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هاي تعداد دندانناهنجاري
هـا بـه   هاي تکاملی دندانی شامل تعـداد دنـدان  نقص

اما براي سادگی از -شودبندي میچندین روش طبقه
ــدان  ــدان دن ــان دادن فق ــراي نش ــا و هایپودنشــیا ب ه

هـاي اضـافی   هایپردنشیا به عنوان هـر تعـداد دنـدان   
.کنیماستفاده می

فقدان بیش از شش دندان به جز مولر :اولیگودنشیا-
هافقدان تمامی دندان:اآنونشی/سوم

هاي اضـافی  تر از داشتن دندانها شایعفقدان دندان-
supernumerary teethیا 

-ها اغلب ناشی از ناهنجـاري تغییرات در تعداد دندان
امـا  یم ژنتیکـی و مولکـولی تکامـل دنـدان    هاي تنظـ 

زاي محیطـی نیـز تکامـل    تعدادي از عوامـل اسـترس  
ــف    ــل را متوق ــر تکام ــل آخ ــدانی در مراح ــه دن جوان

.کنندمی
عفونت، رادیاسـیون  :زاي محیطی مانندعوامل استرس

تواند در ارتباط با تغییرات تعداد، انـدازه و  و تروما می
.شکل دندان باشند

این تاثیرات بسیار وابسـته بـه شـدت، مـدت و زمـان      
ر ارتباط با تکامـل دنـدان   زا دبندي اثر عوامل استرس

. باشدمی
توانند در ارتباط بـا  درمانی نیز میرادیاسیون و شیمی

هایپودنشیا، دندان کوچک یا دندان بـا تکامـل ریشـه    

ناقص باشند که به تعداد دوز، مدت درمـان و مرحلـه   
.تکاملی دندان در آن زمان بستگی دارد

عبارتنـد  درمانیشـیمی مورد از شـایعترین داروهـاي  2
ــل وvincristine:از ــل آلکیــ ــده، دار از عوامــ کننــ

ایــن داروهــا اگــر در زمــان تشــکیل . سیکلوفســفامید
دندان مصرف شوند، کودك در معرض خطر ابـتال بـه   

هاي تکـاملی دنـدان از جملـه هایپودنشـیا     ناهنجاري
.باشدمی

به ترتیب ) Gy(10و ) Gy(گري 30دوزهاي تابشی 
تکامـل دنـدان و آملـوژنزیس    توانند باعـث توقـف   می

.شوند
هیپردنشیا

اگانه یـا  جدصورتتواند هاي اضافه میحضور دندان-
.در ارتباط با سندرم باشد

-شـایع -در مـاگزیال  % 98تا 90-شیري>دائمی -
از (در جامعـه  % 1مزیـودنس بـا شـیوع تقریبـًا     : ترین

).گزارش شده است% 4-15/0%
اغلب در معاینات روتین هاي اضافی دندان یا دندان-

هاي سانترال کـه  رادیوگرافی یا رویش نامتقارن دندان
دندان اضافه مانع رویش آنهـا شـده اسـت تشـخیص     

. شودداده می
ممکن است یک یا دو دندان اضـافی وجـود داشـته    -

مورفولـوژي غیرطبیعـی یـا مخروطـی     باشد که اغلب 
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معکـوس ت نرمـال یـا   ربه صـو ممکن استند که دار
.گیري شوندجهت

االتالی نسـبت بـه انسـایزورهاي    اغلب در موقعیت پ-
. گیرنددائمی قرار می

مزیودنس یک ناهنجاري جداگانه است و در ارتباط -
با سندرم یا به صورت ارثی با افزایش وقوع خانوادگی 

.شناخته نشده است
:Supernumary teethبندي طبقه-
معمولآناتومی : (supplemental)مکمل -

.کنندقدامی و خلفی را تقلید می
:بد شکل بوده: rudimentaryابتدایی -
مخروطی-
بدترین¬اي تکمه-
آناتومی مولر-

بیشترین گرفتاري و سـختی  barrelshapeاي یا تکمه* 
هـاي مجـاور ماننـد    خارج کردن و اثرات سوء روي دندان
.کندنهفتگی یا رویش نا به جا را ایجاد می

تشـکیل کیسـت دنتـی    : دیگر عـوارض دنـدان اضـافه   
دیاستم-تحلیل تاج-ژروس

ادونتوم کامپاند: تشخیص افتراقی-
ــدان- ــی دن ــافه م ــاي اض ــتوانه ــب  ن ــکاف ل د در ش

سـندرومیک یـا غیرسـندرومیک همـراه بـا یـا بـدون        
.کندتر میدرمان را پیچیدهشکاف کام رخ دهد که 

.%5افزایش بروز هیپردنشیا تا CLPدر 
.ردنشیا هستندپهیهاي متعددي در ارتباط سندرم-
کـه  APCسندرم گاردنر به علت موتاسیون در ژن -

ماننـد ژن  (باشـد  درگیرنده مسیر بتاکاتنین است، می
AXIN2    هـا مـرتبط   که بـا فقـدان مـادرزادي دنـدان

.)است
افراد مبتال به این بیماري در معرض خطر ابـتال بـه   -

کـه  ) آدنوپولیپوزیس کارسینوما(سرطان روده هستند 
این امر ارزیابی سـابقه خـانوادگی بـراي ایـن ویژگـی      

.سازدمیضروريبالینی را 

می است که به علتکلیدوکرانیال دیسپالزي سندر-
باشد کـه ایـن ژن در   میRUNX2در ژن موتاسیون

.استخوان و دندان نقش داردتکامل
افراد با این بیماري معموًال قد کوتاهی دارنـدو مـوارد   

:زیر را نیز همراه دارند
Frontal bossing- در بسته شدن سـوچورها تأخیر-

هـاي  عـدم رویـش دنـدان   -متعـدد اضافههايدندان
.دائمی

اگرچه این بیماري ارثی و به صورت اتوزومـال غالـب   
خانوادگی ندارند زیرا شـرایط افـراد   است، اغلب سابقه

ــیون   ــت موتاس ــه عل ــتال ب ــدمب در ژن denovoجدی
RUNX2باشدمی.

