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چکیده
سگ سانان جاندارانی هترودونت و دیفیودونت بوده و به طور کلی دارای  42دندان دائمی میباشند .امروزه توجه به اختالالت دهان و
دندان در حیوانات خانگی از جایگاه ویژه ای در دامپزشکی برخوردار شده است و در راس این اختالالت میتوان به عفونتهای دندانی و
سایر بیماریهای پیرادندانی اشاره کرد .ساختار و موقعیت قرارگیری دندانها و همچنین بیماریهای پیرادندانی را میتوان توسط
روشهای تصویربرداری تشخیصی شامل رادیوگرافی و سی تی اسکن (توموگرافی رایانهای) بررسی کرد .رادیوگرافی یک روش موثر ،ارزان
قیمت ،سریع و همچنین کاربردی در حین انجام عملهای جراحی میباشد در حالی که سی تی اسکن روشی عالی با کنتراست باال برای
بررسی محوطه دهانی است که امکان دست یابی به تصاویر سه بعدی در زوایا و نماهای مختلف ،تصاویر دقیق و واضح از ناحیه مورد نظر
حتی قبل از رخداد تغییرات بالینی مشخص را در اختیار دامپزشکان قرار داده و زمان معاینه کمتری را در مقایسه با رادیوگرافی دهان
و دندان نیاز دارد .همچنین باعث تسهیل تشخیص تفریقی بیماریهای مختلف میگردد .با این حال هزینه باالی و ریسک انجام
آرامبخشی و بیهوشی به منظور عدم تحرک حیوان از فاکتورهای محدود کننده می باشد.
کلمات کلیدی :سگ سانان ،رادیوگرافی ،توموگرافی رایانه ای ،دندان ،بیماری های پیرادندانی

مقدمه
سیستم گوارشی محسوب میشوند .ساختار کلی دندانها در

دندانها ساختارهای سفید رنگی در دهان هستند که جزء
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مهره داران مشابه است ،هرچند تفاوتهایی در شکل و موقعیت

دندان پیش ( ، )Iیک دندان نیش ( )Cو سه دندان پیش آسیا

قرارگیری آنها وجود دارد .دندانهای پستانداران ریشههای

( )Pمی باشد که در کل شامل  2۰دندان شیری می شود .دندان

عمیقی دارد و الگوی آنها در بعضی ماهیها و تمساح سانان

های دائمی نیز در در هر طرف فک باال و پایین سگ شامل سه

هم یافت میشود .در اغلب ماهیان ،دندانها به سطح بیرونی

دندان پیش ،یک دندان نیش ،چهار دندان پیش آسیا و دو

استخوان متصل هستند ،در حالیکه در مارمولکها دندانها به

دندان آسیا ( )Mدر هر نیم فک باال و سه دندان آسیا در هر

یک سمت سطح داخلی فک متصل هستند .در غضروف ماهیان

نیم فک پایین است که در مجموع شامل  42دندان دائمی می

مثل کوسهها ،دندانها به وسیله لیگامنت سختی به حلقه

باشد (تصویر شماره  .)a1البته این تعداد ممکن است بسته به

غضروفی که شکل آرواره میباشد متصل هستند .دندانهای

تعداد دندان-های پیش آسیا و آسیا در نژادهای مختلف سگ

سگ سانان با این که در ساختار ،تعداد کلی و زمان رویش

های اهلی و سایر سگ سانان وحشی متغیر باشد .برای مثال

مشابهاند ،اما ممکن است بسته به گونه و نژاد دارای تفاوتهایی

سگ نژاد بوش ( )Bushفقط یک دندان آسیا در هر نیم فک

نیز باشند .جهت تعیین این تفاوتها ،ساختارهای دندانی و

باال و یک یا دو دندان آسیا در هر نیم فک پایین دارد .سگ

همچنین تشخیص بیماریهای پیرادندانی میتوان از روش

نژاد دل ( )Dholeدر هر نیم فک باال و پایین دو دندان آسیا

های تصویربرداری تشخیصی شامل رادیوگرافی و سی تی اسکن

دارد و این در حالی است که روباه گوش خفاشی ( Bat-eared

بهره برد و در صورت نیاز برای اصالح ،ترمیم و یا ادامه درمان

 )foxسه یا چهار دندان آسیا در هر نیم فک باال و  4عدد در

تصمیم مناسب را اتخاذ کرد.

