
ساختار طبیعی دندان ▐

انواع دندان ها
هر½فرد½در½دوره½زندگی½اش½دارای½دو½سری½دندان½می½شود:

دندان های شیری و دندان های دایمی: تعداد½دندان½های½شیری½20½عدد½است½که½به½طور½مساوی½در½هر½
فک½جای½می½گیرد.½پس½از½مدتی½32½عدد½دندان½دائمی½به½مرور½جایگزین½دندان½های½شیری½می½گردند.½زمان½
رویش½هر½دندان½در½کودک½و½بزرگسال½متفاوت½است½که½با½توجه½به½جدول½زمان½بندی½که½در½صفحه½ی½بعد½

اشاره½شده½است½باید½انتظار½آنها½را½کشید.

از½آنجا½که½دندان½های½شیری½پایه½و½اساس½دندان½های½اصلی½و½دائمی½هستند،½مراقبت½از½آن½ها½و½رعایت½اصول½
بهداشت½دهان½و½دندان½ضروری½می½باشد.½این½دندان½ها½20½عدد½)10½عدد½در½هر½آرواره(½می½باشد½که½در½
نیمه½هر½آرواره½دو دندان پیشین، یک دندان نیش، دو دندان آسیاب کوچک قرار½گرفته½است.½تکامل½
دندان½های½شیری½از½دوره½جنینی½شروع½می½شود½و½درآمدن½آن½ها½پس½از½تولد½نوزاد½و½از½شش½ماهگی½شروع½
دو دندان  می½شود.½دندان½های½دایمی½32½عدد½)16½عدد½در½هر½آرواره(½می½باشند½که½در½نیمه½هر½آرواره½

پیشین، یک عدد دندان نیش، دو دندان آسیاب کوچک و سه دندان آسیاب بزرگ قرار½دارد.

رویش½دندان½های½دایمی½از½شش½ماهگی½شروع½می½شود½و½آخرین½دندان½های½آسیاب½بزرگ½به½نام½دندان½های½
عقل½در½سنین½20½تا½27½سالگی½در½می½آیند.½که½البته½حدود½10½درصد½مردم½فاقد½این½دندان½می½باشند½و½این½

امر½کامال½طبیعی½است½و½جای½هیچ½گونه½نگرانی½نخواهد½بود.

دندان های پیشین یا قدامی:½به½چهار½دندان½جلویی½در½فک½باال½و½پائین½)جمعاً½8½دندان(،½دندان½های½
پیشین½گفته½می½شود.

دندان½های½پیشین،½بزرگ،½تخت½و½دارای½لبه½تیز½و½باریک½هستند½که½برای½بریدن½لقمه½ی½غذا½کاربرد½دارند.½
دندان½های½پیشین،½تک½ریشه½ای½هستند.



اولین مروارید8

دندان های نیش )کانین(:½در½طرفین½دندان½های½پیشین،½دندان½های½نیش½قرار½دارند.½شکل½و½ساختار½آن½ها½ضخیم½و½برجسته½
است½که½منتهی½به½یک½سر½تیز½و½برنده½می½شوند.½این½دندان½ها½برای½بریدن½قطعات½گوشت½بسیار½مناسب½هستند.½

دندان های آسیاب کوچک )پره مولر(: کنار½هر½دندان½نیش،½دو½دندان½آسیاب½کوچک½)جمعاً½8½عدد(½قرار½دارند½که½فاصله½
بین½دندان½های½نیش½تا½آسیاب½بزرگ½را½پر½می½کنند.½سطح½روی½آن½ها½پهن½و½تخت½و½لبه½های½آن½ها½تیز½و½عاج½دار½می½باشد.½
دندان½های½آسیاب½کوچک½کنار½نیش½ها،½دو½ریشه½ای½و½دندان½های½آسیاب½کوچک½کنار½آسیاب½های½بزرگ،½تک½ریشه½ای½هستند.½

در½فک½پایینی،½تمامی½دندان½های½آسیاب½کوچک،½تک½ریشه½ای½می½باشند.½

دندان های آسیاب بزرگ )مولر(: سه½دندان½آخر½در½طرفین½فک½های½باال½و½پایین،½دندان½های½آسیاب½بزرگ½هستند½که½
تعداد½آن½ها½جمعاً½به½12½عدد½می½رسد½که½به½ترتیب½آسیاب½اول،½دوم½و½سوم½نامیده½می½شوند.½دندان½های½آسیاب½اول،½دقیقاً½کنار½

دومین½دندان½آسیاب½کوچک½قرار½دارد½و½به½دندان½های آسیاب شش سالگی½هم½معروف½می½باشد.