هیپودنشیا
ــدان از جمعیــت سفیدپوســتان % 6تقریبــاً - یــک دن

به جز مـولر سـوم را دارنـد کـه شـیوع فقـدان       غایب
.دندانی در نژادهاي مختلف متفاوت است

دائمی دچار غیبت به جز مولر هاي شایعترین دندان-
(%3/4)<2(%2/2)-سوم

.ارتباط تنگاتنگی بین فقدان شیري و دائمی هست-
هاي شیري شیوع کمتـري نسـبت بـه    فقدان دندان-

.است% 1هاي دائمی دارد و شیوع آن تقریباً دندان
هاي از دست رفته فردي بیشـتر  هرچه تعداد دندان-

هــایی ماننــد ســندرمباشـد احتمــال آنکــه مبــتال بــه  
.دیسپالزي اکتودرمال باشند بیشتر است

دهـد کـه فقـدان    سابقه خانوادگی اغلب نشـان مـی  -
هاي مختلف اعضـاي خـانواده وجـود    ها در نسلدندان

وراثتـی اتـوزومی غالـب را نشـان     الگويدارد و اغلب 
.دهدمی

هـاي  مانند هایپردنشیا، هیپودنشیا نیـز در بیمـاري  -
یرسندرومیک شکاف لب همراه بـا یـا   سندرومیک یا غ

.شودبدون شکاف کام نیز دیده می
کام احتمـال بیشـتري بـراي    وبیمارانی با شکاف لب 

%47¬هایپودنشیا برایشان وجود دارد
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در افراد مبتال به هایپودنشیا مرتبط با شکاف کام و -
محــلشــیوع هایپودنشـیا خــارج از  % 30لـب حــدود  

.شکاف بوده است
هـا در  متعددي علل فقدان مادرزادي دندانهاي ژن-

، MSX1 ،PAX9غیاب سـندرم هسـتند کـه شـامل     
WNT10A ،AXIN2 وEDAباشندمی.

ــش - ــایع¬WNT10Aژن جهـ ــت  شـ ــرین علـ تـ
هایپودنشیا غیرسندرومیک

هـاي  غیرسـندرومیک، سـندرم  يعالوه بر هایپودنشیا
ــدانی از    ــدان دن ــه فق ــد ک ــز وجــود دارن ــددي نی متع

.باشدآنها میشایعتظاهرات
اصـطالحی اسـت کـه    : )ED(اکتودرمال دیسپالزي-

براي توصیف شـرایطی اسـت کـه دو یـا چنـد بافـت       
ــت ژنتیکــی دچــار    ــه عل ــودرم ب مشــتق شــده از اکت

دنـدان، مـو،  (شـوند ماننـد   هاي تکاملی میناهنجاري
) ناخنغدد عرق، غدد پستان، غدد بزاقی و 

وجود دارد که مورد اکتودرمال دیسپالزي 200حدود 
ــایع دیســـپالزياکتودرمـــال¬اهـــتـــرین آنشـ

X-Linkedهیپوهیدروتیک 
دیگـر نیـز هیپودنشـیا را بـه     هـاي  بیماريبسیاري از 

دهند به عنوان شان مینعنوان بخشی از فنوتیپ خود
ــب   ــندرم داون اغل ــال س ــا 20(مث ــد40ت ــا ) درص ب

همـراه  ی دنـدان غیبتومخروطی شکلانسیزورهاي
.است

اندازههاي ناهنجاري
یا به صورت منتشر موضعی-
کاهش سـایز دنـدان میکرودنشـیا و افـزایش سـایز      -

عتریاش¬دندان ماکرودنشیا نام دارد که میکرودنشیا 
ــدان -  ــه peg-shapedدنـ ــاگزیال نمونـ ــرال مـ اي از لتـ

ــیا ــعی يمیکرودنش ــیون ژن   - موض ــا موتاس ــرتبط ب م
WNT10A - متغیر و نفوذ ناکاملبیان اتوزومال غالب با

هاي لترال ماگزیال بـه  در برخی بیماران یکی از دندان
یابد و دیگـري تکامـل   تکامل میPeg- shapeصورت 

.غایب استنیافته و 
ــدان و     ــدازه دن ــاهش ان ــه ک ــت ک ــن نیس دور از ذه

تعـداد زیـادي از   مخروطی شکل شدن آنها تظـاهرات  
دیسـپالزي و بسـیاري   ،EDOculodentodigitalانواع

.باشدها شامل سندرم داون میدیگر از سندرم
محیطـــی ماننـــدديزااز طرفـــی عوامـــل اســـترس

و رادیوتراپی که بخشی از درمان سرطان درمانیشیمی
هـا در  توانند با تکامل نرمال انـدازه دنـدان  هستند می

ي ایــن تــداخل باشــند کــه در اکثــر بیمــاران نتیجــه
یامیکرودنش¬ها درمان

میکرودنشیا
علـت تغییـر در سـایز کلـی     هکاهش اندازه دنـدان بـ  

یا ثانویه به کاهش ضخامت مینـا یـا هـر دو    ها دندان
Trichu-dento-osseousو سـندرم  EDدر . باشدمی

ا هـاي کوچـک بـ   شود که دندانمیکرودنشیا دیده می
. میناي نازك دارند

کاهش اندازه تاج دندان به علت میناي نـازك بـوده و   
مینـاي  ماننـد  (مورفولوژي و ابعاد عـاج نرمـال اسـت    

)آملوژنزیس ایمپرفکتاي هیپوپالستیکنازکژنرالیزه
زیس ن در افرادي که مبتال به دنتینوژنکلی دنداسایز

.یابدایمپرفکتا هستند نیز به طور معمول کاهش می
ماکرودنشیا

موضـعی و اغلـب بـه    به صـورت تواند میماکرودنشیا
. یابدژمیناسیون تظاهرصورت 

هاي شـیري  دوشاخه شدن ناقص دندانژمیناسیون-
آن بـراي یـا علـل ارثـی   یژنتیکـ تمایـل -یا دائمـی  

هـایی بـا   دنـدان ایـن اخـتالل  -مشخص نشده اسـت  
.کنندهاي طبیعی ایجاد میبرابر دندان2عرض 

حال تکامل نیـز باعـث ایجـاد    هاي در دندان:فیوژن-
اده شود اما در محلی که فیـوژن رخ د دندان بزرگ می
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تعـداد  یک دندان کمتر وجود دارد اما در ژمیناسـیون 
.استطبیعیها دندان

