی2/0فرعیهاي کانالبرايومترمیلی

ــانگین ــلهمی ــال اپفاص ــورامنیک ــلیف ــسازاص اپک
.استمترمیلی3/0ریشهآناتومیک

هاآنومالیوتنوعات
بسـیارکمی آناتومیـک تنوعـات معمـوالً  مگزیالکانین
نسـبت بیشـتري احتمـال باریشهدر این دندان.دارد

.شودمیآنومالی درگیرتاجبه

شــدیدخمیـدگی  بـه توانــدمـی ریشـه از دو آنومـالی  
)(Dilacerationاشاره کردطولدرزیادتنوعاتیا.

توبرکلینگوال لیکبه فرمتواندمیاواژیناتوسدنس
ارتبـاط  درگزارشـاتی همچنین.باشدکاسپتالونیا
.داردوجودها نیزتوبرکلیال لببا

اسـت نـادر بسـیار یافتـه اي  ریشـه دومگـزیال کانین
ــرخالف ــانینآنب ــدیبلک ــهدومن ــیدرریش بعض
.باشدمیشایعیآنومالیهاجمعیت

Dens invaginatusمگزیالکانینآنومالیترین شایع

type 31-10جدول(است(.

مگزیالاولمولره پر
ریشهخارجیمورفولوژي

دو یـا سـه ریشـه    ،میتوانـد یـک  مگزیالاولمولره پر
همچنین تنوعات در عمق فورکیشن نیـز  . داشته باشد

تنوعات در تعداد ریشه هاي پـره مـولر   .شودمیظاهر
.استقومیهايواریاسیونوابسته به یالمگزاول 

سـطح درمشخصـی هـاي  تقعـر یالمولر اول مگـز ه پر
ریشـه یمزیـال تقعـر .داردریشهتنه دیستالومزیال

.یابـد مـی ادامـه تاجسرویکال3/1تا واستتر عمیق 

یبـاکولینگوال جهـت ازیالمـولر اول مگـز  ه پريهریش
درآنمقطعسطحواستباریکمزیودیستالیوپهن
.باشدمیCEJ،kidney-shapeمحل
اول يهـا مـولر ه در پرVerninoوGherمطالعهطبق
با معموالً باکالریشهیپاالتالسطح، یشهدو ریالمگز
رهپـ درآنهـا  .همراه استطولیفرورفتگی عمیقیک

ــا یالاول مگــزيهــامــولر شــیارمشــخصیشــهدو رب
گی آناتومیک نرمـال  ژفورکیشن ریشه باکال را یک وی

کــهی هــاینمونــهدر یشــنفورکیارشــ.درنظرگرفتنــد
یافـت عمومـاً  داشـت، قـرار اپیکال3/1درفورکیشن

.نشد
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ــانگینم ــی ــریکل ــول پ ــزه ط ــولر اول مگ 22/5یالم
یـانگین و ممتریلیم8/5طول تاج یانگینممتر،یلیم

.استمتریلیم14یشهطول ر

ریشهفرموتعداد
.داردوجوددنداناینهاي ریشهتعداددرزیاديتنوع

تـرین  شایعکهبیان کردندآناتومیکمطالعاتاکثریت
.استآناي هریشدوشکلمگزیال،اولمولره پرفرم
تـرین  شـایع را اي هریشـ دوفرمکهمطالعاتیاکثردر 
تشـکیل يگروه قفقـاز راجمعیتاغلب،دانندمیفرم

.اده استد
درغالـب فـرم مگـزیال ریشـه تـک اولهـاي  مولره پر

ازگزارشــاتی1-11جــدول.اســتآســیاییجمعیــت
.دهدمیرا نشان مطالعاتتماممیانگین

اولمـولر پـره درهمکـاران، وSabalaمطالعـه طبق
طرفـه دواحتمـال باشدتر نادرآنومالیچههرمگزیال

.استتر بیشبودن آن

کانالسیستم
یشهدو ریایکینکهصرف نظر از امگزیالاولمولره پر

.)1-12جدول(ددارکانال2ااکثر،داشته باشد
بـه  آسـیایی جمعیـت دریورتوچ1یپکانال تشیوع 

آسـیایی غیـر mixجمعیـت ازیشـتر بمعناداريطور
.بود

بوده درصد6تاصفرهکانالسهمگزیالمولره پرشیوع
.استنادریک اتفاق آسیاییجمعیتدریافتهاینو

