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Abstract
The term amelogenesis imperfecta (AI) describes a diverse group of hereditary conditions
primarily affecting the quality and/or quantity of dental enamel which are usually not associated with
generalized findings. It affects all teeth in both the primary and permanent dentitions. The estimated
frequency of AI is one in 14000. Disruptions occurring during histodifferentiation, apposition, and
mineralization result in enamel hypoplasia or hypomineralization for AI. In this paper a 10-year-old male
is presented who referred to a dental office in Sari with a chief complaint of generalized discolored teeth
since childhood and sensitivity while having hot and cold foods. After clinical and radiographic
examination the patient was diagnosed with AI (hypoplastic type). AI affects the psychology of patients
negatively due to the aesthetic concerns, so, it should be identified promptly and involved patients must
receive appropriate treatments.
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هیپوپالستیک آملوژنزایمپرفکتا :گزارش مورد
اعظم نحوی

چكيده
آملوژنز ایمپرفکتا ( )AIشامل گروهی از بیماری های ارثی است که عمدتاً کیفیت و کمیت مینای دندان را تحت تاثیر
قرار داده و معموالً مرتبط با یافتههای سیستمیک نمیباشد .همه دندانها را در هر دو سیستم دندانی شیری و دائمی درگیر
میکند .وقوع این حالت  1در  10111تخمین زده شده است .ناهنجاریهای ساختاری دندان در  AIناشی از اختالل حین
مراحل تمایز بافتی ،رسوب و مینرالیزاسیون تکامل دندان میباشد .بیمار پسر ده سالهای بود که با شکایت از تغییر رنگ
دندانی از کودکی و حساسیت به غذاهای سرد و گرم ،به مطب دندانپزشکی کودکان در شهر ساری مراجعه نمود .بر اساس
معاینه کلینکی و رادیوگرافی ،تشخیص  AIاز نوع هیپوپالستک داده شد .از آنجایی که آملوژنز ایمپرفکتا از نظر روانی و
عملکردی بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد ،درمان این بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
واژه های کليدی :آملوژنز ایمپرفکتا ،تغییر رنگ ،هیپوپالستیک

مقدمه
آنومالی در تکامل دندانها نسبتاً شایع بوده و ممکن

میدهد و هر دو سیستم دندانی شیری و دائمی را درگیر

است به تنهایی یا همراه با سایر آنوماالیهاا دیاده شاوند.

میکند( .)2وقوع این حالت  1در  10111فرد تخمین زده

آنومالیهای تکاملی دندان اغلب مرحله تکاملی که ماال

شده است( .)3در فرم خفیف ،باعث تغییر رناگ دنادانی

فورمیشن در آن رخ داده است ،را نشان میدهند .اختالل

میشود ،در حالی که در انواع شدید ،مینای هیپومینرالیزه

در مرحلااه آغااازین ( )Initiationمنجاار بااه هیپودنشاایا یااا

در مدت کوتاهی پس از رویش ساییده میشاود .طیاف

دنااادان اهاااافه ،اخاااتالل در مرحلاااه تماااایز شاااکلی

متنوعی از تغییرات در مینا شاامل فئادان تشاکیل میناا تاا

( )Morphodifferentiationمنجر به آنومالی در اندازه و

نئااائص مربااو بااه محتااوای معاادنی و پروت یناای دیااده

شکل دنادان (ماکرودنشایا ،میکرودنشایا ،تارودنتیسام)و

میشود( .)0عالوه بر نئائص مینایی ،آنوماالی در رویاش

اختالل در طی مراحل تمایز بافتی ،رسوب و مینرالیزاسیون

دندانی ،اپن بایت قدامی و تارودنتیسم ممکن است دیده

منجر باه هیپاوپالزی یاا هیپاومینرالیزه شادن در آملاوژنز

شود( .)5بیماران مبتال به  ،AIعملکرد جویدنشان به سبب

ایمپرفکتاااا ،دنتیناااوژنز ایمپرفکتاااا و دنتاااین دیساااپالزی

حساسیت دندانی ،دچار اختالل می شود و کوتاهی تاا

میشود(.)1

دناادان از نظاار کلینیکاای بااه علاات اتریشاان و یااا رویااش

آملااوژنز ایمپرفکتااا ( )AIگروهاای از نئااائص ارثاای
مینای دندانی است که تنوع کلینیکی و ژنتیکای را نشاان