% 5/0شـیوع  -هر دو نـادر ¬ژمیناسیون و فیوژن * 
.دائمی>فیوژن در شیري 

:شــرایط ارثــی مــرتبط بــا ماکرودنشــیا عبارتنــد از* 
مشـخص  نادر امـا کـامًال   به صورتسندرم اتودنتال و 

.Ekman-westburg and julinسندرم
اتوزومال غالب کـه توسـط حـذف    :سندرم اتودنتال-

ــی در ژن  ــوزوم FGF3میکرون ــر روي کروم 11q13ب
ــزرگ:خصوصــیات آن شــامل ــانینب ــا و شــدگی ک ه

يعصـبی و کلوبومـا  یکاهش شـنوایی حسـ  -مولرها
.شودچشم مشخص می

ناهنجاري شکل دندان
عـاملش  : شرایط عفونی ماننـد سـیفیلیس مـادرزادي   

کالسـیک  ي باعـث الگـو  ¬ونماپالیدوم اسپیروکت ترپ
ــکلی   ــتیک و بدش ــدان ) dysmorphic(هایپوپالس دن

.شوددائمی می
:هاي کلینیکی عفونت سیفلیس پیش از تولدیافته

گوشـتی  دار و پـیچ و دندانـه انسیزال نـوك تیـز  لبه-
.هوچینسونانسیزور ¬شکل 

هاي خلفـی  دندانو برجستهنامنظمالگوي اکلوزال-
¬mulberry molar

ــه  ــپالزي ناحی ــر :ايادونتودیس ــت را 3ه ــرباف درگی
تکـاملی  ناحیـه به یک یا چند دندان در یک -کندمی

دیسـپالزي در دنـدان متـأثر شـده    -شود محدود می
.داردشکل تاج، ریشه و پالپ 

:ناهنجاري شکل
a-شکل و سایز تاج
b-شکل و سایز ریشه

a-  تنظـیم در سـطح ژنتیکـی   ¬شکل و سایز تـاج /
بینی شده براي هر نوع دندانکامالً پیش

نقایص تکمیلی متفاوتی در ¬علیرغم این تنظیمات 
:تاج وجود دارد شامل

دنـس اواژیناسـیون،   تـالون،  ¬پی متنوع الگوي کاس
شـدگی  جمـع /کـارابلی کاسـپ ن، دنس اینواژیناسیو

ــه در دنــدان) خلفــی(ســرویکال  هــاي افــراد مبــتال ب
دنتینوژنزیس ایمپرفکتا

:دنس اواژیناتوس) 1
ها و یک کاسپ اضافه در شیار مرکزي یا ریج خلفی-

)تالون(ها سینگلوم قدامی
ــا - ــامل مین ــاج+ ش ــپ+ ع ــا 1-پال ــه -%4ت نتیج

سـاز  پیش(میناي داخلی Epiهاي اواژیناسیون سلول
)هاآملوبالست

PRRکارانه یا اناملوپالستی محافظه: درمان

:دندان در دندان یا دنس اینواژیناتوس) 2
ــیون - ــی Epiاینواژیناسـ شـــیوع: مینـــایی داخلـ

تشخیص سریع و -ترین محلشایع2-25/0%-3%
.درمان پیشگیرانه

b- تواند متاثر ازمی¬شکل و سایز ریشه:
ــد(عوامــل محیطــی باشــد - ــه : مانن ــه جوان ــا ب تروم

.) یشندیالسر¬دندانی
عوامل ژنتیکی-
مرتبط با سندرم-
جانسـون یـا   -هاي شدید در سندرم استیونعفونت-

meningococcemia¬باعث نقص در تشکیل ریشه
هنگامی کـه ریشـه در   ¬یا رادیوتراپیدرمانیشیمی-

.یا کوتاهv-shapedباعث ریشه ¬حال تکامل باشد 
ــاقص  *  ــه ن ــر موتاســیون ژن ¬تشــکیل ریش در اث

IFIH1¬ سندرمSingleton- Merten 1
کوتــاه و هــاي ریشــه¬در کلســینوزیس تومــورال* 

GALNT3موتاسیون ژن ¬شکل پیازي 
ــاه *  ــه کوت ــپالزي ¬ریش و Sponastrimeدر دیس

Bradet-Biedl 1سندرم 
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ریشــه : اینســایزور-بدشــکلی ریشــه مــولر-1
مولرهـاي  و کوتاه و پالپ چمبر باریـک دیسپالستیک
هــاي دنــدانســایرمــولر شــیري دوم و -دائمــی اول 

به طور مشابه درگیـر شیري و دائمی در بعضی موارد 
شدگی توانند جمعهاي دائمی نیز میقدامی،شوندمی

در مورفولـوژي پالـپ چمبــر را   سـرویکال و تغییـرات   
)MIRM(.دهندنشان 

نامشخص¬اتیولوژي 
یا نئوناتـال اي از مشکل سیستمیک اما اکثرًا تاریخچه

، meningomyelocele، مانند مننژیـت، تولـد زودرس  
مـزمن  يربیمـا ،)Sacral dimple(یا گـودي خـاجی   

.دهندکلیوي نشان می
رویـش  : مراقبت و ارزیابی با دقت به علت استعداد بـه 

نا به جا، نکروز پالپ، بدشکلی اینسایزور دائمی
:کوتاهآنومالی ریشه-2

ي درگیـر هـا دنـدان شـایعترین ¬سانترال و پرمـولر  
هاي کوتاه، پهن و گرد شدهریشه-% 3/1شیوع 

¬ولـی منشـأ ژنتیکـی    ¬نامشـخص ¬اتیولوژي-

اتوزوم غالب
ــندرمیک - ــاه ســـ ــه کوتـــ ــندرم¬ریشـــ ســـ

Rothmund- Thomson
اشـتباه گرفتـه   ریشـه ممکن است با شرایط تحلیل -

هـاي  هاي ریشهآنومالی¬برخالف این مشکل-شده
ژن ¬oculofaciocardiodentalدر سندرم ¬بلند 

BCOR¬به خصوص در کانین دائمی.
: سمنتوزیسریپه-3

شـکل غیرطبیعـی   ¬افزایش سمان در سـطح ریشـه   
-) bulbous(ریشه و انتهاي پیازي شـکل در اپکـس   

