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( :Premolars)الضواحك 

في الحفرة الفموية8:  عددها

في كل فك4

في كل نصف فك2
بين األنياب واألرحاء األولى: موقعها
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:الضواحك

وظيفتها :

تساعد االرحاء في المضغ

المساعدة في حفظ ارتفاع الثلث السفلي للوجه ودعم العضالت الماضغة

الضواحك األولى تساعد الناب في المسك والتمزيق

لها دور في النواحي الجمالية والكالم وهذا الدور اقل من دور االنياب والقواطع واكثر من دور االرحاء

 يمكن االستفادة منها في بعض المعالجات التقويمية من خالل قلعها أو....

FUNCTIONS OF PREMOLARS
Premolars (upper and lower) function with molars (a) to masticate food and (b) to maintain the vertical dimension of the face (between the nose and chin).
First premolars (c) assist the canines in shearing orcutting food morsels, and all premolars (d) support the corners of the mouth and cheeks to keep themfrom sagging. [1]

Dr. Mayssam Khaddam  
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العلويالثانيالضاحكمنالعلوياالولالضاحكفيحدةاكثرالخديةالحدبة

العلوياالولالضاحكفيالوحشيةالحافةمناطولالخديةللحدبةاالنسيةالحافة

العلويالثانيالضاحكفياالنسيةالحافةمناطولالوحشيةالحافةبينما

الثانيالضاحكمنالعلوياالولالضاحكفيووضوحابروزااكثرالخديةللحدبةالخديةالحافة

الثانيالضاحكمنالعلوياالولالضاحكفيواوضحاكبرالعنقياالطباقياالستدقاق

(العنقباتجاهاالطباقيالسطحمنالمتدرجالتضيق:العنقياالطباقياالستدقاق)

الضاحك الثاني العلوي Vs   الضاحك االول العلوي
السطح الخدي

Dr. Mayssam Khaddam  
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 اقصر من الحدبة الخدية في الضاحك االول الحدبة الحنكية

الحدبة الحنكية اقصر بقليل من الحدبة الخدية في الضاحك الثاني

 اكبر واوضح في الضاحك االول العلوي من الضاحك الثانياالستدقاق الخدي الحنكي

ن الحدبة التضيق المتدرج من الناحية الخدية باتجاه الحنكي حيث تكو:االستدقاق الخدي الحنكي )

(الخدية عريضة باالتجاه االنسي الوحشي بينما تكون الحدبة الحنكية اقل عرضا 

الضاحك الثاني العلوي Vs   الضاحك االول العلوي
السطح الحنكي

Dr. Mayssam Khaddam  
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االحياناغلبفيجذرانالعلوياالولللضاحك

االحياناغلبفيواحدجذرالعلويالثانيللضاحكبينما

العلوياالولالضاحكفيواضحبشكلالحنكيةالحدبةمناطولالخديةالحدبة

العلويالثانيالضاحكفيالحنكيةالحدبةمنبقليلاطولالخديةالحدبةبينما

مناوضحالعلوياالولالضاحكلجذراالنسيالسطحعلىالموجود(الميزاب)االنخفاض

الوحشيالسطحعلىالموجود

مناوضحالعلويالثانيالضاحكلجذرالوحشيالسطحعلىالموجود(الميزاب)االنخفاض

االنسيالسطحعلىالموجود

فيلعلويااالولالضاحكعلىيتواجد(االنسيالحفافيالميزاب)االنسيالحفافياالرتفاعميزاب

العلويالثانيالضاحكعلىالتواجدنادرانهحينفياالحياناغلب

الضاحك الثاني العلوي Vs   الضاحك االول العلوي
السطح المالصق

Dr. Mayssam Khaddam  
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 في الضاحك االول العلوي له شكل سداسي االضالعالسطح االطباقي

بينما له شكل بيضوي في الضاحك الثاني

 ي الضاحك تتقارب لسانيا في الضاحك االول بينما تكون متوازية تقريبا فالسطوح المالصقة

الثاني

 ين عن يكون طويال في الضاحك االول والوهدتين االنسية والوحشية بعيدتالميزاب المركزي

بعضهما وقريبتين من االرتفاعين الحفافيين االنسي والوحشي

ة قريبتين من بينما الميزاب المركزي يكون قصيرا في الضاحك الثاني والوهدتين االنسية والوحشي