هر نیم فک پایین دارد که از هر پستاندار غیر کیسه داری بیشتر

دندان های سگ سانان

است ( 1و .)2

دندانها در هر گونه ،از نظر تعداد ،شکل و خصوصیات

دندانهای پیش ،دندانهای کوچک تیزی هستند که به طور

اختصاصی میباشند که به نوع غذای آن ها نیز بستگی دارد.

سست در آلوئول دندانی خود جای گرفتهاند و اصوال برای

در هر ناحیه از دهان ،دندانها با توجه به کارکردشان متفاوت

گرفتن طعمه به کار میروند که دارای یک ریشه میباشند.

اند و به چهار دسته دندانهای پیش ( ،)Incisorsدندانهای

دندانهای نیش ،بلندترین و مهمترین دندانهای سگ می

نیش ( ،)Caninesدندانهای پیش آسیا ( )Premolarsو

باشند که دارای یک ریشه بلند هستند .دندان پیش آسیای اول

دندانهای آسیا ( )Molarsتقسیم میگردند .این خصوصیت

در فک باال و پایین و همچنین سومین دندان آسیای فک پایین

را هترودونتی ( )Heterodontyمینامند که برگرفته از واژه

نیز فقط دارای یک ریشه می باشند .دندان پیش آسیای دوم و

یونانی " "Heterosبه معنای مختلف و " "Odontبه معنای

سوم در فک باال و پیش آسیای دوم و سوم و چهارم به همراه

دندان میباشد .همچنین سگسانان موجودات دیفیودونت

آسیای اول و دوم فک پایین دارای دو ریشه هستند .دندانهای

( )Diphyodontمیباشند و دو سری دندان در طول عمر

پیش آسیای چهارم در فک باال و دو دندان آسیای فک باال

خود دارند .دندانهای سری اول یا دندانهای شیری

دارای سه ریشه هستند (تصویر شماره  .)b1اما دندان های آسیا

( Deciduous teethیا  )Baby teethکه در حدود سه

فقط در سری دندانهای دائمی حضور دارند .دندان های

ماهگی با دندانهای سری دوم یا دائمی ( Permanent

گوشتخواری ( Carnassialیا  )Sectorialدر سگ ها شامل

 )teethجایگزین میگردند تا با پوزه رشد یافته حیوان و جیره

چهارمین دندان پیش آسیا در فک باال و اولین دندان آسیا در

غذایی سنین باالتر تطبیق یابند و امکان جویدن قدرتمندتری

فک پایین میباشد ( 1و  .)9چهارمین دندان پیش آسیا در فک

را با توجه به رژیم غذایی سگ سانان برای حیوان بالغ فراهم

باال از نظر اندازه رشد یافته و بزرگترین دندان برش دهنده در

نمایند.

فک باال است که هرکدام سه ریشه مستحکم ،منشعب و

دندانهای شیری در هر طرف فک باال و پایین سگ شامل سه

مخروطی شکل دارند .این دندان معموال همان دندانی است که
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با آبسههای ریشهای درگیر شده و منجر به ریزش ترشحات

