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Abstract 

 

Dental anomaly in number, size, and shape might occur during dental bud morphodifferentiation 

stage. Gemination and fusion are the most common anomalies. Gemination exhibits two joined crowns 

and usually a single root. This case report presents a geminated maxillary lateral incisor in a 15-year-old 

female admitted with symptoms of irreversible pulpitis and normal apical tissues. Clinical examination 

revealed deep palatal caries and the patient had no swelling and fistula. Responses to both percussion and 

palpation were normal. After root canal treatment, the patient did not present any signs and symptoms. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكـــــزشــم پـوــلــشـــگاه عــه دانـــلــمج

 (858-851)   8911سال     شهریور    811سي ام   شماره دوره 

 8911، شهریور  811علوم پزشكي مازندران                                                                                     دوره سي ام، شماره  مجله دانشگاه        851

 زارش موردگ

 با  الیگزاماینسیزور دندان لترال  ن ریشهدرما
 )گزارش مورد( ونیناسیژم ینومالآ

 
      1نرجس هوشیاری

     2فاطمه شاکری 

 1اعظم حدادی کوهسار  

 چكیده
. اتفاق افتد یجوانه دندان زتمای -یریگمرحله شکلممکن است در طول  ،آنومالی دندانی در تعداد، اندازه و شکل

طور معمول با هصورت دو تاج متصل شده به هم و به ها هستند. ژمیناسیون بترین نوع آنومالیمعمولیژمیناسیون و فیوژن 

 51شود. این گزارش مورد، درمان ریشه دندان لترال ماگزیال با آنومالی ژمیناسیون در یک خانم یک ریشه نشان داده می

در معاینه بالینی،  پذیر با پری اپیکال نرمال تشخیص داده شد.ها، پالپیت برگشت نابراساس یافتهکه  ساله را توضیح می دهد

بعد از انجام  و دق هیچ حساسیتی ذکر نشد نداشت. در لمس و وجود یستولیتورم و ف پوسیدگی عمیق پاالتالی یافت شد و

 .طرف گردید عالیم بیمار بر ،درمان ریشه

 

 کانال ریشهآنومالی های تکاملی، ژمیناسیون، درمان  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
یک آنومالی تکاملی ناادر اسات کاه باه  ژمیناسیون

در . (5)شودصورت یک دندان با تاج بزرگ مشخص می

( و بزرگ باا Bifidبه صورت تاج دو شاخه )اکثر موارد 

کانال مشترک و یک ریشه که نتیجه جدا شدگی نااصص 

 وژنیبا ف معموالً و کندیبروز میک جوانه دندانی است، 

فیوژن نوعی آنومالی تکاملی است . شودیباه گرفته ماشت

اند که ایان که در آن جوانه دو دندان مجزا به هم پیوسته

هاا کامال یاا نااصص اتصال براساس مرحله تکاملی دندان

ها تعداد دندان شمارش قیتوان از طریممعموال باشد. می

باه جاز ماوارد  یار ، داد صیتشخاز فیوژن  راژمیناسیون 

که در آن فیوژن بین دندان اضافی و دندان نرمال  معمول

ها باه صاورت تعداد دندان ونیناسیژم در .(2)دهدرخ می

، اما ممکن اسات بارای نرمال در حفره دهان وجود دارد

تایید تشاخیص اولیاه ژمیناسایون از فیاوژن نیااز باه ت یاه 

. این آنومالی معماوال یاک طرفاه (3-1)رادیوگرافی باشد

دو دوره دندانی شایری و دایمای باا شایوع بوده و در هر 

 .(6)افتدهای شیری اتفاق میتر در دندانبیش

ورها شیوع آن نیز در صدام مااگزیال باه ویااه اینسایز

 گوناه تمایالتر است و از نظر شیوع بین زن و مرد هایچبیش

اتیولوژی ژمیناسیون ناشناخته  .(9-7)جنسیتی وجود ندارد

 است، اما چندین فرضیه مثل ژنتیاک، تاداخالت متابولیاک

دندانی و فاکتورهای محیطی مانناد  در طول تمایز جوانه

ول ویتامین در طا به الکل و افزایش بیش از حد اکسپوژر

 این .(8،51،55)تواند دخیل باشدبارداری مادر و تروما می
 

 :haddadi_azam@yahoo.com E-mail  ساری: دانشکده دندانپزشکی -اعظم حدادی کوهسار مولف مسئول:

 ایران، ساری، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،گروه اندودنتیکس ،استادیار. 5

 ایران، اریس، دندانپزشک. 2
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 نرجس هوشیاری و همکاران     

 859     8911، شهریور  811ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي             

 گزارش مورد

 (Asympotomaticآنومالی تکاملی معموال بدون عالمات )

بالینی مثل زیبایی، مشکالت تواند است اما به هر حال می

های دنادانی ظمینمشکالت پریودونتال، پوسیدگی و بی

هاای دنادانی . درمان بالینی آنومالی(6،52)به وجود آورد

 یهااایدگیاادیپ کااهییجااانآازو معمااوال پیدیااده اساات 

 شهیر یهاکانال کردنیو ضدعفونی پاکساز کالیآناتوم

د، کندچار مشکل  تواندیال را مدهیدرمان ا کیانجام  و

درمان  تیدر موفق شهیکانال ر ستمیس یناتومآاز  یآگاه

در ایاان گاازارش . (7،53)دارد ینقااش م ماا ریشااه دناادان

دنادان لتارال مااگزیال باا  ریشاهدرماان مورد، به بررسی 

 آنومالی ژمیناسیون در یک بیمار پرداخته شد.
 