%3/1شیوع 
:اتیولوژي

اپیکالپاسخ واکنشی به التهاب پري-
PDLتروما به -
پروسه غیرطبیعی تکاملی-

:مانندبا آنشرایط سیستمیک در ارتباط 
آترواسکلروزیس-
آکرومگالی-
هبیماري پاژ-
:یسمتارودنت-4

-دهـد اي را تحت تاثیر قرار میهاي چندریشهدندان
اپیکـالی  جـایی  بلندشدگی پالپ چمبر به علـت جابـه  

ل شـود در حـالی کـه طـو    ریشه کوتاه می-کف پالپ
% 5-5/0شیوع –کلی ریشه ممکن است نرمال باشد 

ــترین  - ــی بیش ــاي دائم ــت  -مولره ــی از شکس ناش
بسیاري از اکتودرمـال  -اینواژیناسیون غالف هرتویگ

ســندرم –دهنــد ودنــت را نشــان مــیردیســپالزي تا
.دهندنشان میاسئوس نیز تارودنت را -دنتو-تریکو

تارودنتیسم شیوع باالیی در افراد مبتال به آنوپلوئیدي 
.کروموزوم جنسی دارد

هـاي  ترکیـب و سـاختار بافـت   هاي ناهنجاري
:دندانی

تواند محیطـی  علت نقایص در ترکیب و ساختار می-
.یا ارثی باشد

: هـا علـت مشـخص نیسـت ماننـد     در بعضی دنـدان -
-مـی کـه بـه نظـر   شیـ قبل از روعاجرادیولوسنسی 

یا وترکیبی از آنومالی تکاملی، تحلیل داخلی¬رسد
. خارجی باشد

:آنومالی تکاملی-
مینـایی  مـاتریکس  inclusionهایپوپالزي و یـا  نوعی 

. استکلسیفیه نشده در عاج 
:نقایص محیطی تغییررنگ دندان

تکامل مینا و یا آملوژنز فرآیند تنظیم شده در سـطح  
توانـد توسـط بسـیاري از عوامـل     اما مـی ¬مولکولی 

اشـباع  جهتب، عفونت، تروما، تغییر در: محیطی مانند
.اختالل شوددچارهابیوتیکاکسیژن، آنتی

:شودمیبندينقایص مینایی به این صورت طبقه* 
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)هایپوپالزي(نقص در میزان مینا -1
نقــــــص در محتــــــواي مــــــواد معــــــدنی -2
)هایپومینرالیزاسیون(

تغییر در رنگ ¬تغییر در میزان مینرالیزه شدن مینا 
نسی مینا سو ترنسلو
باعـث  ¬محیطی که دوره کوتاهی دارند هاي استرس

امـا عوامـل   ) مثـل تـب  (شـوند  تغییررنگ موضعی می
ــزمن  ــزه مــی  ¬م ــود تغییررنــگ جنرالی مثــل (ش

)فلوروزیس
ي همـه -یک نقص مینایی دارند ¬افراد 80-20%

هـاي  دنـدان ¬شوندیک میزان متأثر نمیها به دندان
-قدامی نسبت به پرمولرهاي دائمی بیشتر متـأثر مـی  

.شوند
:علل تغییر رنگ داخلی

بیمــاري -تجــویز دارو-پیگمــان بــا منشــاء خــونی-
ــو   ــتیک هیپ ــادرزادي / calهیپوپالس ــاي م -پورفیری

واکنش همـولیز انتقـال   -آنمی-نقایص لوله صفراوي
منشاء خونی¬خون 

سـبز شـدن   ¬آترزي صفراوي و هیپربیلی روبینمـی  
.هارنگ دندان

ABتغییررنگ داخلی با واسطه دارو: گروه تتراسیکلین
بدرنگی شدید¬روزه 3ي براي دوره¬شیري و دائمی - 
بـا عـاج و مینـا    -بدترین: هیدروکلراید تتراسیکلین-

اکسیده UVدر اثر ¬ارتوکلسیم فسفات ¬ترکیب 
پیگمان بافت سخت¬شود 

ــی شــیري و دائمــی  - تکامــل داخــل ¬دوره بحران
سالگی8رحمی تا 

-IADT :سایکلین داکسیsys ،2  ،روز، 7بـار در روز
.اي وجود دارددر مایع شیار لثه¬Avulsionبراي 

شرایط پاتولوژیک: فلوروزیس
میزان فلوروزیس و تظـاهر  -هیپومینرالیزاسیون مینا 

تعـدادي  -باشد ا زیاد میتت کمکی آن از شدیکلین
.ژن در تعیین خطر فلوروزیس مهم هستند

شود هاي مختلفی باعث فلوروزیس میفلوراید از روش
مـاتریکس در  ،هـا تأثیر مستقیم بر آملوبالسـت : مانند

.حال تکامل و پردازش ماتریکس

):MIH(انسیزور هایپومینرالیزاسیون -رمول
اول رعمدتاً میناي دنـدان مـول  -یک نقص تکاملی -

ورها یزشامل انستواندمیکند ولیمیرا درگیردائمی 
.هم باشد

-معموًال مولر دوم دائمـی و پرمولرهـا درگیـر نمـی    -
.شوند

Idiopathic: دیگـــر ایــــن نقـــص  تاصـــطالحا 

hypomineralization ofenamel, cheese molars.
احتمـال  ¬شـدیدتر  مولر اول دائمی هرچه درگیري 

.درگیر انسیزور
ــت   ــال اس ــا نرم ــخامت مین ــاي ض ــاطقی از مین ــا من ام

.آبپروتئین وو ¯محتواي معدنی با غیرطبیعی 
شـود، نقـص   چون ضخامت مینـا کامـل تشـکیل مـی    

-وقتی دندان رویش پیدا می¬هایپوپالستیک نیست
از دسـت رفـتن سـریع    ¬رسد میکند و به فانکشن 

شود کـه بـه   مینا باعث ایجاد ظاهر هایپوپالستیک می
.علت شکستن دندان، سایش و پوسیدگی است

:نقایص ارثی مینا
شرایط ارثی مختلف مرتبط بـا فنوتیـپ   100بیش از 

.وجود داردییمینا
.ترین فنوتیپ میناي دندان، هایپوپالزي استرایج-
ا نـوع جانکشـنال  بولـوز در اپیـدرمولیز  : براي مثـال -

-جهش در ژنی است که توسط آملوبالست بیـان مـی  
ــه ســلول اتصــالشــود و در  ــدســلول ب -نقــش دارن

.هیپوپالزي مینا/تاول¬شکنندگی پوست
-AI:ارثی است.