میکنند .در سه ماهگی دندانهای شیری شروع به جایگزین

مجرای جلویی  -شکمی ( )Rostroventralسینوس به چشم

شدن با دندانهای دائمی میکنند .دندانهای پیش در فواصل

میگردد و برای درمان دائمی بهتر است دندان درگیر کشیده

 9تا  5ماهگی ،دندانهای نیش در فواصل  5تا  ۰ماهگی و

شود ( 1و  .)4اولین دندان آسیای فک پایین که بزرگترین

دندانهای پیش آسیا و آسیا در فواصل  4تا  ۰ماهگی تعویض

دندان فک پایین نیز میباشد به خوبی برای برش دادن تکامل

میگردند و در  ۰ماهگی دندانهای دائمی تکمیل میشوند .بعد

یافته و دارای دو ریشه میباشد (تصویر شماره .)c1

از این سن در حالت نرمال و عدم وجود دفرمیتی و اختالالت

اولین دندان شیری دندان نیش است که در فاصله  9تا 5

فک با توجه به میزان سایش و شیبدار شدن و حتی افتادن

هفتگی رشد مییابد سپس در فواصل  4تا  ۰هفتگی دندانهای

دندانها ،میتوان سن سگ را تخمین زد ( 1و .)2

پیش و در فواصل  5تا  ۰هفتگی دندانهای پیش آسیا رشد

تصویر شماره  .1مقطع ساجیتال دندان های فک باال و پایین در سگ (نمای جانبی) ()a( )1؛ تصویری از شکل قرار گیری دندانهای هر نیم فک
سگ سانان که وضعیت و شکل ریشههای دندانی را نشان میدهد ()b( )9؛ دندانهای گوشتخواری پیش آسیای چهارم فک باال و آسیای اول فک
پایین با حالت قیچی مانند در روباه سرخ ()Vulpes vulpes) (6) (c؛ ساختار و فرمول دندانهای دائمی سگ در نمای جانبی و برش میانی که
بخشهای مختلف یک دندان را به خوبی نشان میدهد ()d( )5

ساختار دندانی سگ سانان
با این که دندانهای هر گونه با توجه به نیازهای اختصاصی و

( ،)Crownگردن ( )Neckو ریشه ( )Rootمی باشد ( .)5تاج

شرایط محیطی آن گونه ساختار خاص خود را دارند ،اما ساختار

بخشی از دندان است که در بیرون از لثه ( )Gumقرار گرفته

کلی دندانها مشابه است .هر دندان دارای سه بخش تاج

و با مینا ( )Enamelپوشیده میشود .گردن مرز بین تاج و
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ریشه دندان میباشد که مینا در آن خاتمه مییابد .ریشه در