اولهـاي مولره پـر اکثرها،ریشهتعدادبا صرف نظراز
دوهاآن%6/73ودارندجداکانالدو) 8/80(مگزیال
.دارنداپکسدرجدافورامن

هاآنومالیوتنوعات
سـه مگـزیال، اولمـولر ه پـر دراسیونریاوترین شایع
.)1-13جدول(استکانالسهوریشه

آسـیایی جمعیـت درریشـه دویال مگـز اولمـولر ه پر
هـاي  جمعیـت دراي هریشسهاشکالواست غیرشایع
.باشدمینادرآسیایی

. هاسـت مـولر ه پـر درنـادر آنومـالی یکتارودنتیسم
ــهنســبتمنــدیبلهــاي مــولره پــردرتارودنتیســم ب

.تراستشایعمگزیالهاي مولرهپر
( IV Wein Vertucci'sتایـپ ریشـه کانالسیستم

(TypeV ،کـه اسـت  عـریض بـاکولینگوال کانالیک
تقسـیم فورامنیکال اپدووکانالدوبهاپیکال3/1در
ریشـه تـک مگـزیال مولره پراین سیستم در.شودمی
گرفتـه اشـتباه تارودنتشبهریشهآناتومیباتواندمی

.شود
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مگزیالدوممولره پر
ریشهخارجیمورفولوژي

قسـمت درمگـزیال دوممـولر ه پـر ریشهمقطعسطح
هـاي  تقعـر .اسـت کلیـوي یـا بیضـی شـکل بهمیانی

وجودریشهدیستالومزیالسطحدرمعموالتکاملی
کـم عمـق تـر    مگزیالاولمولره پرنسبت بهامادارند

عـریض تـر از   باکولینگوالیجهتازریشهتنه.  هستند
اسـت  bluntمعمـوًال  ریشهنوك.استمزیودیستالی

سـه نـدرت بـه یـا دوبهوباشدظریفاستممکناما

غیـر یکـال  اپ3/1در انحنـا وجـود  .دشوتقسیماپکس
.نیستشایع

ــانگین ــیمی ــولکل ــرط ــولره پ ــزیالدومم 5/22مگ
میـانگین ومترمیلی5/8تاجطولمیانگین،مترمیلی
.استمترمیلی14ریشهطول

ریشهشکلوتعداد
منفردریشهیکمگزیالدوممولره پرشکلترین شایع
.)1-14جدول(است

کانالسیستم
هـاي  دنـدان از%8/51درتقریباً مگزیالدوممولره رپ

ایـن  ازیینسبت بااله بود البتهکانالیک،شدهارزیابی
بروز سـه کانـال در   .باشنددو کاناله میتواند دندان ها

).1-15جدول . (بودیینپایکدر همه مطالعات آناتوم
. اسـت ریشـه تـک مـوارد %90ازبیشاین دندان در

وکانـال یـک ،یالپره مـولر دوم مگـز  هاي دنداناکثر
.)%6/63(رنددااپکسدرفورامن
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هاآنومالیوتنوعات
وریشهسهمگزیالدوممولره پرواریاسیونترین شایع

.)1-16جدول(استکانالسه
ه پـر بیشـتراز ریشـه سـه مگـزیال مـولراول ه پرشیوع

دوطرفهاغلبآنومالیاین.باشدمیسه ریشهمولردوم
تشـخیص مختلفزوایايازرادیوگرافیتهیهباواست
.شودمیداده

مگزیالاولمولر
ریشهخارجیمورفولوژي

ریشـه .داردریشهسهنرمالشکلبهمگزیالاولمولر
یـا هـا تقعرواستپهنباکولینگوالینظرازمزیوباکال