ناکامل دیده میشاود( .)6تمایال ناژادی در  AIگازار
نشاده است و دندانها از نظار عاا و شاکل ریشه نرمال
E-mail: Azamnahvi@ahoo.com

مولف مسئول :اعظم نحوی -ساری :دانشکده دندانپزشکی
استادیار ،گروه کودکان ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 تاریخ دریافت  1390/8/9:تاریخ ارجاع جهت اصالحات 1390/8/16 :
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هاله حالی

هيپوپالستيک آملوژنزایمپرفكتا

میباشند( .)7اهداف درمانی شامل کااهش درد ناشای از
حساسیت دندان ،حفظ ساختار دندان تاا جاای ممکان و
بهبود ظاهر به دلیل تاثیر روانای ایان بیمااری در کااهش
فنوتیپ به  0نوع هیپوپالستیک ،هیپوکلسیفیه ،هیپومچاورو
هیپوپالستیک-هیپومچاور هماراه باا تارودنتیسام تئسایم
میشود (تصویر شماره  .)1جدول شماره  ،1ویژگیهای
معمول هر کدام از این فنوتیپها را نشاان مایدهاد .هار
یک از این فنوتیپها ممکن است همزمان در یک بیماار
یا در یک دندان دیاده شاود .پرسایدن ساواالتی کاه در
جدول شماره  2آمده است ،میتواند به تشخیص آملاوژنز
ایمپرفکتا از سایر نئایص مینایی مثال فلاوروزیس کاه در
تشخیص افتراقی آن قرار میگیرند ،کماک کنناد( )9در
مطالعااه حاهاار تشااخیص و درمااان پساار ده سااالهای کااه
شکایت اصلی ا  ،ظاهر نازیبا و مشکالت دندانی باود،
شرح داده می شود.

بیمار پسر ده سالهای بود که با شکایت از حساسیت
دندانی قابل مالحظاه و درد و نارهاایتی از رناگ زرد و
ظاهر دندانهایش به مطب دندانپزشکی کودکان در شهر
ساری مراجعه نمود .این تغییر رنگ در سیستم دندانهای
شیری کودک نیز دیده شده بود .کودک سابئه بیمااری
خاصی نداشته و تاریخچه خانوادگی از ایان بیمااری در
خااانواده وی گاازار

نشااد .معاینااه خااار دهااانی یافتااه

مرتبط با بیماری را نشان ناداد .در معایناه داخال دهاانی،
تغییر رنگ زرد ژنرالیزه و دیاستم مابین دندانهای قدامی
مشهود بود .سطوح دندانی خشن ،از نظر شکل ناامنظم و
کوچکتر از دندان های نرماال بودناد .حساسایت قابال
مالحظه دندانها ،پریدگی دندانهای قدامی و پوسیدگی
در دندان های خلفی مشهود بود (تصویر شماره .)b،a-1
معاینه پریودونشیم و پروبینگ ،وهعیت نرمال پریودنتاال
را نشاااان داد .بااارای بیماااار رادیاااوگرافی پانورامیاااک
درخواست شد .در بررسی رادیوگرافیاک ،دنادان هاا از
نظر عا و شکل ریشه نرماال باوده ،هاخامت میناا کام
(قوام آن در معاینه باا ساوند طبیعای باود) و هماه ساری
دناادان هااای دایماای موجااود و ترتیااب و زمااان رویااش