( )Ameloblastتولید میشود و تقریبا سفید رنگ و بدون

داخل لثه درون آلوئولی در استخوان فک قرار میگیرد (شکل

سلول می باشد که به تبع توانایی ترمیم شدن را ندارد .مینا

 .)D1هر دندان از سه بافت مینراله شده تشکیل میشود که

سختترین ماده بدن می باشد .عاج بخش عمده دندان را شامل

حفره دندانی ( )Dental Cavityرا احاطه میکند ( .)5این

میشود که حفره پالپ دندانی ( )Pulp Cavityرا احاطه می-

حفره به دو برجستگی بزرگ در تاج و همچنین به هر ریشه

کند و به رنگ سفید زرد میباشد و توسط ادونتوبالستها

انشعاب می یابد که با پالپ دندانی ( )Pulpپر میشود و دارای

( )Odontoblastsتولید میشود که در طول زندگی تداوم

بافت پیوندی ،اعصاب ،ادونتوبالستها ،سرخرگ ،سیاهرگ و

دارد .در سگها کاهش فضای اتاقک پالپی توسط عاج ثانویه

عروق لنفی میباشد .یک سوراخ راسی کوچک در انتهای هر

میتواند به وسیله رادیوگرافی به عنوان شاخصی برای تخمین

ریشه ،اجازه عبور عروق و اعصاب از طریق کانال ریشه ( Root

سن حیوان ارزیابی شود .سیمان آخرین الیه سخت و کلسیفیه

 )Canalرا به بیرون دندان میدهد .این سه الیه مینرالیزه شده

شده است که در مجاورت استخوان آلوئولی ( Alveolar

شامل مینا ،عاج ( )Dentinو سیمان ( )Cementمیباشد که

 )Boneقرار میگیرد .دندان توسط لیگامنت پیرادندانی

ماده شیمیایی سازنده آنها بسیار شبیه به استخوان و شامل

( )Periodontal Ligamentبه حفره آلوئولی ( Alveolar

کریستال های هیدروکسی آپاتیت (،)Hydroxyapatite

 )Socketمتصل باقی میماند ( 1و.)۰

منیزیوم و سایر امالح است .مینای دندانی توسط آمیلوبالستها

بیماریهای دهان و دندان
بیماریهای پیرادندانی ( )Periodontal Diseasesبه

( )Brachycephalic Dogsبه بیماریهای  Gingivitisو

بیماری و التهاب ساختارهای اطراف دندانی اطالق میشود که

 Periodontitisمستعدتر هستند .در ابتدا پالکهای

یکی از شایع ترین بیماریهای سگ سانان میباشد .این

باکتریایی شکل میگیرند و در صورتی که با مسواک زدن و یا

بیماریها از یک التهاب لثه ( )Gingivitisساده تا موارد شدید

سایر روشهای معمول ظرف  4۰تا  ۰2ساعت پاک نشوند،

و دردناک را شامل میگردد که میتواند منجر به از دست رفتن

واکنشهای التهابی رخ میدهد و  Gingivitisرخ میدهد .با

دندان گردد (تصویر شماره  a2و  .)bمیزان بروز التهاب بافت-

مینرالیزه شدن پالکها ،سنگ یا تارتار ایجاد میگردد که در

های پیرادندانی ( )Periodontitisبا افزایش سن بیشتر می-

این مرحله تنها روش برطرف کردن آن جرم گیری ( Dental

شود .سگهای کوچک جثه و خصوصا نژادهای براکیوسفالیک

 )Scalingمیباشد.

تصویر شماره  .5التهاب لثه به علت تشکیل پالک های باکتریایی
()a؛ التهاب بافت های پیرادندانی فعال همراه با التهاب شدید لثه و از
دست رفتن اتصاالت دندان ()b( )4

با ادامه یافتن تشکیل پالک در زیر لثه و در کیسه لثهای

و لثه است ،پاسخ التهابی شکل گرفته و منجر به تخریب بیشتر

( )Gingival Salcusکه فضای فیزیولوژیکی بین سطح دندان

بافتهای اطراف دندان میشود .نفوذ بیشتر باکتریها،
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 ،periodontitisسست شدن و در نهایت افتادن دندان

باریکه ای از اشعه با کیلو ولتاژ باال مورد استفاده قرار میگیرد

مربوطه از لثه از تبعات این پروسه التهابی میباشد .در مشکالت

که دور اندام چرخیده و تصویر مقطعی از اندام تهیه میشود

دندانی شاهد بوی بد دهان ( ،)Halitosisامتناع از غذا خوردن

سیتیاسکن محلهای قرارگیری آناتومیکی اندامها ،میزان و

به علت درد و سختی در بلع ( ،)Dysphagiaافزایش ترشح

محتوای فرایندهای پاتولوژیکی داخل سینه و شکم و همچنین

بزاق ( ،)Hypersalivationریزش بزاق از دهان

ارزیابی ارتباط بین آناتومی و فیزیولوژی آنها را امکانپذیر کرد.