دندان عقل:½دندان½های½آسیاب½بزرگ½سوم½که½به½دندان½عقل½نیز½معروف½می½باشند،½در½انتهای½فک½ها½واقع½شده½اند½و½معموالً½
بین½16½تا½20½سالگی½شروع½به½درآمدن½می½کنند.½از½آنجایی½که½دندان½های½عقل،½آخرین½دندان½هایی½هستند½که½در½می½آیند،½
عمدتاً½روی½فک½جای½کافی½برای½رشد½آن½ها½باقی½نمی½ماند.½اگر½دندان½ها½به½هم½فشرده½و½فک½کوچک½باشد،½ممکن½است½
دندان½های½عقل½زیر½دندان½های½دیگر½یا½استخوان½فک½نهفته½شوند.½اگر½تنها½قسمتی½از½دندان½عقل½دربیاید،½ایجاد½درد½و½ناراحتی½
خواهد½کرد½که½در½آن½صورت½باید½با½جراحی½از½دهان½خارج½شود.½بین½دندان½های½عقل½و½آسیاب½بزرگ½اول،½دندان½های½آسیاب½
بزرگ½اول½دندان½های½آسیاب½بزرگ½دوم½یا½دندان½های½آسیاب½دوازده½سالگی½وجود½دارد.½دندان½های½آسیاب½بزرگ،½دندان½های½

درشتی½هستند½که½سطح½آن½ها½پهن½بوده½و½برای½آسیاب½کردن½و½جویدن½غذا½کاربرد½دارند.½

ساختار یک دندان  ▐

)برگرفته از سایت آقای دکتر دل آرام(

یکدندانازدوقسمتعمدهیتاجوریشهساختهشدهاست.هرکدامازاینمولفههادارایقسمتهایدیگریهستند
کهدرشکلمشاهدهمیفرمایید. 



9  نادنر یی راداا 

تاج دندان: قسمتی½از½دندان½است½که½در½دهان½می½بینیم½و½روی½آن½را½مینای½دندان½می½پوشاند.½مینا½سخت½ترین½ماده½-½1
بدن½است½و½غیره½زنده½محسوب½می½شود.½یعنی½بافت½عصبی½و½رگ½خونی½ندارد½و½ضخامت½آن½تا½2/5½میلی½متر½هم½می½رسد.½
وظیفه½اصلی½آن½حفاظشت½از½تاج½دندان½است.½زیر½مینا½را½عاج½پوشانده،½عاج½زنده½است½و½تحریک½آن½می½تواند½درد½ایجاد½کند.

ریشه ی دندان: قسمتی½از½دندان½است½که½داخل½استخوان½فک½قرار½دارد½و½وظیفه½ی½نگهداری½کل½دندان½را½به½عهده½دارد.½-½2
دندانها½به½طور½معمول½از½1ریشه½تا½3½ریشه½دارند.½در½مواقع½غیر½عادی½تعداد½بیشتری½ریشه½هم½دیده½می½شود.½سطح½روی½ریشه½
را½"سمان½یا½"ساروج"½یا½سمنتوم½"½پوشانده½که½خیلی½نازک½است)تقریبا½به½اندازه½ی½قطر½یک½تار½مو(½و½باعث½اتصال½ریشه½به½

استخوان½می½شود.½زیر½سمان½هم½مثل½تاج½دندان½"½عاج½"½قراردارد.½
اگر½پوسیدگی½در½حد½مینا½باشد،½درد½خاصی½احساس½نمی½کنید½ولی½دندان½پزشک½می½تواند½پوسیدگی½را½تشخیص½داده½و½
درمان½کند.½اگر½پوسیدگی½به½عاج½برسد،½معموال½حساسیت½به½شیرینی½و½سرما½و½اگر½پوسسیدگی½عمیق½تر½باشد،½حساسیت½به½

گرما½و½درد½بروز½خواهد½کرد.