ــیارهاي ــیشـ ــالدرمشخصـ ــتالومزیـ .دارددیسـ

اکثرامااستمتغیربه شدتکانالداخلیمورفولوژي
.دارندکانالدومزیوباکالهاي ریشه

بیضـی یـا گـرد عمومًا دیستوباکالریشهمقطع سطح 
.داردکانالیکمعموًال واست

. اسـت مزیودیستالی عریض تـر جهتازپاالتالریشه
تنهـا نرمـال حالتدراست اماشکلبیضیاین ریشه 

ــک ــالی ــزرگکان ــه.داردب ــالریش ــاً پاالت درعموم
یـک معمـوالً  امـا رسدمینظربهمستقیمرادیوگرافی

امکــان .داردوجــودآناپیکــال3/1درباکــالی انحنــا
ریشـه لینگـوال وباکـال سـطوح درهـایی  تقعروجود

.هستندعمقکماماعموماداردوجودپاالتال
،متـر میلـی 5/20مگزیالاولمولرطولکلیمیانگین
طـول میـانگین ومتـر میلـی 5/7تـاج طـول میانگین

.استمترمیلی13ریشه
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ریشهشکلوتعداد
فـرم دو ریشـه   .اسـت ریشهسهغالبامگزیالاولمولر

ن ریشـه  ژتواند ناشی از فیـو میاین دندان نادر است و
دیستوباکال با پاالتـال یـا دیسـتوباکال بـا مزیوباکـال      

. باشد
ي ایشهرسهمگزیالاولمولرهايدرصد 97/7ازبیش

آنـاتومی . )1-17جدول(هستندايریشهدو% 2/1و
وقوعواستنادربسیارمگزیالاولمولردراي هریش4

.استتر محتملمگزیالسومودوممولردرآن

.استنادرآنومالییککانالشکل Cمورفولوژي

کانالسیستم
اولمولرمزیوباکالریشهدرطبق مطالعات آناتومیک 

کانـال یـک ازتـر  بیشکانالدووجوداحتمال یال مگز
بـروز  بالینینسبت بهآزمایشگاهیمطالعاتدر .است

.)1-19جدول(بودبیشتردو کانال
مطالعـه موردهاي دندان%8/98دردیستوباکالریشه

مطالعـه، مـورد هـاي  دندان%3/99درپاالتالریشهو
.)1-19جدول(داشتندکانالیک
پاالتـال و  یشـه ردرکانـال سیسـتم فـرم  تـرین یعشا
یکـال  اپوسیستم کانال ، یالمولر اول مگزیستوباکالد

.استمنفردفورامن
یـک بـا مگزیالاولمولرمزیوباکالریشهدرکانالدو

.شودمیدیدهموارد%8/59دراپیکالفورامن

وبالینیمعایناتدرتاثیرترین بیشباتشخیصیابزار
ــگاهی ــتCBCTآزمایش درClearingتکنیــک.اس

بهCBCT.استgold standardیشگاهیآزمامعاینات

مطالعــاتدرشـدن  gold standardدرحـال سـرعت 
.استیشگاهی آزماو بالینی

هاآنومالیوتنوعات
مزیوباکالبروزوسنهمکارانوWeineمطالعهطبق
ــد دوم ــاط دارن ــدیگر ارتب ــا یک ــا.ب ــزایشب ــناف وس

مزیوباکـال درریشهکمتريهاي کانال،کلسیفیکاسیون
.شدپیدا

کانـال بیشـترین همکـاران وBuhrleyمطالعـه طبق
mb2ازاسـتفاده باه شدیافتSOM  رتبـه دربـود و
هـا  درمـان ریشـه آن  کهگروهی.قرارداشتلوپدوم

mb2یوعشـ ینترکمشد انجامبزرگنماییهیچبدون

.ندرا به همراه داشت
کـاهش بـه منجـر mb2کانالدرمانوتشخیصعدم

.شودمیمدتطوالنیپروگنوز

درپاالتالکانال2مگزیالاولمولرآنومالیترین شایع
.)1-20جدول(استریشهسهدندان

یکعنوانبهابتداbull-likeهاي دندانیاتارودنتیسم
.شدگرفتهنظردرprimitiveویژگی
Shawعنوانبهرا"مدرن"مولرفرماینCynodont

