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:للمقررالعامةاألهداف

تعريف رخوةونسجوعظامأسنانمنبمكوناتهالخاصةالتشريحيةوالعالماتالفمويالجوفعلىالطالب-أ

تعريف الفممكوناتوصففيالمستخدمةوالتسمياتوالتعاريفالمصطلحاتعلىالطالب-ب

تعليم الصناعية،الموادضبعاستخدامخاللمنوالنحتالرسمبتقنياتواستنساخهاالطبيعيةاألسنانفيالموجودةالتشريحيةالعالماتلنقطرقالطالب-ج

طباختصاصاتيفللعمللتأهيلهالالزمةوالعلميةاليدويةالمهاراتالطالبإكساببهدفالطبيعية،لألسنانوالواسمةالمميزةالتشريحيةاألشكاللمحاكاة

(الثابتةالتعويضات،(المباشرةالتجميليةالوجوه–النخورترميم)الترميميةالمداوة)وخاصةالعمليةاألسنان

Introduction
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Revision

القك السفلي الفك العلوي السن

1 1 الناب

2 2 الضاحك االول

3او 2 2 الضاحك الثاني

5 4+1 الرحى االولى

4 4 الرحى الثانية

5او 4 4او 3 الثالثةالرحى 

ت
با
حد

 ال
دد

ع

Cusp   الحدبة
is a pyramidal elevation, or peak, located on the occlusal surfaces of molars and premolars, and on the incisal edges of canines.

حدبة عبارة عن ارتفاع هرمي الشكل يتوضع على السطح االطباقي لالرحاء والضواحك وعلى الحد القاطع للنابال
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Cusp ridges  حواف الحدبة

Each cusp has four cusp ridges (linear prominences of enamel) converging toward the cusp tip.

حواف تتقارب وتلتقي في ذروة الحدبة4تتميز كل حدبة بوجود 

:  لكل حدبة هي4الحواف ال
الحافة االنسية1.

الحافة الوحشية2.

(وتسمى الحافة الشفوية في االنياب)الحافة الخدية 3.

ة وتسمى الحاف)الحافة المثلثية في االسنان الخلفية 4.
(اللسانية في االنياب

Revision
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Cusp ridges  حواف الحدبة

Each cusp has four cusp ridges (linear prominences of enamel) converging toward the cusp tip.
حواف تتقارب وتلتقي في ذروة الحدبة4تتميز كل حدبة بوجود 

Revision
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Cusp ridges  حواف الحدبة

Revision
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Revision

Pits: are the deepest parts of some of the fossae

الوهدة هي الجزء االعمق في الحفرة

Dr. Mayssam Khaddam  
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Premolars

( :Premolars)الضواحك 

في الحفرة الفموية8:  عددها

في كل فك4

في كل نصف فك2

بين األنياب واألرحاء األولى: موقعها
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Premolars

: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 or cutting food morsels,
and all premolars (d) support the corners of the mouth and cheeks to keep them from sagging. [1]

Dr. Mayssam Khaddam  
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Maxillary Premolars