بعضهما وبعيدتين عن االرتفاعين الحفافيين االنسي والوحشي

 العلويوهو يخترق االرتفاع الحفافي االنسي للضاحك االولالميزاب الحفافي االنسي يشاهد

 في الضاحك االول العلوي اكثر بروزا ووضوحا من الضاحك الثاني العلويالخديةالحافة

 في الضاحك االول العلوي اقل من الضاحك الثاني الميازيب الثانوية

الضاحك الثاني العلوي Vs   الضاحك االول العلوي
السطح االطباقي 

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular First Premolar

( :Mandibular first premolar)الضاحك األول السفلي 

بين الناب والضاحك الثاني الموقع

5 سطوح التاج

الوالدةسنة بعد2 بدء التكلس 

سنوات5-6 انتهاء تكون الميناء

سنة10-12 البزوغ

سنة12-13 Root completed [2] 

الرمز حسب 

Palmer notation system [2]

21-28 الرمز حسب 
universal notation system [2]

34-44 الرمز حسب 
Fédération Dentaire

Internationale (FDI)
adopted by the World Health 

Organization (WHO) [2]
Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular First Premolar

Mandibular)الضاحك األول السفلي  first premolars: )

منهغراصلكنهالسفليالثانيالضاحكمناكثرالسفليالنابيشبه

عامبشكل

وظيفيةوهيوحادةطويلةخديهحدبهله

ومشابهةوظيفيةغيروهيالدهليزيةمناصغراللسانيةالحدبة

بروزااكثرلكنللناباللثوياللسانيلالرتفاع

الوحشيةمناقصراالنسيةالخديةالحدبيةالحافة

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular First Premolar

Buccal)السطح الخدي (: The crown)التاج  surface)

 الحافة الخدية غير بارزة كما هو الحال  في الضاحك االول العلوي

يوجد انخفاضين تطوريين حديين بين الفصوص الخدية الثالثة

 قليال من المحور الطولي للسناالنسيالحدبة الخدية عالية وحادة تتوضع الى

المنحدر الحدبي االنسي اقصر من الوحشي

خطوط التراكب او البركماتا تشاهد على السطح الخدي وتمتد انسيا وحشيا في الثلث العنقي

Dr. Mayssam Khaddam  

44
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Mandibular First Premolar

(lingual surface)السطح اللساني (: The crown)التاج 

انياللسالىيميلتاجمعالخديالسطحمنكثيرااضيق

ة،مدوروذروتهاوظيفيةوغيرصغيرةاللسانيةالحدبة

اللسانيمناالطباقيالسطحمعظمرؤيةويمكن

ياللساناالنسيالحفافيالتطوريالميزابرؤيةيمكن

دبيالحالمنحدرعناالنسيالحفافياالرتفاعيفصلالذي

اللسانيةللحدبةاألنسي

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular First Premolar

(proximal surface)السطح المالصق (: The crown)التاج 

 واف الخدية الحيتقعر تاج الضاحك االول السفلي من االنسي بشكل ملحوظ باتجاه اللساني لهذا فان

اطول من الحواف اللسانية

 من ذروة الحدبة الخدية الى السطح االطباقي ثم درجة 45االرتفاعات الحفافية تنحدر بزاوية

تتسطح الى ذروة الحدبة اللسانية

 يمكن ان يرى من هذا السطح قرب االرتفاع اللسانياالنسي اللساني الحفافيالميزاب

طح الملتقى المينائي المالطي على السطح االنسي يكون اكثر تقعرا باتجاه االطباقي من الس

الوحشي مما يساعد في التمييز بين الضاحك االول السفلي االيمن وااليسر

 غياب الميزاب قرب االرتفاع اللسانيالمنظر الوحشي مشابه لالنسي ما عدا

 ولكنه اقل انحدارا باتجاه اللساني االرتفاع الحفافي الوحشي اكثر تطورا من االنسيDr. Mayssam Khaddam  



ASPU 2020 14

Mandibular First Premolar

occlusal)السطح االطباقي (: The crown)التاج  surface)