ومزیـو هیپـو، بـه راوتارودنتیسـم نمـود بنديطبقه
.کردبندي دستههیپرتارودنتیسم

مگزیالدوممولر
ریشهخارجیمورفولوژي

اماستامگزیالاولمولربهشبیهنسبتا هاریشهشکل
تمایـل وباشـند تر نزدیکهمبهدارندتمایلهاریشه
.داردوجودریشه3یا2فیوژنبرايتريبیش
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بـا مقایسـه دردنـدان ایـن هاي ریشهیاریشهمعموالً 
.دارنديبیشتریستالیدتمایلمگزیالاولمولر
ي دندان هـاي ریشهوتاجسایزدرجامعکاهشیک 
انسـان  صـورتی پروفایـل شـدن کـم بـا  خلفـی قوس

.امروزي اتفاق افتاده است
وعریض اسـت باکولینگوالیجهتازمزیوباکالریشه
ومزیـال سـطوح درمشخصـی شـیارهاي یـا هـا تقعر

متغیـر کانـال ایـن  داخلـی مورفولـوژي . دارددیستال
مزیوباکـال ریشـه آناتومیـک مطالعـات طبـق  واست

ــا ــروزتقریب ــريب ــکازبراب ــای ــالدوی نشــانرا کان
.)1-23جدول(دهدمی

. اسـت بیضـی یـا گرددیستوباکالریشهسطح مقطع 
.داردمنفردکانالیکمعموًال این ریشه 

ینگوالاز باکولترپهنمزیودیستالنظرازپاالتالریشه
نرمـال حالـت این ریشـه در  . داردبیضیشکلواست
وباکـال سـطوح درهـایی  تقعـر .داردکانـال یکتنها

عمقکممعموالً اماباشدداشتهوجودتواندمیپاالتال
.هستند

،متـر میلـی 19مگـزیال دوممـولر طولکلیمیانگین
ریشـه طـول میانگینومترمیلی7تاجطولمیانگین

.استمترمیلی12
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ریشهشکلوتعداد
لجــدو(انـد  هریشــسـه مگــزیالدوممولرهـاي اکثـر 

مـولر ازکمتـري بـودن ه ریشـ سهشیوعالبته)1-21

بـه منجـر هـا، ریشهتر بیشمجاورت.داردمگزیالاول
Cهـاي  کانـال و)1-22جـدول  (فیـوژن تر بیشبروز

.شودمیمگزیالاولمولربامقایسهدرشکل

کانالسیستم
مزیوباکالکانالسیستم 

دویـا یـک تواندمیمگزیالدوممولرمزیوباکالریشه
منفـرد هـاي  کانال.)1-23جدول(باشدداشتهکانال

.هستندribbon-shapeیاکلیويمعموًال 

ریشهدرمنفرداپیکالفورامنیک،%7/64ازبیشدر
.)1-23جدول(شدیافتمزیوباکال

دیستوباکالوپاالتالکانالیستم س
ــالهــاي ریشــه %99ازبــیشدردیســتوباکالوپاالت
سطح مقطـع  .)1-23جدول (هستندکانالتکمواقع

مـورد هـا آندرکانـال یکواستترگردریشهدوهر
.استانتظار

هاآنومالیوتنوعات
ریشه2باریشه4دندان،اینبرايآنومالیترین شایع

.)1-26جدول() 24-1جدول (استپاالتال
شـکل 3بهپاالتالریشهدوباریشه4مگزیالمولردوم

:دهدرخ
.هستندمتباعدوبلندکهپاالتالریشهدو:1تیپ

در واندموازيتقریباً وکوتاهپاالتالریشهدو: 2تیپ
ــامقایســهقابــلســایز و شــکل  باکــالهــاي ریشــهب

.باشندمی

دوشـامل کـه فیـوژن ازهـایی واریاسیون:4و3تیپ
.اندپاالتالدرریشهکانال
.داردراتارودنتیسمشیوعترین بیشمگزیالدوممولر
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مندیبلسانترالانسیزور
ریشهخارجیمورفولوژي

.اسـت ریشـه تکیک دندان مندیبلسانترالانسیزور

ازوپهـن ولینگـوالی بیلجهـت ازریشهخارجیشکل
تکاملیهاي فرورفتگی.استباریکمزیودیستالینظر
ریشـه مقطعسطحموجبدیستالومزیالسمتدر