:الضواحك العلوية 

ك السفلية تشبه الضواحك العلوية االولى والثانية بعضها اكثر مما تشبه الضواح

بعضها

ك الضاحك االول العلوي اكبر من الضاحك الثاني العلوي في حين ان الضاح

االول السفلي اصغر من الضاحك الثاني السفلي

 لعلوي من تاج الناب ا( البعد االطباقي العنقي)تيجان الضواحك العلوية اقصر

لكن اطول قليال من تيجان االرحاء العلوية المجاورة

14
15

4445
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Maxillary Premolars

:الضواحك العلوية 

 حنكي1خدية و3فصوص تطورية، 4الضواحك العلوية مكونة من

الضواحك العلوية عرضها الخدي الحنكي اكبر من عرضها االنسي الوحشي

 الضواحك العلوية سطحها االطباقي مسدسي الشكل(hexagonal  ) واقرب

للبيضوي بينما السطح االطباقي للضواحك السفلية يكون دائريا

ي حين ان الضواحك العلوية يكون لها حدبتين  وفي الغالب متقاربتين بالحجم ف

حدبات كما هو حال الضاحك الثاني السفلي  3الضواحك السفلية قد يكون لها 

ديةاالولى السفلية دائما اصغر من الحدبة الخوالحدبة اللسانية في الضواحك

14
15

4445
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Maxillary Premolars

:الضواحك العلوية 

ذور جذور الضواحك العلوية اقصر من جذور االنياب العلوية ولكن بنفس طول ج

االرحاء 

جذور الضواحك العلوية تبدي ميالنا حنكيا وحشيا خفيفا

Dr. Mayssam Khaddam  
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Maxillary First Premolar

( :Maxillary first premolar)الضاحك األول العلوي 

تملك الضواحك االولى العلوية بعض الخصائص المشتركة مع االسنان الخلفية

:من الخصائص المميزة لالسنان الخلفية عن االمامية

البعد الخدي اللساني اكبر نسبيا من البعد االنسي الوحشي

 (اوسع)مناطق التماس اعرض

 (تقع عند نفس المستوى تقريبا)مناطق التماس متقاربة بالمستوى

الخط العنقي الدهليزي اقل انحناءا انسيا وحشيا

 اقصر من االسنان االمامية( اطباقيا عنقيا)طول التاج

Dr. Mayssam Khaddam  



4/4/2020 15

Maxillary First Premolar

( :Maxillary first premolar)الضاحك األول العلوي 
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Maxillary First Premolar

(:The crown)التاج 

 سطوح5له

 يحمل :

 حدبة دهليزية

 حدبة حنكية

 ميازيب رئيسية

ميازيب ثانوية

Dr. Mayssam Khaddam  



4/4/2020 17

Maxillary First Premolar

السطح االطباقي(: The crown)التاج 

9 mm

7 mm
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4/4/2020 18

Maxillary First Premolar

Buccal)الحدبة الخدية –السطح االطباقي (: The crown)التاج  cusp)

 تكون الحدبة الخدية في الضاحك االول العلوي اكثر حدة وارتفاعا

وسطحها الساني فقط يساهم بالوظيفة االطباقية

 خدية، لسانية، انسية، وحشية: لها اربع حواف تنحدر من ذروتها

 الحافة الدهليزية(Buccal ridge:)تمتد عنقيا من ذروة الحدبة وتتمادى على السطح الدهليزي

 المثلثية –الحافة اللسانية(Lingual-Triangular ridge :)تمتد لسانيا من ذروة الحدبة الى الميزاب المركزي

 الحافة االنسية(Mesial ridge :)وهي اطول من الحافة تمتد من ذروة الحدبة حتى الزاوية االنسية الدهليزية

الوحشية

 الحافة الوحشية(Distal ridge :) وهي اقصر من الحافة الدهليزيةتمتد من ذروة الحدبة الى الزاوية الوحشية

االنسية
Maxillary right first premolar

Mesial ridge

[3]
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Maxillary First Premolar

الحدبة الحنكية–السطح االطباقي (: The crown)التاج 

 حدبة مدورة وهي اقل حدة واقصر من الحدبة الخدية: الحدبة الحنكية

تتوضع في الجهة الحنكية من السطح االطباقي ونحو االنسي قليال

الحدبة الحنكية وظيفية بكل منحدراتها

لها اربع حواف تنحدر من ذروتها مثلها مثل الحدبة الخدية

 بسبب التوضع االنسي للحدبة الحنكية الحافة االنسية تكون اقصر من الحافة الوحشية

Maxillary right first premolar

Mesial ridge
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Maxillary First Premolar

Occlusal table:   الطاولة االطباقية 
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Maxillary First Premolar

(Grooves)الميازيب–السطح االطباقي (: The crown)التاج 

Vحادة وعميقة ولها شكل حرف  )(: الميازيب الرئيسية 
ما في اقل اهمية من الرئيسية وهي ضحلة واقل انتظا)( : الميازيب الثانوية 