 متطورة والحدبة اللسانية صغيرةاالرتفاعات الحفافية

 تبدو بوضوح الوهدتان الوحشية واالنسية

 يمكن اال يقطع االرتفاع المعترض في بعض االحيانالميزاب التطوري االطباقي

 افي االنسي و يمتد من الوهدة االنسية باتجاه السطح اللساني بين االرتفاع الحفالميزاب التطوري االنسي اللساني

الحدبة اللسانية 

[3]

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular First Premolar

(:The root)الجذر 

 جذر واحدعادة الضاحك االول السفلي له

 السطح االنسي والوحشي للجذر مقعر

 اللساني مؤنفوالوجه الخدي للجذر اكثر مخروطية  الوجه

 اقصر من جذر الضاحك الثاني السفلي جذر الضاحك االول السفلي

 دهليزي ولسانيجذرانفي بعض االحيان يكون للضاحك االول السفلي

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular Second Premolar

The Root Canal Anatomy in Permanent dentition 2019

Dr. Mayssam Khaddam  

Mandibular Right First Premolar: Pulpal anatomy and access preparations
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Mandibular First Premolar

Mandibular Right First Premolar: Pulpal anatomy and access preparations

Endodontics principles and practice 5th Edition 2015: pag 463

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular First Premolar

Dr. Mayssam Khaddam  

• تتسعحيثالعلويةالضواحكفيبتلكشبيهةاللبحجرة

وحيدلبيقرنمنهايخرجولكن،الحنكيالدهليزيباإلتجاه

صغيرلبيقرنيمروأحيانا  ،الدهليزيةالحدبةبإتجاهيمتد

الضامرةاللسانيةالحدبةباتجاه

• تضيقالتي%75بنسبةوحيدةجذريةقناةيوجدعادة

نقناتيتضمالتياألسنانأغلب.للجذراألوسطالثلثباتجاه

(2.60)(2.59)شكل.ذرويتانفتحتانلهايكون

:الضاحك األول السفلي 

رسم توضيحي للب للضاحك سفلي أول( 2.59شكل )

مقاطع لضاحك ( 2.58شكل )

سفلي أول لتوضيح شكل اللب 
A:  دهليزي B: حنكي
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Mandibular First Premolar

:مقاييس الضاحك االول السفلي 

Dr. Mayssam Khaddam  

األبعاد المقترحة
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Mandibular second Premolar

( :Mandibular second premolar)الضاحك الثاني السفلي 

الضاحك االول والرحى االولىبين الموقع

5 سطوح التاج

الوالدةسنة بعد2,5 بدء التكلس 

سنوات6-7 انتهاء تكون الميناء

سنة11-12 البزوغ

سنة13-14 Root completed [2] 

الرمز حسب 

Palmer notation system [2]

20-29 الرمز حسب 
universal notation system [2]

35-45 الرمز حسب 
Fédération Dentaire

Internationale (FDI)
adopted by the World Health 

Organization (WHO) [2]

هي والضاحك االول السفلي من الحفافية اعلى ارتفاعاته 

تقدم تماسا اكثر وتداخل اطباقي اكبر لالسنان

جذره اكبر واطول من االول وفي حاالت نادرة يتشعب الى

جذرين

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular second Premolar

( :Mandibular second premolar)الضاحك الثاني السفلي 

:هناك شكالن شائعان للضاحك الثاني السفلي

الشكل االول له حدبتان

 حدبات3الشكل الثاني له:

له حدبتان لسانيتان وحدبة دهليزية

له قرنان لبيان لسانيان وقرن لبي خدي

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular second Premolar

Buccal)السطح الخدي (: The crown)التاج  surface)