تولد شیوع 
بنـدي  تقسـیم نحوه تـوارث براساس فنوتیپ بالینی و 

.شودمی
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براساس مکانیسمی که منجر به نقـص مینـا   AIانواع 
:شودبندي میشده است تقسیم

هایپوپالزي¬نقص در تشکیل ماتریکس -1
و مینرالیزاسـیون در  هـا  نقص در رشـد کریسـتال  -2

هایپومچوریشن¬ییدوره بلوغ مینا
مینـایی همـراه بـا    تشروع غیرطبیعی کریسـتالی -3

مینرالیزاســــــــیون غیرطبیعــــــــی بعــــــــدي 
فیکاسیونهیپوکلسی¬
در نقـص  به واسـطه  هر دو ¬calهایپومچور هایپو -

ــدنی م ــیموادمع ــیون ن ــا هیپومینرالیزاس ــخصا ی مش
.شوندمی

داراي مقــدار پــروتئین AIمینــاي هیپــومینرالیزه در 
ــال    ــا نرم ــا مین ــه ب ــر در  ¬در مقایس ــث تغیی باع

شده و به علت کاهش محتواي معـدنی  ینسسترنسلو
.ضعیف استمینا 

:عاجنقایص ارثی
نسبت به تشکیل مینا به شـرایط  عاجفرآیند تکامل -

.تر استهاي محیطی مقاومسیستمیک و استرس
ترین بافـت  دنتین از مزانشیم مشتق شده که فراوان-

.استدندان
تکامل و مینرالیزاسیون طبیعی عاج نیازمنـد سـطح   -

دي 1-25فـرم فعـال   (باشـد  میDکافی از ویتامین 
)Calcitriolیا Dهیدروکسی ویتامین 

: در زمـان تکامـل دنـدان باعـث    Dکمبود ویتامین -
محتـواي معـدنی   ¯و بزرگ پالپ چمبر ، تولید عاج¯

.عاج
:Vit Dمرتبط با هاي موتاسیون ژن-

Vit Dمقاوم به Xوابسته به * 
اتوزوم غالبXریکتز وابسته به * 
DI : بندي میارثی عاج به این صورت تقسیمنقایص-

:شوند
)DGIs(دنتینوژنز ایمپرفکتا -1

) DDs(دنتین دیسپالزي -2

DGI type I:     بـه علـت   -مـرتبط بـا سـندرم نیسـت
موتاسیون در ژن کدکننده دنتین سیالوفسفوپروتئین 

)DSPP (باشدمی.
OI:   به علت موتاسیون در ژنی کـه کـالژنtype I  یـا

.باشدمی،کندفیبریلوژنز راکد میدخیل درپروتئین 
-آبـی دنـدان از¬بسیار متنـوع DGIفنوتیپ دندانی 

اي به علـت تغییـر رنـگ    قهوه-خاکستري کدر تا زرد
مینـا در بعضـی از مـوارد    (دنتین با وجود مینا نرمـال  

).شودمتأثر می
شـخص در  مشـدگی سـرویکال   تواند یک تنگدندان می

CEJریشه کوتاه شده ،داشته باشد¬»tent-peg-like«
از لحــاظ ســاختاري   IIنــوع  DDو DGIعــاج در 

سازماندهی نیافته است و مواد معدنی کمتري نسـبت  
.به عاج نرمال دارد

باعث سایش سریع دندان ¬ساپورت مینا کم است-
.روکش کامل درمان انتخابی است/ شودمی

:DDدنتین دیسپالزي 
DD type II  یـاDD    از کرونـالی یـک اخـتالل آللـی

DGI نوعII   که به علـت موتاسـیون درDSPP مـی-
.باشد

DD type II با فنوتیپDGdIهاي شـیري  در دندان
هاي دائمی شخص در دنداننامو فنوتیپ خیلی کم یا 

)در تاج دنداناندكمانند تغییرنگ (
پالپ ¬هاي دائمی دندانDD type IIدر Rعالیم *

:غیرطبیعی
-thistle tubeهاي قدامیدر دندان
-bowtie)در مولرها)پاپیونی

DGI type II وDD type IIهر دو اتوزومال غالب.
ظـاهر تـاج   : رادیکـولر نـوع  یـا  DD type Iفنوتیپ -

در -تغییر کـرده اسـت   عاجنرمال و تشکیل هادندان
Cascadingپاتوگونومیــک ¬نمــاي هیســتولوژیک 
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waterfall)  و تکامــل مسـدود ، پالــپ )ينمـاي آبشـار
ریشه غیرطبیعی

نامشخص¬اتیولوژي 
:نقایص ارثی سمان

هـاي سـخت دنـدانی، سـمان کمتـرین      بین بافـت در
ها با سمنتوبالست میزان موادمعدنی و بیشترین سلول

.را داراست
اپیکالی ریشه و سمان آسـلوالر  نیمهسمان سلوالر در 

.در نیمه کرونالی غالب است
لکــالین نتیجــه موتاســیون در ژن آ= یا ازهایپوفســفات

اسـتئوپروز، اسـتخوان   -فسفاتاز غیراختصاصی بافـت 
اینســایزوهاي زودرسشــکننده و از دســت رفــتن   

تظاهرات کالسیک¬شیري
باعــث از دسـت رفــتن  ¬تکامـل غیرطبیعــی سـمان  

.هاهاي شیري بدون تحلیل ریشهزودهنگام دندان
عملکـرد  با پروتئین فیوز شـده کـه جـایگزین    :درمان

.شودکالین فسفاتاز میلپروتئین از دست رفته آ
:رویش دندانهاي آنومالی

) هاي دائمـی خصوصاً دندان(ها ي رویش دندانپروسه
:شوددر چندین مرحله توصیف می

-preemergent
-post emergent

preemergentهنگامی که تشکیل ریشـه در مرحلـه   
.شودشود، رویش نیز آغاز میآغاز می

مکانیسم کنترل رویش دندان پیچیده است و اجـزاي  
درگیـر  PDLدندانی مختلفی مثل فولیکول دندانی و 