شكلها معطية شكل تجعدات

[3]

الحافة الحفافية االنسية اقصر من الوحشية

الحفرة االنسية اعمق من الحفرة الوحشية

Dr. Mayssam Khaddam  
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Maxillary First Premolar

(Grooves)الميازيب–السطح االطباقي (: The crown)التاج 

الميزابان التطوريان الدهليزيان:

ة المثلثية يشكل عند التقائه مع الميزاب المركزي انخفاضا مثلثيا عميقا يسمى الوهد: الميزاب االنسي الدهليزي

الدهليزية االنسية

مثلثية يشكل عند التقائه بالميزاب المركزي انخفاضا مثلثا عميقا يدعى الوهدة ال: الميزاب الوحشي الدهليزي

الدهليزية الوحشية

هدة المثلثية ينتهيان في الميزاب المركزي داخل الحواف االنسية والوحشية مشكلين الو: الميزابان التطوريان اللسانيان

اللسانية االنسية والوهدة المثلثية اللسانية الوحشية

[3]

 الميزاب المركزي التطوري(Central groove :) يمتد انسيا وحشيا

ويقسم السطح االطباقي الى قسمين دهليزي ولساني 

 الميزاب الحفافي االنسي(Mesial marginal groove :) يمتد من

ي للسنالميزاب المركزي عبر االرتفاع الحفافي االنسي الى السطح االنس

Dr. Mayssam Khaddam  
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Maxillary First Premolar

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

يشبه الناب العلوي ولكنه اقصر منه واصغر باالتجاه االنسي الوحشي

اعرض من كل الضواحك باالتجاه االنسي الوحشي

 يتكون هذا السطح الخدي من التحام الفصوص(Lobs ) الثالثة وما يدل على ذلك هو

التطوريان الموجودان على السطح الدهليزي( االنخفاضان)وجود الخطان 

له الفص المتوسط يكون ناميا ويشكل الحافة الدهليزية معطيا السطح الخدي شك

(convex)المحدب 

جعل ذروة الحدبة الخدية تتوضع الى الوحشي قليال بالنسبة للخط المتوسط مما ي

المحدبالمنحدر االنسي المستقيم اكثر طوال من المنحدر الوحشي

 يمكن مشاهدة خطوط التراكب(perikymata )في الثلث العنقي من السطح الخدي

[3]

االنخفاضان التطوريان

ة 
اف
ح
ال

(
ف

فا
ح
ال

 )
ية

خد
ال

Imbrication lines 
perikymata
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Maxillary First Premolar

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

مدور في كل اتجاهاته

اصغر من السطح الخدي

 واقل حدة منها اقصر من الخدية الحدبة اللسانية

لذلك يكون تميل الحدبة اللسانية نحو االنسي بالنسبة للخط المتوسط للسن

المنحدر االنسي اقصر من المنحدر الوحشي
M D

Dr. Mayssam Khaddam  
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Maxillary First Premolar

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

 ث المتوسط الذي يمتد الى الثلالميزاب الحفافي االنسي يحوي االرتفاع الحفافي االنسي واحيانا

من التاج تحت منطقة التماس

 اوز الملتقى الذي يتوضع عنقيا بالنسبة لمنطقة التماس ويتجاالنخفاض التطوري االنسي يحوي

المينائي المالطي

ا يساعد وهذتحدب الملتقى المينائي المالطي على السطح االنسي اكبر منه على السطح الوحشي

في التمييز بين السطح االنسي والوحشي

Dr. Mayssam Khaddam  
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Maxillary First Premolar

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

 را بعض مظهيتوضع نحو العنق اكثر من االرتفاع الحفافي االنسي يحوي االرتفاع الحفافي الوحشي الذي

اجزاء السطح االطباقي 

 وان وجد فهو ضحل جداالميزاب الوحشي قليل التواجد

 كما هي الحال في السطح االنسيال يحوي انخفاض تطوري

 لتمييز وهذا يساعد في اتحدب الملتقى المينائي المالطي على السطح الوحشي اقل منه على السطح االنسي