.شده استشنیساعتیابیضی

،متـر میلـی 5/21مندیبلسنترالطولکلیمیانگین
ریشـه طـول میانگینومترمیلی9تاجطولمیانگین

.استمترمیلی5/12
ابعادتمامدرمندیبللترالبهنسبتمندیبلسنترال

.استتر کوچککمی

ریشهشکلوتعداد
رایبلسـانترال منـد  یزورانسآناتومیکمطالعاتتمام 
.)1-25جدول(گزارش کرده اند ریشهتک% 100

کانالسیستم
.استribbon shapeیاگردکانالشکل

دارنـد کانـال یـک منـدیبل سانترالانسیزورهاياکثر
منـدیبل سـانترال انسیزورهايشیوع.)1-26جدول(

.استکمترمندیبللترالدندانازکانالدو
یافـت منفـرد نفـورام یکـال  اپیـک در اکثر دندان ها

وجود داشـته  مجزاکانالدو اگرحتیبنابراینشودمی
ازیـا نزدیکـی دروشوندمیمتصلهمبها اکثر،باشد
.)1-26جدول(گردندمیخارجفورامنیک
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موجـب  مزیـال ودیسـتال سـطح درحضور شیار هـا  
کانـال مقطـع سـطح درfigure eight نمـاي ایجـاد  

.شودمی

قطـر این.بودمترمیلی3/0اصلیفورامنقطرمیانگین
.استمترمیلی2/0فرعیهاي فورامنبراي

هاآنومالیوتنوعات
ـ )کاسپتالون(اواژیناتوسدنس یآنومـال تـرین یشب

.)1-27جدول(استگزارش شده

مندیبللترالانسیزور
ریشهخارجیمورفولوژي

.استریشهتکمندیبل یک دندانلترالانسیزور
وپهــنولینگــوالبیلجهــتریشــه ازخــارجیســطح

هردرطولیهاي فرورفتگی.استباریکمزیودیستال
یشـه ریـانی ميهـا قسمتدیستالومزیالسمتدو

سـاعت یـا بیضـی مقطـع سطحموجبکهداردوجود
.شده استشنی
.استبزرگتر کمینترالاسازابعادتمامدر نادنداین

کرونـال آنـاتومی مندیبل،نترالاسباآناصلیتفاوت
.باشدمیانسیزاللبه

لبـه یولبیـال و مزیستولینگوالدمختصرجهت گیري 
هنگـام تهیـه حفـره    بـه منـدیبل هـاي  انسیزوربرنده

.دسترسی باید مورد توجه قرار گیرد
5/23یبللتــرال منــدیزورطــول انســیکلــیــانگینم
یـانگین و ممتریلیم5/9طول تاج یانگینممتر،یلیم

.استمتریلیم14یشهطول ر
ریشهشکلوتعداد
ریشـه تـک مـوارد   % 100در منـدیبل لترالانسیزور

.)1-28جدول(است

کانالسیستم
ــکل ــالش ــردکان ــاگ ــتribbon shapeی ــر.اس اکث

امـا هسـتند کانـال تـک منـدیبل لتـرال انسیزورهاي
منـدیبل سانترال نسبت بهها آنبودنکانالدوشیوع
.)1-29جدول(استبیشتر

منـدیبل سـانترال  مثلمندیبللترالهايدنداناکثر
.شوندمیختممنفردفورامنیکال اپیکبه 

هاآنومالیوتنوعات
اینواژیناتوسدنسدندان ینايبراینومالآترینیعشا

.)1-30جدول(استسهتایپ
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مندیبلکانین
ریشهخارجیمورفولوژي

ازتـر  عـریض لبیولینگوالینظرازمندیبلکانینریشه
.استمزیودیستالی

محورلینگوالدرمندیبلکانینکاسپنوكبرآمدگی
لبیـال درمگـزیال کـانین کاسـپ نوكودندانطولی
.باشدمیدندانطولیمحور

ناحیـه دیسـتال ومزیـال سـطح درتکاملیهاي تقعر
تواننـد نسـبتا   مـی هااین تقعر.دارندوجودریشهمیانی