( )Ptyalismو خونریزی از لثه میباشیم .با ادامه روند بیماری،

اصول پایهای توپوگرافی کامپیوتری مشابه رادیوگرافی است ،به

عمق کیسه لثهای افزایش یافته و تبدیل به حفره لثهای

این صورت که اشعه یونیزان به بافت بیمار نفوذ میکند ،بخشی

( )Gingival Packetمیگردد .تغییرات رادیوگرافی که در

از اشعه جذب بافت شده و بخشی دیگر از بدن عبور میکند و

این مرحله میتوانیم مشاهده کنیم شامل تحلیل و تخریب تاج

توسط آشکارسازها اندازهگیری شده و سیگنالها جهت انجام

و استخوان آلوئول می باشد ( ۰و  CBCT .)۰به منظور تشخیص

فرآیند تصویرسازی بهوسیله آشکارسازها به کامپیوتر ارسال

بیماریهای پیرادندانی ( )Periodontitisو بیماریهای

میشود و پس از پردازش توسط کامپیوتر تصویر عضو موردنظر

مرتبط با ریشه دندان ( )Endodontic Diseasesدر انسان

بر روی مانیتور نشان داده میشود در مطالعه ای که توسط

و سگ پیشنهاد شده است .انجام دادن هر دو تکنیک

 Rozaو همکاران در سال  2۷11انجام گرفت ،استفاده از سی

تصویربرداری شامل رادیوگرافی و سی تی اسکن برای تشخیص

تی اسکن با تکنیک اشعه مخروطی ( Cone Beam

پیرادندانی

 Computed Tomographyیا  )CBCTو رادیوگرافی

( )Periodontitisو بیماریهای مرتبط با ریشه دندان

داخل حفره دهانی ( Intraoral radiographyیا )IOR

( )Endodontic diseasesدر سگها ضروری نیست و بسته

برای تشخیص ناهنجاری های دندانی در سگ ها و گربه ها

به میزان همگرایی این دو تکنیک ،اخذ مقاطع سی تی اسکن

ارزیابی شده است .تصاویر حاصل از روش  CBCTدارای کیفیت

با ضخامت  ۷/5تا  1میلیمتر کافی میباشد .تنها در موارد

باالتر و درجه اشعه یونیزه کننده پایینتری است که خصوصا

تشخیص بیماریهای پیرادندانی دندانهای پیش فک پایین

برای حیوانات مسن ایمن تر میباشد .عالوه بر آن صرف زمان

( ،)Mandibular Incisorsخصوصا در مواردی که نتایج

کمتر و کاهش مدت تشخیص و نیز امکان ویرایش و اصالح

حاصل از سی تی اسکن با اطالعات بیمار مغایرت دارد ،اخذ

بعدی در این تکنیک تصویربرداری وجود دارد .نتایج این مطالعه

رادیوگراف پس از سی تی اسکن ضروری میباشد (.)۰

نشان داد که رادیوگرافی یک روش موثر و سریع در معاینه و

امروزه پیشرفتهایی که در دندانپزشکی دامپزشکی مشاهده

بررسی وضعیت دندانها بوده که از نظر اقتصادی به صرفهتر

میکنیم در واقع باعث بهبود تشخیص ناهنجاریهای دندانی

است و میتوان حین جراحی نیز از آن بهره گرفت .این مطالعه

در دامهای کوچک شده است .به تبع ،روشهای تشخیصی که

همچنین مشخص کرد که میانگین زمان مورد نیاز برای اخذ

پیشتر فقط در مورد انسان به کار گرفته میشد ،در حال حاضر

تصاویر  CBCTبعد از حالت گماری حیوان 4۷ ،ثانیه است در

برای دامهای کوچک نیز انجام میشود و در نتیجه کیفیت

حالی که در رادیوگرافی این زمان  ۷,۷۰ثانیه می باشد .اما ذکر

تشخیص اختالالت حوزه دهان و دندان را باال برده است .الزمه

این نکته ضروری است که برای اتخاذ حالت گماری صحیح در

این امر باال بردن کیفیت ابزارهای تکنولوژیک ،کسب دانش

رادیوگرافی قبل از عکس برداری میانگین زمانی  2۷دقیقه مورد

مورد نیاز و سرمایه گذاری در این زمینه میباشد .یکی از این

نیاز است تا بیمار و فیلم به حالت گماری و موقعیت مناسب

روشهای پیشرفته تشخیصی سی تی اسکن است .سی تی

جهت آغاز تصویر برداری برسند و همچنین در بین عکس

اسکن مقطع برداری کامپیوتری است که از اشعه ایکس استفاده

برداری ها ممکن است نیاز به تغییر حالت گماری وجود داشته

می شود .میزان اشعه ایکس خیلی کمتر از رادیولوژی است ولی

باشد (.)3

و

تعیین

عالیم

بالینی

بیماریهای

4۰
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برای بررسی دندانها با روش سی تی اسکن باید بتوانیم تعداد