پالپ یا مغز دندان:½بافت½نرم½است½و½تقریبا½شبیه½بافت½نرم½سایر½قسمتهای½بدن)مثل½گوشت½بدن(.½این½بافت½دارای½رگ½-½3
خونی،½عصب½و½سلول½و½سایر½موارد½است½و½عاج½دندان½در½همه½جا½این½را½پالپ½را½در½بر½گرفته.½این½پالپ½همان½قسمت½است½
که½به½غلط½به½"عصب"½دندان½معروف½شده½است.½چرا½که½جزیی½از½آن½عصب½است.و½همان½طور½که½گفته½شد½قسمتهای½بسیار½
دیگری½هم½دارد.½وقتی½پوسیدگی½به½این½"پالپ"½می½رسد½و½یا½بعضی½مواقع½نزدیک½آن½می½شود)یعنی½عمیقا½در½عاج½گسترش½
می½یابد(،½"پالپ"½یا½در½اصطالح½عامیانه½"عصب"½آسیب½می½بیند½و½به½مرور½عفونی½می½شود.½"پالپ"½با½این½که½تقریبا½شبیه½
بقیه½بافت½های½نرم½بدن½است½ولی½قدرت½دفاعی½کمی½دارد.½یعنی½اگر½عفونت½یا½میکروب½ها½و½یا½صدمه½به½آن½برسد،½تقریبا½قادر½
نیست½خود½را½ترمیم½کند½و½از½بین½می½رود)می½میرد(.½در½این½موارد½اصطالحا½می½گوییم½پوسیدگی½به½"عصب"½رسیده½و½دندان½با½
پر½کردن½عادی½قابل½درمان½نیست½و½نیاز½به½"½درمان½ریشه"½یا½همان½"عصب½ِکشی"½دارد½که½در½جای½خود½توضیح½می½دهیم.

دندان½های½شیری:

تعداد½آن½ها½بیست½عدد½است.½ده½تا½در½فک½پایین½و½ده½تا½در½فک½باال.½اولین½دندان½شیری½که½رویش½می½یابد½در½جلوی½فک½



اولین مروارید10

پایین½در½سن½حدود½3½تا½8½ماهگی½است.½اگربچه½یک½ساله½ای½بودکه½دندانی½نداشت،½حتما½توسط½دندانپزشک½معاینه½شود.

آخرین½دندان½شیری½در½حدود½سن½سه½سالگی½رویش½می½کند.½حفظ½سالمت½دندان½های½شیری½بسیار½مهم½است½و½اساس½
رویش½طبیعی½دندان½های½دائمی½است.½در½صورت½بروز½هرگونه½پوسیدگی،½تغییر½رنگ،½درد½یا½ضربه½به½آنها½حتما½به½کلینیک½

مراجعه½کنید.

اگر½دندان½های½شیری½زودتر½از½موقع½افتادن½طبیعی½از½دست½بروند،½باعث½کج½شدن½یا½نهفته½ماندن½دندان½های½دائمی½خواهند½شد.

زمان½افتادن½دندان½های½شیری:½از½شش½سالگی½با½افتادن½دندان½های½جلوی½فک½پایین½شروع½شده½و½تا½11½الی½13½سالگی½
آخرین½دندان½شیری½می½افتد.

رده½سنی½6½تا½13½سالگی½دوره½ی½دندانی½مختلط)Mixed(½نامیده½می½شود.½یعنی½هم½دندان½شیری½و½هم½دندان½دائمی½در½
دهان½دیده½می½شود.

اولین½معاینه½دندان½ها½حتما½باید½قبل½از½یک½سالگی½انجام½شود.½این½توصیه½انجمن½دندانپزشکی½آمریکا½است.

بیشتر½کودکانی½که½در½آینده½دندان½های½نامرتب½خواهند½داشت½را½می½توان½در½دوره½دندانی½مختلط½)6½تا½13½سالگی(½تشخیص½
داد.½پس½مراجعه½به½داندانپزشک½در½این½دوره½سنی½)حتی½اگر½پوسیدگی½یا½مشکلی½مشاهده½نکنید(½مفید½خواهد½بود.

در شکل صفحه ی بعد، انواع دندان های شیری و زمان بندی رویش و افتادن آنها را مشاهده می کنید. 

هر چند گاهی این زمان ممکن است به دالیل مختلف با تاخیر یا تعجیل همراه باشد.



11 یمنود راداا  یرد و رایفت

تفاوت دندان شیری و دایمی ▐

دندانهاي½شیري½و½دائمي½با½یکدیگر½تفاوت½هاي½بسیاری½دارند½که½آنها½را½از½یکدیگر½قابل½تشخیص½میسازد.½در½جدول½زیر½به½
تعداد½محدودی½از½تفاوت½ساختاری½آنها½می½پردازیم.½

دندان دائميدندان شیريمعیار

بزرگترکوچک½تراندازه

کدرروشنرنگ

بلندترکوتاه½تر)پیازي½شکل(تاج

گشادترتنگ½ترطوق

بزرگ½ترکوچک½ترسطح½جونده

پهن½ترباریک½ترریشه

ضخیم½ترنازک½ترضخامت½مینا

ضخیم½ترنازک½ترضخامت½عاج

کوچک½تروسیعمغز½دندان

زمان بندی رویش دندان های شیری و دایمی ▐

در½مورد½زمان½دقیق½رویش½دندان،½اتفاقات½بسیاری½دخیل½است.½اما½میانگین½زمان½رویت½دندان½ها½را½می½توان½با½توجه½به½شکل½
زیر½انتظار½داشت.