.هستند
.رویش استعدم ترین علت فضاي ناکافی شایع-
رویش نا به ¬هاي رویشترین آنومالییکی از شایع-

هـایی  دنـدان ن شایعتریدارد و % 3شیوع تقریبی -جا
.، کانینمولر اول دائمی، لترال: شوندکه درگیر می

-syn یمرتبط با آنومالی رویشهاي:
کلیدوکرانیال دیسپالزي* 

چروبیسم* 
 *synکلیوي-مینایی

):PFE(شکست رویشی اولیه 
ــندرمیک- ــیون ژن -غیرســ ¬PTHP1Rموتاســ

هموستاز استخوانیکننده تنظیم
وجود حداقل یک مـولر اول دائمـی  ¬PFEویژگی -

دیسـتال آن دچـار شکسـت در    هـاي  دندان¬درگیر
ت پیشروندهاپن بای¬رویش

مسیر رویـش کـامًال بـاز و اسـتخوان آلوئـوالر روي      -
.دندان ندارد

.هالوز این دندانیمنجر به انک¬اکستروژن ارتو-
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هیپردنشیادهنده هاي نشانسندرم3-1جدول 
ژنOMIM#فنوتیپنحوه ي وراثتبیماري

یوســــــین نالی، کرافاسکافوســــــاتوزوم غالب سندرم اپرت
سین داکتیلی دوطرفـه،  ،استوزیس

هیپوپالزي میانه صورت 

101200FGFR2

هــاي آپالســتیک، برآمــدگی ترقــوهاتوزوم غالب کلیدوکرانیال دیسپالزي 
پیشانی، هیپوپالزي میانه صورت 

119600RUNX2

هـاي اپیدرموئیـد،   استئوما، کیستاتوزوم غالب سندرم گاردنر
اي هاي رودهادونتوما، پولیپ

175100APC

براکی سفالی، عقب ماندگی ذهنی، 21تریزومی سندرم داون 
هاي اپی کانتال چین

تعداد زیـادي  190685
ژن 

کرانیوسین استوزیس، اگزوفتـالمی،  اتوزوم غالب سندرم کروزن
هیپوپالزي میانه صورت 

122500FGFR2

ــادر دست اقدام وبر –سندرم استورج  ــیون تآنژیومــ وز و کلسیفیکاســ
ال شرابی صورت خنژ، تشنج، منتوپل

185300GNAQ

ســــندرم اوروفاســــیال 
دیجیتال 

غالب Xوابسته به 
)در دست اقدام(

غضروف آالر هیپوپالسـتیک، زبـان   
کلینوداکتیلی ،شکاف دار

311200OFDI

ســـــندرم اکولودنتـــــو 
دیجیتال 

در (اتوزوم مغلوب 
)دست اقدام

یال، میکروگناشـیا،  گزهیپوپالزي ما
هیپوپالزي مینایی 

257850GJA1

OMIM توارث مندلی در انسان به صورت آنالین

خصایص ارثی مرتبط با هیپودنشیا3-2جدول 
ژنOMIM#وراثتبیماري

هیپودنشیا
106600MSX1اتوزوم غالبپرمولر، مولر سوم: هیپودنشیا

604625PAX9اتوزوم غالب انسیزور، مولر : الیگودنشیا

WNT10Aاتوزوم غالب الیگودنشیا

هیپودنشیا/ سندرم
305100EDAمغلوب Xوابسته به اکتودرمال دیسپالزي هیپوهیدروتیک

224900اتوزوم غالب مغلوب اکتودرمال دیسپالزي هیپوهیدروتیک
129490

DL

Incontinentiapigmenti وابسته بهX 308300غالبNEMO

189500MSX1اتوزوم غالب دندان و ناخن / witkopسندرم 

180500RIEG1اتوزوم غالب سندرم ریگر

225500EVGاتوزوم مغلوب ellis-van creveledسندرم 

225500PVRL1اتوزوم مغلوب اکتودرمال دیسپالزي، شکاف،  سین داکتیلی 

#OMIM توارث مندلی در انسان به صورت آنالین
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دهنده ي تارودنتیسمهاي نشانبیماري3-3جدول 
نحوه وراثتژنOMIM#مشخصاتبیماري

عدم تولید اسـپرم، عقـب مانـدگی    سندرم کالین فلتر 
ذهنی 

400045XX.46

ــندرم  ســــــــــــــ
وسئتریکودنتواس

هاي اسکلروتیک، موهاي استخوان
خشن گره دار، نقایص مینایی 

190320DLX3 اتوزوم غالب

ــیال   ــندرم اروفاسـ سـ
2دیجیتال نوع 

هــاي دیســتروفیک، فرنــوم نــاخن
هیپرپالستیک، زبان کنگره دار

252100OFD2 اتوزوم غالب

مغلوبXوابسته به 305100EDAچربی / کم مویی، آپالزي غدد عرقاکتودرمال دیسپالزي 
رفکتاي پآملوژنزیس ایم

4نوع 
میناي هیپوپالستیک و هیپومچور، 

ار دهاي زرد لکه دندان
104510DLX3 اتوزوم غالب

ــدگی   سندرم داون  ــب مان ــفالی، عق ــی س براک
ذهنی، چین اپی کانتال 

ــادي 190685 ــداد زی تع
ژن 

21تریزومی 

OMIM :توارث مندلی در انسان به صورت آنالین

یا رنگ دندانی/ اثرات محیطی بر روي مینا و3-4جدول 
فنوتیپبیماري

هیپومینرالیزاسیون تا هیپوپالزي مشخص تب 
هیپوپالزي مینایی گرسنگی 

هیپومینرالیزاسیون مینایی مواجهه زیاد از حد با فلوراید 
-هیپومینرالیزاسیون تا هیپـوپالزي مشـخص، رنـگ آبـی    تروما 

اي قهوه-خاکستري تا زرد
ســــفلیس مــــادرزادي، البــــراي مثــــ(هیپوکســــی 

)سیتومگالوویروس، سرخجه مادرزادي
خص هیپومینرالیزاسیون تا هیپوپالزي مش

خاکســتري، رنــگ گــرفتن عــاج و احتمــال -رنــگ  آبــیتتراسایکلین 
هیپوپالزي مینایی 

