
التغيرات التراجعية في األسنان
Regressive changes of teeth

باسمة يوسف.د



Attritionالسحل 

ها مع نتيجة تماس, حت فيزيولوجي للسطوح املالصقة واإلطباقية للسن•
.املجاورواملقابل

.قدم العمريتناقص طول القوس السنية بسبب السحل املالصق لألسنان مع ت•

أصفر أو بني ويبقى العاج املصطبغ بلون ,في املراحل املتقدمة تزول كل امليناء•
.  كما يتشكل عاج ثانوي لحماية اللب,

و قد يتحول إلى حالة مرضية عند مرض ى الضزز أو مرض ى االضطرابات •
.العضلية أو النفسية



Attrition



Abrasionالحت

نتيجة قوى ميكانيكية غير,لألسنانالدهليزيةمرض ي للسطوح حت•
 واحدة أو عدة أسنان)طبيعية

ً
(.يصيب سنا

:أسبابه•

ي وضع الدبابيس ف)بعض العادات أو املهن ,األفقي لألسنانالتفريش•
(.أكل البزر, الخياط-النجار:الفم

.كمية العاج املرمم املتشكل تكون حسب شدة العامل املسبب•



Abrasion



Erosionالتعرية

فقد املادة السنية بوسائل كيميائية•

:خارجية•

.الخل-أحماض الليمون -

- 
ً
.تتظاهراإلصابة على السطح  الدهليزي غالبا

:  داخليــة•

.اإلقياء-القلس-•

 تتظاهر اإلصابة على السطح اللساني-•
ً
(.أو الحنكي)غالبا



Erosionالتعرية



:Transparent Dentineالعاج الشفاف•

تقدم )يولوجيفيز العاجية بسبب األقنيةفي الكلسيةوترسيب األمالح ,تصلب العاج األولي•
(.حت-نخر:أذية العاج)أو بسبب مرض ي,(العمر

 :الثالثيالعاج •

.رتحضيكسرأو-تعرية-حت-نخر:بسبب( العاج املرمم)يتصف بشكله الفوضوي •

.سريع التشكل•



Secondary Dentine  



Dental Resorptionامتصاص األسنان

• 
ً
 أو أن يكون مرض,(امتصاص جذور األسنان اللبنية مع تشكل األسنان الدائمة)إما أن يكون فيزيولوجيا

ً
:وهو إما: يا

:External Resorptionامتصاص خارجي-1•
.من الرباط باتجاه الداخل•
:أسبابه•

(.ورم حبيبي حول ذروي لفترة طويلة)التهابات حول ذروية•
.األورام واألكياس•
.القوى اإلطباقية الزائدة•
 )الرض  •

ً
(.حركة تقويمية راضة غير مدروسة مثال

.األسنل املنطمرة•
(.ينشط كاسرات العظم,ممكن أن يحدث التصاق سنخي سني)قلع وإعادة زرع األسنان•
.أسباب مجهولة•

:Internal Resorptionامتصاص داخلي-2•
العاج من الناحية حيث تتحول الخاليا الغيرمتمايزة في اللب إلى خاليا كاسرة تبدأ بامتصاص:من اللب باتجاه الخارج•

 
ً
.اللبية أوال

 فيه,مجهول السبب•
ً
.ولكن يعتقد أن تغيرات وعائية قد تلعب دورا

ي تظهر على تاج وهذا هو سبب البقع الوردية الت,ردة فعل اللب تجاه العامل املسبب تتمثل بفرط تصنع لبي وعائي•
. السن املصاب



Dental Resorption



Hypercementosisالضخامة املالطية

-لهك)الثانوي على سطح الجذراملالطهي عبارة عن توضع كميات زائدة من •
 
ً
(.فقطالذرويالثلث أوعلى-غالبا

:في الحاالت التاليةاملوضغيةاملالطيةتالحظ الضخامة •

.الذرويةالتهابات النسج الداعمة حول •

.الكسور الجذرية•

ن ,مرض يصيب العظام:باجتداء • ,يسبب امتصاص عظمي يتلوه تكو 

فتحدث الضخامة,ويكون الثاني أسرع من األول •



Hypercementosis



إلصغائكم“شكرا