کرد ( .)1۷سی تی اسکن برای دست یابی به نتایج دقیق تر به

صحیح و موقعیت ریشه های هر دندان را به درستی درک کنیم.

دنبال معاینه بالینی مورد نیاز می باشد هرچند که هزینه باالی

جهت گیری آناتومیکی دندان ها شامل موارد ذیل می باشد:

آن یک فاکتور محدود کننده است .تصاویر دقیق و واضح از

)1

 Mesialو  Distalکه به ترتیب به معنای نزدیک

ناحیه مورد نظر حتی قبل از رخداد تغییرات بالینی مشخص،

به و یا دور از خط مرکزی ( )midlineکمان دندانی است.
)2

زمان معاینه کمتر در مقایسه با رادیوگرافی دهان و دندان،

 Coronalو  Apicalکه به ترتیب به معنای

تسهیل تشخیص تفریقی بیماریهای مختلف ،جلوگیری از
اشعه دیدن فرد معاینه کننده و دست یابی به تصاویر سه بعدی

نزدیک به و یا دور از تاج دندان میباشد.
 Palatalو  Lingualکه به ترتیب به معنای

در زوایا و نماهای مختلف از جمله نکات پر ارزش سی تی اسکن

نزدیکی به کام سخت (دندان های فک باال) و یا نزدیکی به زبان

در برنامه تشخیصی و درمانی میباشد .هرچند که برای انجام

(دندان های فک پایین) میباشد.

سی تی اسکن نیاز است حیوان با بیهوشی یا آرامبخشی عمیق

)9

)4

 Buccalیا  Lingualکه به ترتیب به معنای

بیتحرک گردد و این مسئله همواره خطراتی را با خود به همراه

نزدیکی به گونه (دندان های عقبی) و یا نزدیک به لب ها

دارد (.)11

(دندانهای جلویی) میباشد (.)9

در تصویر شماره  a9سی تی اسکن مقطع عرضی

سی تی اسکن یک روش تصویربرداری عالی به منظور بررسی

( )Transverseساختار طبیعی اولین دندان آسیای سمت

محوطه دهانی میباشد ،زیرا نفوذ خوبی به ساختارهایی دارد

چپ فک باالی سگ را مشاهده میکنید .اتاقک پالپی لوسنت

که قدرت و شدت امواج را شدیدا کاهش می دهند .به علت

( )Lucentمرکزی (پیکان کوچک سیاه رنگ) با الیه سیمانی

کاهش قدرت نفوذ امواج ،باید با ضخامتی نازک مقاطع سی تی

متراکمی (پیکان بزرگ سیاه رنگ) احاطه شده است .الیه

اسکن از ساختارها و الیه های دندان تهیه و مشاهده گردد.

لوسنت مرکزی باریک لیگامنت پیراندانی ( Periodontal

الگوریتم سی تی اسکن با ضخامت نازک مقاطع در استخوان و

( )Ligamentپیکان کوچک سفید رنگ) نیز توسط المینا

بافت نرم برای ارزیابی تراکم ساختارهای استخوانی و بافت نرم

دورای متراکم آلوئول ( )Lamina Duraاحاطه شده است

دهان نیز ایده آل هستند .همچنین سی تی اسکن کنتراست و

(پیکان بزرگ سفید بزرگ) .همچنین الیه خارجی تاج دندان

تفکیک فضایی خوبی در محوطه دهانی ایجاد می کند .زمانی

شامل مینا و عاج متراکم میباشد (عالمت سر پیکان سیاه رنگ)