هیپوپالزي میناییوزن کم تولد 
تغییر رنگ سبز رنگهیپربیلیر روبینمیا
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نقایص ارثی مینا3-5جدول 
رفکتا و پع آملوژنز ایمانوا

توارث
loci/ژن OMIM#فنوتیپ

301200AMELXهیپومچور / هیپوپالزيIE نوع xوابسته به 

هیپوپالستیک، Xوابسته به 
هیپومچور 

301201Xq22-q28هیپومچور/ هیپوپالزي

104500ENAMهیپوپالزي موضعی تا جنرالیزه IB اتوزوم غالب نوع 

130900FAM83HهیپوکلسیفیهIIIاتوزوم غالب نوع 

104510DLX3هیپوپالستیک هیپومچور IVاتوزوم غالب نوع 

AMTNموجود نیستهیپومینرالیزه اتوزوم غالب 

204650ENAMهیپوپالستیک ICاتوزوم مغلوب نوع 

204700KLK4هیپومچور IIIAI اتوزوم مغلوب نوع 

612529MMP20هیپومچورIIA2اتوزوم مغلوب نوع 

613211WDR72هیپومچورIIA3اتوزوم مغلوب نوع 

IGاتـــوزوم مغلـــوب نـــوع 
)سندرم مینایی کلیوي(

ــالپی،   ــیون پـ ــتیک، کلسیفیکاسـ هیپوپالسـ
اختالالت رویشی

611063
614253

FAM20A

614832C40RF26هیپومچورIIA4اتوزوم مغلوب نوع 

615887SCL24A4هیپومچورIIA5اتوزوم مغلوب نوع 

615270AMBNهیپوپالستیکIFاتوزوم مغلوب نوع 

ACPTموجود نسیتهیپوپالستیکاتوزوم مغلوب 

GPR68موجود نیست هیپومچوراتوزوم مغلوب 

.شوندي معدنی و هیپومینرالیزاسیون مشخص میافنوتیپ هیپومچور و هیپوکلسیفیه بواسطه نقص در محتو
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طبقه بندي شیلدز: هاي ارثی عاجآنومالی3-6جدول 
ژنOMIM#دندانیفنوتیپ بیماري

DIنوعIهاي مینایی، کاهش خاکستري، شکستگی-اي تا آبیقهوه-رنگ زرد
اندازه دندانی، تنگی سرویکال، انسداد پالپ چمبر شـکننده مینـا، در   

هاي کوتاه هاي شیري شدیدتر است، ریشهدندان

166200COL1A1
COL1A2

DI نوعIIهاي شیري و دائمـی معمـوال مشـابه هـم     دندان،شبیه به موارد فوق
.شونددرگیر می

خطر آبسه پري اپیکال 

125490DSPP

DI نوعIII عموما مثلDI نوعII بجز اینکه در این حالت پالپ چمبرهاي بزرگ
. شودوجود دارد که با افزایش سن مسدود می

125500DSPP

DD نوعI هـاي کوتـاه یـا بـدون     رنگ و شکل تاج کلینیکی نرمال است، ریشـه
ریشه، انسداد پالپ چمبر 

ناشناخته 125400

DD :دنتین دیسپالزي
DI :رفکتاپدنتینوژیس ایم

هاي داراي رویش دندانی غیر نرمالبیماري3-7جدول 
نحوه توارثژنOMIM#فنوتیپبیماري

کلیـــــــــدوکرانیال 
دیسپالزي 

هاي هاي دائمی، دندانعدم رویش دندان
هاي احتباسی اضافی، کیست

119600RUNX2 اتوزوم غالب

هاي خلفی و غیر قابـل  عدم رویش دنداننقص اولیه رویش 
حرکت بودن آنها با ارتودنسی 

125500PTHRP1 اتوزوم غالب

نقص رویش بدلیل عملکرد غیـر طبیعـی   استئوپروز 
ها استئوکالست

259700TCIRG1 اتوزوم مغلوب

ــره چروبیسم ــد حف ــرات کیســتیک چن اي در تغیی
فکین که با رویش دندان و رشـد صـورت   

. کندتداخل می

11840SH3BP2اتوزوم غالب

ــوپلی  موکــــــــــ
ساکاریدوزیس 

هاي معیوب که منجر به تجمع مواد آنزیم
. شودهاي دندانی میاطراف فولیکول

309900IDS   وابســـته بـــهX
مغلوب 

اکولودنتودیجیتـــال  
دیسپالزي 

164200هاي کوچک با رویش غیر طبیعی دندان
357850

GJA1اتوزوم غالب
اتوزوم مغلوب 

AI  ــوب و ــوزوم مغل ات
سندرم فیبروماتوزیس 

ــه ــایی (اي لث ســندرم مین
)کلیوي

مینــاي هیپوپالســتیک، کلسیفیکاســیون 
هاي رویشی پالپی، ابنورمالیتی

614253FAM20A اتوزوم مغلوب

AI :رفکتاپآملوژنزیس ایم



43بیماري هاي موضعی و سیستمیکمراقبت هاي دهانی و دندانی : 4فصل

SCD)بیماري سیکل سل(
) اختالل ژنتیکی خـونی ترین شایع(¬) SCA(آنمی 

-خاورمیانـه -هنـد -آفریقـایی کـارائیبی  -در آفریقا[
ولـی  ] اياجـداد مدیترانـه  -آمریکاي مرکزي و جنوب