بين السطح االنسي والوحشي

رب الى مناطق التماس في االنسي والوحشي تقع بنفس المستوى عند التقاء الثلث المتوسط بالطاحن واق

الدهليزي

Dr. Mayssam Khaddam  
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Maxillary First Premolar

(:The root)الجذر  

 قد يكون وحيدا(Single ) او ثنائيا(Bifurcated)

خم الجذر الدهليزي اطول واضاالول العلوي ثنائي الجذر هو االكثر شيوعا، ويكون كالضاح

الحنكيمن الجذر 

ا في االسنان وحيدة الجذور يوجد ميزاب في وسط الجذر وهذا الميزاب يكون اكثر وضوح

على السطح االنسي من الجذر

[3]
Dr. Mayssam Khaddam  
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Maxillary First Premolar

Maxillary Right First Premolar: Pulpal anatomy and access preparations

Endodontics principles and practice 5th Edition 2015: pag 457
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Maxillary First Premolar الضواحكلب  
 و،ملتحمينيكوناأنيمكنو%85بنسبةجذرينللضاحكيكونماغالبا  

بقناةجذروجودواحتمال،مستقلةبفتحةجذركلقناةتنتهيعامبشكل

من%5فيقنواتثالثمصادفةويمكن،الحاالتمن%10منأقلواحدة

(2.56)و(2.555)شكل(جذوربثالثأحيانا  )الحاالت

 لبيينقرنينمنهايخرجوالحنكيالدهليزيباإلتجاهاللبيةالحجرةتتسع

و،أضيقاللبحجرةتكونالدهليزيةالناحيةومن،الحدباتقمةباتجاه

ر  الجذضمنعادةتقعالمركز  فينقطةبأعلىمدّورة  اللب  حجرةأرضتكون

و،الشكلقمعيةبفوهاتاللب  حجرةمنالجذَريةالقنواتتَْنشأحيث،

يينحنالتاج  شكلأن  حيثاألنسي،السطح  إلىأقرب  اللب  حجرةتكون

النخربسببللخطرالمنطقةهذهفياللبيتعرضوالكالبيةالحفرةلوجود

.أنسيا  ممتدةحفرةتحضيرعندأو

 منشأهامنتستدقأنهاكمامستقيمبشكلتسيروالجذريةالقنواتتتباعد

التجويفيبقىالعمرتقدمومعدائريمقطعهايكونوالذرويةالثقبةحتى

.أبعادهجميعفيينقصأنهإالشكلهعلىمحافظا  اللبي

الضاحك العلوي األول 

رسم توضيحي للب للضاحك العلوي األول( 2.55شكل )

مقاطع لضاحك أول علوي لتوضيح شكل ( 2.56شكل )

اللب 
A:  دهليزي B: حنكي Dr. Mayssam Khaddam  
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Maxillary First Premolar

4-The Root Canal Anatomy in Permanent dentition 2019 p393
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Maxillary First Premolar

Maxillary Right First Premolar: Pulpal anatomy and access preparations

The Root Canal Anatomy in Permanent dentition 2019 pg 203
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Maxillary First Premolar

Maxillary Right First Premolar: Pulpal anatomy and access preparations

The Root Canal Anatomy in Permanent dentition 2019 pg 203
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Maxillary First Premolar

Maxillary Right First Premolar: Pulpal anatomy and access preparations

The Root Canal Anatomy in Permanent dentition 2019 pg 203
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Maxillary First Premolar

:مقاييس الضاحك االول العلوي

14
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Maxillary second Premolar

( :Maxillary second premolar)الضاحك الثاني العلوي 

والرحى االولىبين الضاحك االول الموقع

5 سطوح التاج

الوالدةسنة بعد2 بدء التكلس 

سنوات6-7 انتهاء تكون الميناء

سنة10-12 البزوغ

سنة12-14 Root completed [2] 

الرمز حسب 

Palmer notation system [2]

4 - 13 الرمز حسب 
universal notation system [2]