 بیمار معرفی
ساله با شکایت حساسیت به سرما در  51بیمار خانم 

دندان لتارال راسات مااگزیال )طباق سیساتم یونیورساال 

( باه کلینیاک دنادان پزشاکی در سااری 7شماره دندان 

تاریخده پزشکی خاصی نداشت  ماریب نیامراجعه نمود. 

و در بررسی بالینی و رادیوگرافی دندانی با تاج بزرگ و 

پاالتال پوسیدگی عمیقی  شد که در سطح دهیشاخه ددو 

 .(5 شماره ری)تصو وجود داشت

 ولستیتورم و ف یداخل و خارج دهان یهایدر بررس

 .نداشت و در لمس و دق هیچ حساسیتی ذکر نشد وجود

 (Electric Pulp Tester)بررساای بااا پالاا  تسااتر رد

[SybronEndo, orange, CA, USA] و تساات ساارما 

([The Hygenic Corporation,OH,USA] (Endo Ice 

هاا، پالپیات براسااس یافتاه گزارش شد. دیشد تیساسح

و آنوماالی ژمیناسایون  اپیکال نرمالناپذیر با پریبرگشت

حساای بااه وساایله بعااد از انجااام باای تشااخیص داده شااد.

باه صاورت  81111/5درصد و اپای نفارین  2لیدوکایین 

انفیلتره، حفره دسترسای بار روی هار دو تااج ت یاه شاد 

 .(2 شماره ری)تصو

و باا  نیایطول کاارکرد تع ،بعد از انجام ایزوالسیون

پاکساازی و  .(3شاماره  ری)تصاو شاد دییاتا یوگرفیراد

 K fileبااا اسااتفاده از  Step backدهاای بااا روش شااکل

(Mani,Tochigi,Japan) 1/2بااا هیپوکلریاات  و شستشااو 

و نرمااال سااالین  (TageDonyayearayesh,Iran)درصااد 

باا اساتفاده از  یجاانب کیتکنها با انجام شد. سپس کانال

 و ساایلر  [Seoul, Korea ,(Sure-Endo)] گوتااا پرکااا

AH26 (Dentsply, Germany)  (.4پر شد )تصویر شماره 

 

    A 

  B 

  C 
 

 فتاوگرافی نماای: B لبیاال، از فتاوگرافی نماای :A :1 شماره  تصویر

 رادیوگرافی نمای :C ازپاالتال،

 

  . 
 

 دسترسی حفره ت یه :2 شاره  تصویر
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 کارکرد طول تعیین :3 شاره  تصویر

 

 
 

 پرکردن کانال ها :4 شاره  تصویر
 

هاای زیباایی بیمار برای ترمیم دندان و انجام درماان

 پزشک مربوطه ارجاع داده شد. با توجه به ایان به دندان

فقط حساسیت به سرما ذکر شد و بیماار  که در این بیمار

 ،مشکل خاص دیگری نداشت بعد از انجام درمان ریشاه

 طرف شد. حساسیت دندان کامال بر
 

 بحث
-گیاریمرحله شاکلهای تکاملی در طول آنومالی

( جوانه دنادانی اتفااق Morpho-differentiationتمایز )

افتد که ممکان اسات باعای ایجااد شاکل، انادازه و می

هااا مثاال فیااوژن، ژمیناساایون و تعااداد  یاار نرمااال دناادان

ژمیناسایون  .(54،51)های شادید گارددهایی با انحنادندان

 تکاملی اسات کاه مورفولاوژی دنادان -آنومالی دندانی

صاورت تااج دو شااخه گیرد کاه باهتحت تاثیر صرار می

 شااود، نمایااانچااه در ایاان گاازارش دیااده ماایهماننااد آن

عرض مزیودیستال دندان مورد نظر در مقایساه  گردد.می

تر ای بیشطور صابل مالحظهبا دندان لترال سمت مقابل به

 ها در صوس فکی نرمال بود. شایوع ژمیناسایونو تعداد دندان

هاای شایری و دایمای باه ت یک طرفه در دنادانصوربه

 هایصورت دو طرفه در دنداندرصد و به 5/1و 1/1 ترتیب

-12/1های دایمی و در دندان درصد 14/1-15/1شیری 

هاای بررسای .(5،52،56)درصد گزارش شاده اسات 11/1

رادیوگرافیک صسمت م می در تشخیص و طرح درماان 

ل با زوایاای مختلا ، های پری اپیکاهستند. رادیوگرافی

دهناد. های آناتومیکال را افازایش مایتشخیص آنومالی

به هر حال محدودیت هایی نیز دارند، امروزه اساتفاده از 

تصاویر سه بعدی مثال توماوگرافی کاامپیوتری باا اشاعه 

( Cone beam computed Tomographyمخروطاای )