امروزه در سرتاسر جهان گسترش یافته
):SCA(آنمی 

-SC trait :خوش خیم
-SCD :  ــات ــده حی ــولیز(تهدیدکنن -هم

عوارض حاد غیرقابـل  -هاآسیب مزمن اندام
)اي، درد حاد دورهبینیپیش

والین به جاي گلوتامیـک اسـید در   : مولکولی: علت-

گلـوبین  Bدر پروتئین 6اسیدآمینه 
کمبود در
⎯⎯⎯⎯⎯ HbS-

واسکولوپاتی–ترین مشخصات بیماري ؟ آنمی اصلی
ماه اول زندگی6یابند؟ چه موقع تظاهر می

روز120: نرمال: RBCعمر 
روز12-17: داسی شکل

Hb :18-12: نرمالg/dl
6-9: داسی

همیشـه  ) O2اکسـیژنه شـدن   (HBSپلیمریزه شدن 
:هست و وابسته به

RBCدر HbSغلظت -1

درجه داکسیژنه شدن سلول -2
3-PH
کننـده در  محافظـت : HbFغلظت داخـل سـلولی   -4

مقابل داسی شدن

ــا    ــد ب ــاب مانن ــر طن ــک فیب پلیمری
پلیمرها بقیه
ــدل ⎯⎯⎯⎯ بان

¬RBC پـذیري آن  بـا قابلیـت شـکل   داسی شـده و
.کندتداخل می

هــا در جریــان آهســته ســمت وریــدي عــروق ســلول
¬تـوده هتروسـلوالر    ¬افتنـد  کوچک بـه دام مـی  

.HbSافزایش پلیمراسیون ¬هیپوکسی موضعی 
-HbS¬ اختالل در چسبندگیRBC + داسی شدن

آسیب مزمن اندوتلیال¬
التهابی مزمن بیماري -تابلوي بالینی متنوع بیماري-

عروقی
) سندرم دست و پا(داکتیلیت ¬هاي دردناك بحران

هاي اولیهطی سال¬
دماي خیلـی  -دهیدراسیون-عفونت: اشآغازکننده
استرس فیزیکی یـا عـاطفی   -هیپوکسی-پایین یا باال

قاعدگی-
در نقـاط  -قرینـه -درد اسـتخوانی آزاردهنـده  : عالئم

د روزتا چنminاز چند -متعدد
ــیس - پنومــــــونی : Post-splenectomyسپســــ

ســاکاریدي بــاکتري بــا کپســول پلــی(اســترپتوکوکی

مراقبت هاي دهانی و دندانی بیماري هاي موضعی و سیستمیک

4فصل 
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عامل اصـلی مـرگ و میـر کودکـان بـا      ¬) پنومونی
SCD

طحال چیست؟ به دام Sequestrationعلت بحران -
آنمـی  ¬باعـث  : در طحالRBCافتادن مقادیر زیاد 

رتیکولوزیس-ترومبوسیتوپنی-ناگهانی و شدید
ــاهرات - ــکوالر : sysتظــ ــکالت کاردیوواســ -مشــ

-اخـــتالل رشـــدي  -اســـتئوپروز -اســـتئومیلیت
-سـکته مغـزي  -acute chestسـندرم  -اسـتئونکروز 

) نعوظ غیرعادي(priapism-نارسایی مزمن کلیوي
تظاهرات دهان و دندان

:SCDدرمان 
2از -h12، هـر  mg125 ): خـوراکی (Vپنی سیلین 

سالگی5ماهگی تا 
.برابر شود2سالگی دوز 3در -جلوگیري از پنومونی

ــزایش : انتقــال خــون ــراي جلــوگیري از ســکته و اف ب
البتـه  ): ACS)aucte chest syndromeاکسـیژن در  

¬افـزایش آهـن خـون    ¬انتقال خون مکرر باعـث  

alloimmunizationآسیب بافتی و 
هموگلـوبین  (HBFافـزایش  ): HU(هیدروکسی اوره 

عوارض¯+ اپیزود داسی شدن ¯¬) جنینی
¬در سن پـائین  : هاي بنیادي خونسازپیوند سلول-

ــان  ــري ارگ ــل از درگی ــا قب ــامی  ¬ه ــاً در تم تقریب
ژن لکوســیت انســانی مشــابه بــا کودکــانی کــه آنتــی

.برادر اهداکننده دارند-خواهر
ــی - ــانی غیراختصاصـ ــاهرات دهـ ــاء زرد -تظـ غشـ
دندانتأخیر رویش -گلوسیت-)همولیز(
-1R :ترابکولی خشـن -ي استخوانکاهش دانسیته-

کــاهش ارتفــاع -Manنــازك شــدن بــوردر تحتــانی 
-مینرالیزاسـیون عـاج  ¯-المینـادورا واضـح   -آلوئول

هـایپر  -اتاقـک پالـپ  PA-Calعاج اینترگلوبوالر در 
سمنتوزیس

1 .R =رادیوگرافی

پروتـروژن هـر دو فـک بـا     : تظاهرات کرانیوفاسـیال -
ــیزورهاي  ــال و (tower skull- flaredانسـ پاریتـ

عـریض شـدن   (hair on end-)زایگوماتیک برجسته
+ تابــل خــارجی نــازك جمجمــه+ فضــاي دیپلوئیــک

)ترابکوالسیون عمودي
ــایعات  ــات(ring likeض ــک  ): دون ــایعه فیبروتی ض

جمجمه
دردهاي دهانی صورتی بـدون پـاتولوژي ادونتوژنیـک    

هـــاي داســـی در میکروسیرکوالســـیون در بحـــران(
).هاتخوان صورتی و پالپ دنداناس

). اگر نزدیک سوراخ منتال باشد(پاراستزي لب پائین 
-به علت مصرف پنـی (ها کاهش پوسیدگی در شیري

چـون رژیـم   (سـالگی مشـابه بقیـه    8در ¬) سیلین
).شوددارویی قطع می

:مالحظات
.خواهداي نمیگونه مالحظهاگر صفت داسی را دارند هیچ

شـکایت از  -)BRONJاحتمـال  (ها بیس فسفونات-
هـاي دهـانی   عفونت-هاي سالم دندان درد در دندان
-در دوره-منع جراحی انتخـابی -شدیداً درمان شوند

-هاي غیربحرانی همه کارهاي دندانی را در مطب می
.توان انجام داد

چـون  (CBCدرخواسـت  ¬کند مصرف میHUاگر 
).ریسک نوتروپنی و ترومبوسیتوپنی دارد

-فاکتور انعقادي چـک شـود  ¬اگر کبد درگیر است 
N2O2کننـده بالمـانع   حسی بـا منقـبض  بی-خطربی
.بیمار در خطر باال در بیمارستان درمان شود-است 

Aهموفیلی 

تولـد  -8نقـص فـاکتور  -مغلوبXوابسته به -
.شودها را شامل میکل هموفیلی% 85-پسر

:8میزان فاکتور -
%1<شدید -
%5-1متوسط -
%40-6: خفیف-