تصویر شماره :1آملوژنز ایمپرفکتا :دیاگرام نئایص مینایی
هیپوکلسیفیه :هخامت نرمال ،سطح صاف ،سختی کم تر
هیپوپالستیک :pitted-هخامت نرمال ،سطح  ،pittedسختی نرمال
هیپوپالستیک  :generalized-کاهش هخامت ،سطح صاف ،سختی نرمال
هیپومچوریشن :هخامت نرمال ،سطح  ،chippedسختی کم تر ،رنگ سفید اپک

دندانها طبیعی بود (تصویر شاماره  .)c1براسااس معایناه
کلینیکاااای و رادیااااوگرافی ،تشااااخیص  AIاز نااااوع
هیپوپالستک داده شاد .در معایناه کلینیکای ،پوسایدگی
شدید همراه با درگیری پالپ دندانهای مولر اول باال

جدول شماره  :1تظاهرات کلینیکی و رادیوگرافی فنوتیپ های اصلی آملوژنز ایمپرفکتا
تظاهرات کلینیکی و رادیوگرافی فنوتیپ های اصلی آملوژنز ایمپرفکتا
هیپوکلسیفیه

هیپوپالستیک

هیپومچوریشن

تظاهرات کلینیکی
هخامت نرمال مینا با کاهش ترانسلوسنسی

هخامت نرمال مینا

کاهش هخامت مینا

مینا خیلی کم معدنی شده و اغلب قوام پنیری نرم دارد .مستعد به تخریب

مینا کم تر مینرالیزه می شود و مستعد به سایش و تخریب است.

ال خوب مینرالیزه شده ،بنابراین نسبت به سایر فرم ها کم تر مستعد
مینا معمو ً

رنگ می تواند با رنگ پذیری محیط دهان و درجه تخریب بعد از

رنگ می تواند با رنگ پذیری محیط دهان و درجه تخریب بعد از رویش

رنگ مینا از رنگ نرمال و ترانسلوسنسی تا زرد تا قهوه ی تیره بسته به نازکی

رویش متاثر شود .دندان از سایر انواع تیره تر است.

متاثر شود .می تواند از سفید اپک  mottledتا زرد-قهوه ای یا قهوه ای –

مینا و درجه درخشندگی عا زیرین

به سایش است.

سریع است.

ا

قرمز متفاوت باشد.
فاصله بین دندان ها به علت مینا نازک تر و کاهش سایز دندان
مینا  ،pittedنامنظم با یا بدون شیار
تظاهرات رادیوگرافیک
رادیواپسیته مینا کم تر از عا

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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اعتماد باه نفاس مایباشاد( .)8آملاوژنز ایمپرفکتاا از نظار

گزارش مورد

گزارش مورد

هاله حالی و همکار

جدول شماره  :2سواالتیکه بهتشخیصآملوژنز ایمپرفکتا کمک میکند
 .1فردی دیگری در خانواده چنین نمایی را دارد؟
 .2سابئه پزشکی که منجر به اختالل در تشکیل مینا شود ،وجود دارد؟
 .3آیا همه دندان ها به طور مشابه درگیر شده اند؟
 .0آیا توزیع کرونولوژِیک در تظاهر نئص ها وجود دارد؟

فلورایدتراپی ،ترمیم دندانهای خلفی با گالس آینومر و
ونیرکامپوزیت دندانهاای قادامی جهات بهباود ظااهر و
بستن دیاساتم و بارای ارتئاا عملکارد آنهاا انجاام شاد.
آپکسوژنز و روکش  sscجهت دندانهای مولر اول فک
باال انجام شد (تصویر شماره .)e،d -1

بحث
 AIیک اختالل تکااملی و ارثای اسات کاه میناا را
b

تحت تاثیر قرار میدهد و فنوتیپهاای ژنتیکای مختلفای
دارد .وقااوع ایاان حالاات  1در  10111تخمااین زده شااده
است .نمای متمایزکننده  AIاز سایر نئائص مینایی و قوع
جدای آن از هر گونه بیماری ساندرمیک ،متابولیاک یاا
سیستمیک است.