15 - 25 الرمز حسب 
Fédération Dentaire

Internationale (FDI)
adopted by the World Health 

Organization (WHO) [2]

ريباتقمشابهالعلويالثانيللضاحكالعامالشكل

دارةاستاكثرالتاجانعداماالعلوياالولللضاحك
نيةالثاالضواحكفياطوليكونقدووحيدوالجذر
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Maxillary second Premolar

السطح االطباقي (: The crown)التاج 

ي المعالم الرئيسية اكثر استدارة واطول مما عليه السطح االطباقي ف

الضاحك االول

اله شكل بيضوي اكثر منه سداسب

االول المسافة بين ذرا الحدبتين الدهليزية واللسانية اكبر من الضاحك

الحدبة الحنكية بعرض الحدبة الدهليزية تقريبا

[3]
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Maxillary second Premolar

(Grooves)الميازيب–السطح االطباقي (: The crown)التاج 

الميزاب المركزي اقصر واقل انتظاما في الضاحك الثاني العلوي منه في االول

ا يحوي السطح االطباقي على ميازيب اضافية متشعبة عن الميزاب المركزي وهذا م

يجعل السن اكثر تجعيدا اذا ما قورن بالضاحك االول

15
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Maxillary second Premolar

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

ي الحدبة الخدية للضاحك الثاني العلوي ليست حادة وطويلة كما هو الحال ف

الضاحك االول العلوي

الحافة الوحشية اطول من االنسية

 نقاط التماس االشد تكون عند اتصال الثلث المتوسط بالطاحن

ك السمات االخرى من السطح الخدي للضاحك الثاني العلوي مشابهة للضاح

االول 

15 15
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Maxillary second Premolar

السطح الحنكي (: The crown)التاج 

اغلب سمات السطح الحنكي للضاحك العلوي الثاني مشابهة للضاحك االول 

ما عدا ان الحدبة الحنكية اكبر وبنفس ارتفاع الحدبة الخدية تقريبا
15

15
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Maxillary second Premolar

(proximal surfaces)ح المالصقة والسط(: The crown)التاج 

14 14 14

انهاالالعلوياالولللضاحكمشابهالعلويالثانيللضاحكاالنسيالسطح

للتاجاالنسيالسطحعلىتطوريانخفاضيوجدال

يزابميوجدوالاالنسيالحفافياالرتفاعيخترقانسيميزابيوجدوال

وحشي

علويالاالولالضاحكمنعنقيةاكثرالحفافيواالرتفاعالتماسمنطقتي

اوسعالوحشيالسطحعلىالتماسمنطقة

15 15
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Maxillary second Premolar

(:The root)الجذر  

 في الغالب  يكون الجذر واحدا بخالف الضاحك االول

 15ميزاب طوالني على السطوح االنسية والوحشيةيوجد على الجذر 15

14 14
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Maxillary second Premolar

Endodontics principles and practice 5th Edition 2015: pag 457

Maxillary Right Second Premolar: Pulpal anatomy and access preparations
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Maxillary second Premolar

• جذر بقناة جذرية  وحيدة  %(  75)يكون لَها في أكثر الحاالت  

• تمتد حجرة اللب بوضوح أسفل الحافة العنقية و يكون مظهر اللب 
.من الناحية مشابه للضاحك العلوي 

• عندما تتواجد قناتان غالبا  ما ينتهي كل منهما بفتحة مستقلة ، و 
.يكون مقطعها بيضوي حتى الثلث الذروي حيث يصبح دائري 

(2.58( )2.57)شكل 

: الضاحك الثاني العلوي 

االثانيرسم توضيحي للب للضاحك العلوي ( 2.57شكل )

مقاطع لضاحك ثاني علوي لتوضيح شكل اللب ( 2.58شكل )
A:  دهليزي B: حنكي
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Maxillary second Premolar

Maxillary Right Second Premolar: Pulpal anatomy and access preparations

The Root Canal Anatomy in Permanent dentition 2019 pg 203
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Maxillary second Premolar

:مقاييس الضاحك الثاني العلوي

األبعاد المقترحة
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