.باشندعمیق 
ریشـه تـک دندانمندیبل یککانیننرمالحالتدر

از )bifurcated(دوشـــاخه شـــده   یشـــه ر.اســـت 
فورکیشـن .اسـت ایـن دنـدان  يریشههاي واریاسیون

حضورداشته باشدریشهتنه ازسطحیهردرتواندمی
ي کوچـک لینگـوالی در   ریشـه یکبهمنجرمعموالً و

. گرددیک سوم اپیکال می
،متـر میلـی 27منـدیبل کـانین طـول کلـی میانگین
ریشهطولمیانگینومترمیلی11تاجطولمیانگین

.استمترمیلی16

ریشهشکلوتعداد
اسـت ریشـه تکفرممندیبلکانینشکلترین شایع

.)1-31جدول(
بیشـتر هااروپاییدر،ریشهدومندیبلکانیناحتمال

.استهاآفریقاییوهاآسیاییاز

کانالسیستم
. )1-32جدول(استکانالتکمعموالً مندیبلکانین

مقطـح سـطح در صورت حضور یک کانال منفرد نیـز  
.است8شکلبهیابیضیکانال 

ریشه تکمندیبلکانیندرشکل کانال هاترینیعشا
ازخـروج ازقبلیکدیگربهها کانالاتصال،کانالهدو

)3یا2تیپورتوچی(استاپکس
ــورامنقطــرمیــانگین ــاناصــلیف ــدینک 3/0یبلمن

کمتـر یـا متـر میلی2/0فرعیهاي فورامنومترمیلی
.است

هاآنومالیوتنوعات
دووریشـه دومنـدیبل، کـانین واریاسیونترین شایع
.)1-33جدول(استکانال
دررااي هریشـ دوفـرم بروزترین بیش، مندیبلکانین

.داردقدامیهاي دندانبین
راازهمجداریشهدوبه احتمال باالتريشیريکانین
.دارد

مندیبلاولمولره پر
ریشهخارجیمورفولوژي

جهـت ازواستریشهتکاکثرامندیبلاولمولره پر
ــاکولینگوالی ــریضب ــر ع ــباریــکمزیودیســتالیوت رت

.باشدمی
رويزیـاد نسـبتاً  اي هریشـ دویبلپره مـولر اول منـد  

هـا و شـیارهاي  فرورفتگـی .)1-28جـدول (دهدمی
وجـود ریشـه دیستالومزیالسطحدراغلبتکاملی

یپـر تبـا شنیساعتیابیضیشکلبهمنجرکهدندار
.شده اندلینگوالبه سمت 

رفتگیفروازتر عمیقریشهدیستالسطحرفتگیفرو
.استمزیال

ــولرکلــیطــولمیــانگین ــره م ــدیبلاولپ 5/22من
ومتـر میلـی 5/8تـاج طـول میـانگین .استمترمیلی

.باشدمیمترمیلی14ریشهطولمیانگین
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ریشهشکلوتعداد
جـدول (اسـت ریشـه تکدندانیکنرمال،حالتدر
34-1(.

ScottوTurnerعنـوان تحترافرعیریشهTome's

rootکردندتوصیف.

بـا کانـال سیسـتم وریشـه پیچیـدگی دندانایندر
.داردارتباطریشههاي شیارشدتوحضور

Tome's rootوعمیـق شـیار تاعمقکمتقعریکاز
هرچه شیار .شودمیبندي تقسیمکاملفورکیشنیک

شـکل بـاالتر   Cعمیق تر باشد احتمال حضـور کانـال   
قـرار ریشـه مزیـال سـطح دراکثـرا هاشیاراین. است

ي پیچیـده  ژبـا مورفولـو  يهـا بیشتر با دنـدان ودارند 
.همراه اند

کانالسیستم
مـولر ه پـر بـراي ریشهدرمانشکستمیزانباالترین

.استمندیبلاول
وجـود دارد به کانال باکـال  یممستقدسترسیمعموالً 
انشـعاب  تنـد زاویـه یـک بالینگوالکانالکهدرحالی

کانـال نشـدن پیـدا بـه منجـر تواندمیکهپیدا کرده
.شود