c

ناهنجاریهای ساختاری دنادان در AI

ناشاای از اخااتالل حااین مراحاال تمااایز بااافتی ،رسااوب و
مینرالیزاسیون تکامل دندان میباشد( .)3از نظار کلینیکای
بر اساس نوع نئص و مرحلهای که تکامل میناا را مختال
میسازد ،به انواع هیپوپالستیک ،هیپومینرالیزه ،هیپومچاور
و هیپوپالستیک-هیپومچور همراه باا تارودنتیسام تئسایم
ماایشااود( .)11در انااواع وابسااته بااه  ،Xاخااتالل ناشاای از

d

جهش در ژن آملاوژنین و در اناواع اتوزماال غالاب ،ژن
اناملین دچار اختالل مایشاود( .)11در اناواع هیپومچاور،
دندان درگیر ،رنگ زرد ،سافید -قهاوهای اپاک ،ظااهر
 mottledو ساختار نرم تری نسبت به مینای نرماال نشاان
میدهد .در رادیوگرافی ،هخامت مینا نرمال با دانسیتهای
مشابه باا عاا مایباشاد( .)6در اناواع هیپوکلسایفیه ،میناا
پیگمانته و به راحتی ساییده میشود .از نظر رادیوگرافی،
هخامت مینا نرمال است ولی دانسایته کامتاری از عاا
خواهااد داشاات( .)6طباام مطالعااه  ،Bhatejaدر انااواع
هیپوپالستیک ،مینا به خوبی مینرالیزه شاده اسات ،اماا از

تصویر شماره  : b،a :2رنگ زرد دندان ها همراه با پریدگی سطح مینا

نظر کمیت کاهش یافته است .دندانهای درگیر باه نظار

قبل از درمان :C ،رادیوگرافی پانورامیک نشان دهنده اتاقک پالپی و

کوچک رسیده و تماسهای دندانی باز هساتند .منااطئی

 : d,eترمیم کامپوزیت دندان های قدامی و scc

از تا های کلینیکی میناای خیلای ناازک داشاته یاا میناا

شکل ریشه نرمال،
دندان های خلفی
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a

مشاااهده شااد .بعااد از آمااوز

بهداشاات ،بروساااژ و

هيپوپالستيک آملوژنزایمپرفكتا

حرارتی میشود .رادیاوگرافی ،میناای ناازک و کااهش

سبب حساسیت حین مسواک زدن ،دشوار است .استفاده

یافته را نشان میدهد .ظااهر کلینیکای و رادیاوگرافی در

از آب ولرم جهت شستشوی دهان میتواند کمککننده

 ،مشااابه نااوع هیپوپالسااتیک AI

باشد .اساتفاده مانظم از دهانشاویه فلورایاد مایتواناد باه

میباشد( .)7سایر تظاهرات کلینیکای  AIشاامل اساتعداد

کاهش حساسیت و پوسیدگی کماک کناد( .)11درماان

کم به پوسایدگی ،ساایش ساریع ،رساوب بایش از حاد

ریشه و روکاشهاای زیباایی بارای دنادانهاای پوسایده

جرم ،هیپرپالزی لثه ،دندان دایمی نهفته ،رویش نا به جا،

جهت کسب توام فانکشن و زیبایی موثر است(.)15

بیمااار مااورد گاازار

فئااادان ماااادرزادی دنااادان و کلسیفیکاسااایون پالاااپ

درمان این بیماران در کودکی و اوایل نوجاوانی بار

میباشاد( )1،12کاه در بیماار مطالعاه حاهار دیاده نشاد.