همان طور که  .(5)دصت در تشخیص را افزایش داده است

طور معماول ه شد این آنومالی در صوس ماگزیال و بهگفت

در اینسیزورها به صورت تااج بازرگ یاا تااج دو شااخه 

. در گزارش حاضر نیاز ژمیناسایون (7،8،56)شوددیده می

در دندان لترال ماگزیال و به صورت تاج دو شاخه دیاده 

این آنومالی از فرو رفتگی کوچاک در  بالینیشد. نمای 

ا جادا شادن تقریباا کامال دو تااج متفااوت لبه انسیزال ت

اما باه طاور معماول شایاری در ساطح باکاال و  .(9)است

تواناد محال تجما  شود کاه مایلینگوال دندان دیده می

هاای وسای  و پالک باکتریال باشد و منجر به پوسایدگی

. در چنین (55،57)شود کالیاپ یپرضایعات پریودونتال و 

های منظم و طوالنی مدت باید انجام هایی فالوآپدندان

دیاده  نگاوالیدر سطح ل یاریشنیز  گزارششود. در این 

ی وسی  و درگیری پالا  شاد، دگیمنجر به پوسشده که 

 ودونتاالیپر عاتیضابنابراین درمان ریشه انجام شد ولی 

 اپیکال دیده نشد.و پری

هاای های دندانآنومالی Nik-Husseinطبق مطالعه 

های شیری در ارتباط های دندانال با آنومالیدایمی معمو

هاای طاور مثاال حراور ژمیناسایون در دنادانهستند. به

درصد ماوارد منجار باه وصاوع آنوماالی در  61شیری در 

. با ایان وجاود، (58)های دایمی جایگزین می شوددندان
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 نرجس هوشیاری و همکاران     

 855     8911، شهریور  811ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                      دوره سي             

 گزارش مورد

ای از آنوماالی در دنادان در این مورد بیماار هایچ ساابقه

نین در اعرای خانواده او نیاز شیری گزارش نکرد. همد

چنین آنومالی دندانی وجود نداشت. با توجه باه اهمیات 

هاای ها بر دنادانهای شیری و اثر آنهای دندانآنومالی

هاا و دایمی جایگزین، تشخیص زود هنگام این آنوماالی

هاای تواند پیدیادگیمداخله درمانی در زمان مناسب می

 .(6)سانددرمانی در آینده را به حداصل بر

، دندان لتارال چا  Shashirekhaدر مطالعه ای که 

ماااگزیال بااا آنومااالی ژمیناساایون گاازارش کاارد، بیمااار 

تاریخده پزشاکی خاصای نداشات و پاساخ تااخیری باه 

های حیاتی و تحلیل اساتخوان باین دنادان لتارال و تست

سانترال وجود داشت که درماان ریشاه و درماان زیباایی 

. در گزارش حاضر نیز دندان (53)شدها انجام برای دندان

لترال ماگزیال آنومالی ژمیناسایون داشات و باا توجاه باه 

ها و پوسیدگی در پاالتال درمان حساسیت شدید به تست

 ریشه انجام شد.

هاار دو دناادان، سااانترال  Shokriدر گاازارش مااورد 

 ماگزیال با آنومالی ژمیناسیون گزارش شاد. بیماار تاریخداه

زشکی خاصی نداشات و باا توجاه باه پزشکی و دندان پ

  های حیاتی، درماان ارتودنسایها به تستپاسخ نرمال دندان

 

 .(6)و زیبایی انجام شد

ژمیناسیون در دندان لترال  Nayaraای که در مطالعه

چ  ماگزیال را گزارش کرد، بیمار تاریخداه تروماا در 

 (Intrusionخردسالی را ذکر کارد کاه باعای فرورفتگای )

لترال چ  شیری ماگزیال شده بود و باا توجاه باه دندان 

ها درمان ریشه حساس بودن دندان و پاسخ منفی به تست

کاه اتیولاوژی ایان آنوماالی با توجه به ایان .(5)انجام شد

ناشناخته است، مطالعات متعددی فاکتورهاای محیطای و 

 مورفولاوژیدانند و زیبایی و ژنتیکی را در علت آن دخیل می
هاای متفااوتی تواناد درمااندهاد، مایغییر میدندان را ت

صامیم باه ت Turkaslan. به طور مثال (51-52)داشته باشد

ساپس درماان ارتودنسای ج ات زیباایی  و ترمیم دنادان

تصاامیم بااه کشاایدن دناادان صباال از  Gunduzگرفاات یااا 

در این گزارش تصامیم  .(55،59)درمان ارتودنسی گرفت

ه و سااپس انجااام بااه حفااد دناادان بااا انجااام درمااان ریشاا

 های زیبایی توسط متخصص ترمیمای گرفتاه شاد.درمان

های تکاملی دندانی به درمانگر آگاهی در مورد آنومالی

دهد که این شرایط را به موص  تشخیص دهد و اجازه می

به درستی مادیریت کناد تاا نتاایل باالینی موفاق و صابال 

 بینی حاصل شود.پیش
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