که به غیر نرمال بودن بافت های نرم مشکوک می شویم از

( .)1۷در تصویر شماره  b9ساختار نرمال ریشه دیستال از سه

کنتراست متوسط و تصاویر سه بعدی برای تصمیم گیری در

ریشه پیش آسیا سوم ( ) P3چپ فک باال و ریشه مزیال از دو

مورد درمان و جراحی استفاده میکنیم ( .)1۷با انجام سی تی

ریشه دندان آسیای اول ( )M1فک پایین که دندانهای

اسکن مشاهده ترکهای دندانی داخل آلوئول خصوصا

گوشتخواری محسوب میشوند را مشاهده میکنید" .عالمت

شیارهایی که به طور کامل در زیر حاشیه لثه قرار گرفته است

ستاره" نشان دهندهی اتاقک پالپی ”D“ ،نشان دهندهی عاج و

و در معاینه بالینی دیده نمی شود ،امکان پذیر میگردد (.)11

"پیکان سفید" بیانگر الیه مینای تاج است" .پیکان مشکی"

مشکالت مادرزادی ،تروما و ضربات فیزیکی ،رخداد ترک و

نشان دهنده راس ریشه دندان که با لیگامنت پیرادندانی

شکستگیهای ریز دندانی ،مشکالت التهابی و آبسه های ریشه

( )Periodontal Ligamentکم تراکم و المینای متراکم

دندان ،نئوپالسم های ادونتوژنیک ،کیستها ،تومورهای مرتبط

احاطه شده است میباشد و "عالمت سر پیکان" ستیغ آلوئولی

با لیگامنت پیرادندانی و همچنین نئوپالسم های محوطه دهانی

( )Alveolar crestرا نشان میدهد که حفره آلوئولی

از جمله مواردی هستند که میتوان با سی تی اسکن بررسی

( )Alveolar Socketرا از باال متمایز میکند (.)9
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تصویر شماره  .9سی تی اسکن در مقطع عرضی ( )transverseاولین
دندان آسیای سمت چپ فک باالی سگ که پیکان سفید رنگ سمت کوچک
راست باال الیه لوسنت مرکزی باریک لیگامنت پبرادندانی ،پیکان سفید رنگ
بزرگ سمت راست پایین الیه المینای متراکم اطراف الوئولی ،پیکان سیاه
رنگ کوچک سمت چپ باال اتاقک پالپی لوسنت مرکزی ،پیکان سیاه رنگ
بزرگ سمت چپ پایین الیه سیمانی متراکم اطراف اتاقک پالپی و پیکان سیاه
رنگ سمت راست اشاره به عاج متراکم دندانی دارد ()a؛ سی تی اسکن در
مقطع عرضی ( )transverseریشه دیستال از سه ریشه پیش آسیا سوم
( ) P3چپ فک باال و ریشه مزیال از دو ریشه دندان آسیای اول ( )M1فک
پایین ()b( )9؛ مقطع کرونال از سی تی اسکن جمجمه گرگ خاکستری که
در این مقطع ساختار دندانهای نیش فک باال را می توانید مشاهده کنید.
(اسالیس  52از نمای )rostral) (c

در تصاویر  a4و  bرادیوگراف فک باال و پایین سگ نژاد خالص

میکنید ( .)12همچنین در تصویر رادیوگرافیک  c4ساختار

بیگل در سن  ۰9روزگی با سری کامل دندانهای شیری کمان

فک و دندانهای شیری یک قالده روباه سرخ ( Vulpes

باال و دندانهای پیش دائمی رشد نکرده ( ،)aدندان نیش (،)b

 )vulpesنر قابل مشاهده است.