ليالسفاالولللضاحكالدهليزيةالحدبةمناقصرالدهليزيةالحدبة

ستدارةااكثرالدهليزيةوالوحشيةالدهليزيةاالنسيةالحدبيةالمنحدرات

اكبربشكلكليلةذروةمعقليالواطولوحشياانسيااعرضالجذر

الىالسويةنفسفيوعريضةوالوحشيةاالنسيةالتماسمناطق

االطباقيمعالمتوسطالثلثالتقاءمنتماماالعنقي

45

45

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular second Premolar

(lingual surface)السطح اللساني (: The crown)التاج 

44

الضاحك الحدبة اللسانية في الضاحك ثنائي الحدبات او الحدبة اللسانية االنسية في

السفلي اطول من الحدبة اللسانية في الضاحك االول ثالثي الحدبات تكون 

 ة الحدبة اللسانية االنسية اعرض واطول من اللسانيفي الضاحك ثالثي الحدبات

يمتد قليال على السطح اللسانيميزاب لساني ويفصل بينهما الوحشية 

اني في في الضاحك ثنائي الحدبات ال يوجد ميزاب لساني وانما يوجد ميزاب وحشي لس

منطقة اتصال االرتفاع الحفافي الوحشي مع االرتفاع الحدبي اللساني 

 من السطح اللساني لجذر  اعرض الضاحك السفلي الثاني السطح اللساني لجذر

الضاحك االول السفلي

4545

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular second Premolar

(Mesial surface)السطح االنسي (: The crown)التاج 

45
44

عند مقارنته مع السطح االنسي للضاحك االول السفلي

 وذروتها تتوضع اكثر نحو الجانب الدهليزياقصرالحدبة الدهليزية

 دهليزيا لسانيااعرضالتاج والجذر

 اكبر الحدبة اللسانية

 (متعامد مع المجور الطولي للسن)افقياالرتفاع الحفافي االنسي

ال يوجد ميزاب انسي لساني

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular second Premolar

(Distal surface)السطح الوحشي (: The crown)التاج 

45
44

 من منظر وحشي يمكن رؤية جزء كبير من السطح االطباقي الن

(يتوضع باتجاه العنق)االرتفاع الحفافي الوحشي اقل ارتفاعا 

ن االيسرهذه الصفة تساعد في تمييز الضاحك الثاني السفلي االيمن ع

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular second Premolar

Occlusal)السطح االطباقي (: The crown)التاج  surface)

45

45

 ن مالميازيب الثانوية اكثر شيوعا في الضاحك الثاني السفلي

الضاحك االول السفلي 

طباقي يتميز السطح االطباقي للضاحك ثنائي الحدبات عن السطح اال

:للضاحك ثالثي الحدبات ب

 الخطوط الخارجية للسطح االطباقي اكثر استدارة

ال يوجد ميزاب لساني

عادة ال توجد حفرة مركزية

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular second Premolar

Occlusal)السطح االطباقي (: The crown)التاج  surface)

(H)او(  U) الضاحك الثاني ثنائي الحدبات تكون الميازيب فيه من النمط 

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular second Premolar

Dr. Mayssam Khaddam  

Occlusal table:   الطاولة االطباقية 
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Mandibular second Premolar

(:The root)الجذر 

 اعرض لكنه اطول وجذر الضاحك الثاني السفلي مشابه لجذر الضاحك االول السفلي

 الذي قد يحدث احيانا في الضاحك االولليس هناك اي ميل لهذا الجذر للتشعب

45السفلي  44

Dr. Mayssam Khaddam  
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Mandibular Second Premolar

Mandibular Right Second Premolar: Pulpal anatomy and access preparations

Endodontics principles and practice 5th Edition 2015: pag 463

Dr. Mayssam Khaddam  

The Root Canal Anatomy in Permanent dentition 2019
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Mandibular Second Premolar

Endodontics principles and practice 5th Edition 2015: pag 463

Dr. Mayssam Khaddam  

:الضاحك السفلي الثاني 
رغم منن النسنبة شكل اللب يَختلف قليال  عن ذلك الَمْوُصوِف للضاحك األول، بال

ن لوجننود قنننواُت وحينندةُ وهننناك عننادة قننرنين لبيننين واضننحي%( 85)العاليننة 

(2.61شكل )يتجهان نحو الحدبات

(2.61)شكل
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Mandibular second Premolar

:مقاييس الضاحك الثاني السفلي

Dr. Mayssam Khaddam  

األبعاد المقترحة
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Conclusion

Dr. Mayssam Khaddam  

الضاحك الثاني السفلي الضاحك االول السفلي العلويالضاحك الثاني االول العلوي الضاحك

11-12 10-12 10-12 10-11 البزوغ

13-14 12-13 12-14 12-13 اكتمال الجذر

8 8.5 8.5 8.5 طول التاج

14.5 14 14 14 طول الجذر

مقارنة بين الضواحك