الزم½به½ذکر½است½که½تاخیر½در½رویش½دندان½طبق½شکلی½که½در½ادامه½می½آید،½برای½دندان½های½شیری½با½اختالف½2½تا½3½ماه،½
و½برای½دندان½های½دایمی½تا½حدود½1½تا½2½سال½طبیعی½ست.½اگر½این½بازه½ی½زمانی½بیش½تر½از½این½شد½به½دندان½پزشک½مراجعه½

نمایید.½



اولین مروارید12

زمان افتادنزمان رویشدندان های شیری

7-6½سالگی6½ماهگیدندان½های½پیشین½مرکزی½پایین

8-7½سالگی7/5½ماهگیدندان½های½½پیشین½مرکزی½باال

7-6½سالگی7½ماهگیدندان½های½½پیشین½جانبی½پایین

9-8½سالگی9½ماهگیدندان½های½½پیشین½جانبی½باال

10-9½سالگی12½ماهگیاولین½دندان½های½آسیا½پایین

10½سالگی16½ماهگیدندان½های½نیش½پایین

11½سالگی18½ماهگیدندان½های½نیش½باال

11-10½سالگی20½ماهگیدومین½دندان½های½آسیا½پایین

11-10½سالگی2½سالگیدومین½دندان½های½آسیا½باال



13 ااناد نند رویی اولین راداا

نشانه های رویش اولین دندان ▐

در½هنگام½رویش½دندان،½به½خصوص½اولین½دندان½نشانه½های½متعددی½در½یک½کودک½دیده½می½شود.½اگر½چه½خیلی½از½این½عالیم½
می½توانند½کامال½طبیعی½باشند½ولی½برخی½از½آنها½می½توانند½عالیمی½از½یک½بیماری½محسوب½شده½و½نگران½کننده½باشند.½به½
همین½دلیل½شناخت½طبیعت½این½نشانه½ها½ضرورت½دارد½تا½والدین½به½خصوص½مادران،½بتوانند½راهکار½مناسبی½برای½کنترل½آنها½

داشته½باشند.

تعدادی½از½این½نشانه½را½در½ادامه½ی½مطلب½در½پیش½می½گیرم.

گاز½گرفتن½بییش½از½حد½اجسام½و½دست½-½1
آب½ریزیش½دهانی½)درولینگ½یا½افزایش½مقدار½بزاق(-½2
نق½نق½کردن½زیاد،½خصوصا½درشب½-½3
بد½خوابی½-½4
تب½-½5
اسهال½و½گاهی½یبوست½-½6
عالیم½پوستی½)اسپات½های½روی½پوست(½تورم½قرمز½رنگ½روی½پوست½و½جوش½های½قرمز½رنگ½قنداق-½7
کاهش½اشتها½-½8
مالیدن½گوشها،½لبها½و½بینی½-½9

عفونت½ثانویه½-½10
ضعف½و½بی½حالی½-½11



اولین مروارید14

احساس½درد½و½خارش½در½محل½رویش½دندان½-½12
کاهش½مصرف½آب-½13
رفالکس½معده-½14
افزایش½ضربان½قلب½)تاکی½کاردیا(½-½15
التهاب½های½گوشی½به½خصوص½در½سمت½رویش½دندان½)اوتایتیس(-½16
ایجاد½کیست½های½دهانی½-½17
سرفه،½غالبا½در½هنگام½خواب½شب½-½18

در½ادامه½به½توضیح½مختصری½از½چند½مورد½باال½می½پردازیم.½

1  گاز گرفتن بیش از حد اجسام یا دست ها  ▐

از½آنجایی½که½اعمال½فشار½بر½روی½لثه½طفل½را½تا½حد½زیادی½آرام½می½کند½اجازه½دهید½تا½حتی½االمکان½با½وسایل½تمیز½یا½با½دست½
خود½لثه½ی½خود½را½ماساژ½دهد½یا½اینکه½شما½این½کار½را½برای½او½انجام½دهید.½

▐ )DROOLING( 2  آب ریزش دهانی

آبریزش½دهانی½یکی½از½نشانه½های½عمومی½رویش½دندان½به½خصوص،½اولین½دندان½است.½

علت½این½امر½مکانیسم½رویش½دندان½است½که½منجر½به½افزایش½فعالیت½سلول½هایی½موسوم½به½سلول½های½سبدی½می½شود½که½در½