مشاوره ،پیشگیری و حفاظ دنادانهاای شایری و دایمای

هاامچنااین آژناازی مولرهااای دوم و انکیلااوز بااه ناادرت

متمرکز است .مطالعات کمی در مورد پیگیاری طاوالنی

مشاااهده شااده اساات .اپاان بایاات قاادامی کااه در نااوع

مدت بیماران درمان شده با رو هاای درماانی متفااوت

هیپوپالستیک  51درصد ،در نوع هیپومچور  31درصد و

وجود دارد .درمان غیر تهاجمی و برگشت پذیر با رزیان

شده است( )1کاه در

کامپوزیت قبل از سایر درمانهای تخریبای بایاد در نظار

بیمار حاهر دیده نشد .گرچه هام دنادانهاای دایمای و

گرفته شود .استفاده از کامپوزیات ،زیباایی را کاه بارای

شیری در  AIدرگیرند ،دندانهای دایمی بیشتر از شایری

بیماران بسیار مهم است ،تامین میکند؛ در همن این که

و معموالً اینسایزرها و مولرهای اول هر دو فاک درگیار

بافت دندانی را نیز حفظ میکند .تعدادی از دندانپزشاکان

میشاوند( .)12بارخالف  AIکاه هماه دنادانهاا را متااثر

از انجام کامپوزیت باه علات رناگپاذیری و حساسایت

میکند و الگوی فامیلیال دارد ،فلوروزیس میتواند شبیه

تکنیکی اجتناب میکنند .رنگپدیری با انجام پالیشینگ

 AIباشد ،اما معموالً دندان ها یکدست درگیر نمیشاوند

منظم ترمیم ،درمان میشود .اگر الزم باشد ،الیه سطحی

و اغلااب پااره مولرهااا و مولرهااای دوم دایماای درگیرنااد.

می تواند برداشته شود و ترمیم با الیه جدیادی بازساازی

سابئه دریافت فلوراید میتواند کمککننده باشد(.)1

شود .اگر در ترمیم کامپوزیات ،پریادگی لباه رخ دهاد،

در هیپوکلسیفیه  61درصد گزار

 AIاثر منفی زیادی روی عملکرد جویادن ،روان و

می تواند به آسانی مجدداً ترمیم شاود و در افاراد جاوان،

ظاهر بیماران میگذارد .لذا دوری از جامعه و اساترس و

ساااختار دناادانی اکسااپوز شااده در مااارژین ژینژیااوالی

کاهش اعتماد به نفس را به دنبال دارد .درماان دندانپزشاکی

میتواند به راحتی با بازسازی ترمیم پو

داده شود .این

در این بیماران همراه با چاالش خواهاد باود( .)13فرماول

مزایا استفاده ازکامپوزیت را هم از نظار اقتصاادی و هام

استانداردی برای درمان موفم در این بیماران بیاان نشاده

بیولوژیکی نسبت به سایر تارمیم هاای تهااجمی و گاران

است( .)12انتخابهای درمانی وابسته به چنادین فااکتور

مئرون به صرفه میکند .رزینهای کامپوزیتی باه عناوان

شامل :سن ،شدت اختالل ،وهعیت اجتماعی -اقتصاادی

اولین مواد ترمیمی انتخابی برای همه بیماران به خصوص

و میزان همکاری بیمار میباشند( .)10جنبههای پیشگیری

بیمااارانی کااه در اوایاال نوجااوانی هسااتند ،ماایباشااد.

در دوره دندانهای شیری و مختلط شاامل :توصایههاای

تکنیاکهاای  invasiveشاامل

غااذایی ،مکماال هااای فلورایااد و دسااتورات بهداشااتی

اگر تا سنین باالتر به تاخیر بیافتد ،وقتی کاه پالاپ عئاب

میباشد .کاربرد فلوراید موهعی میتواناد در طای دوره

نشینی کرده و سطح لثه ای ثابت شده ،برای بیماار مفیاد

دندانهای دایمی انجام شود .جنبههای ترمیمای در دوره

خواهد باود( AI .)9باه دلیال اخاتالل در زیباایی ،از نظار

دندانهاای شایری شاامل تارمیم گاالس آیناومر و SSC

روحی برای بیمار اهطراب به دنبال دارد .لذا تشخیص و
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هاله حالی و همکار

دهان در طوالنی مدت میتواند در حفاظ شارایط بهباود

درمان صحیح میتواند سبب ارتئا کیفیت زنادگی بیماار

.یافته دندانی موثر باشد
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