پیش آسیاها ( cتا  )fو دندان های آسیا ( gتا  )hرا مشاهده

تصویر شماره  .8رادیوگراف فک باالی سگ نژاد خالص بیگل در سن
 ۰9روزگی ()a( )12؛ رادیوگراف فک پایین سگ خالص نژاد بیگل در
سن  ۰9روزگی ()b( )12؛ رادیوگراف جمجمه و فک روباه سرخ
( )Vulpes vulpesنر سه ماهه که ساختارهای دندانی شیری را نشان
میدهد ()c( )14

در تصاویر  a5و  bمقاطعی از سی تی اسکن جمجمه روباه

دانشگاه تگزاس ایاالت متحده انجام شده است .این مقاطع

سرخ ( )Vulpes vulpesنر قابل مشاهده است که این

نشان دهندهی دندان های تیز و باریک روباه سرخ در مقایسه

تصویربرداری در سال  2۷۷۷توسط متیو کولبرت در 59۰

با سایر سگ سانان میباشد .تصاویر شماره  9و  c 5به ترتیب

اسالیس با ضخامت و فاصله بین اسالیسهای  ۷/2۰۷میلی متر

مربوط به مقاطع کرونال و ساجیتال از سی تی اسکن جمجمه

در محور کرونال و در مرکز تصویربرداری دانشکده دامپزشکی

گرگ خاکستری (  )Canis lpusمیباشد .این نمونهها در سال

5۷
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 2۷۷۷توسط متیو کولبرت در  45۰اسالیس با ضخامت و

است .آنالیزهای گرافیکی و مکانیکی دندانهای گرگ

فاصله بین اسالیسهای  ۷/5میلی متر در محور کرونال در مرکز

خاکستری نشان میدهد که آروارههای آن به خوبی برای گاز

تصویربرداری تشخیصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تگزاس

گرفتن سریع و کشنده و همچنین خورد کردن استخوان به

ایاالت متحده اسکن شده است .نتایج حاصل از این اسکنها

کمک آسیاهای گوشتخواری تکامل یافته است.

کمک شایانی به تکمیل مطالعات فیلوژنی سگ سانان کرده

تصویر شماره  :8مقطع افقی ( )Horizontalاز سی تی اسکن
جمجمه روباه سرخ ( ،)Vulpes vulpesبه طرز قرارگیری دندان
ها در فک پایین از نمای پشتی ( )dorsalتوجه کنید ()a؛ مقطع
ساجیتال از سیتی اسکن جمجمه روباه سرخ (.)Vulpes vulpes
ساختار دندان های آسیای فک پایین به خوبی قابل مشاهده است
(اسالیس  92۰از مقاطع ساجیتال  -نمای جانبی) ()b؛ مقطع
ساجیتال از سیتی اسکن جمجمه گرگ خاکستری (،)Canis lpus
ساختار دندان آسیای اول فک پایین به خوبی قابل مشاهده است.
(اسالیس  ۰۰از مقاطع ساجیتال -نمای جانبی) ()c؛ مقطع عرضی
سی تی اسکن جمجمه روباه سرخ ( )Vulpes vulpesنر که
دندانهای شیری را نشان میدهد ()d( )14

نتایج مطالعه  Campbellو همکاران در سال  2۷1۰نشان داد

خصوص اختالالت  Endodonticاین توافق مناسب و

تشخیص  Periodontitisبه روش رادیوگرافی داخل حفره

کاربردی است به شکلی که فراوانی تشخیص این نوع ضایعات

دهانی در مقایسه با روش سی تی اسکن دقیق تر و راحتتر

در روش رادیوگرافی تنها  1۷درصد کمتر از روش سی تی

است .همچنین از طرفی دیگر مطالعات تجربی مشخص کرد

اسکن میباشد .اگرچه کماکان روش استاندارد طالیی برای

که روش تصویربرداری  CBCTدر تشخیص عوارض

تصویربرداری دندانی در دامپزشکی وجود ندارد اما با بررسی

 Periodontitisبسیار دقیقتر از رادیوگرافی داخل حفره

منابع انسانی به نظر میرسد مناسبترین روش سی تی اسکن

دهانی است ،اما نویسندگان این مطالعه معتقد بودند که روش

و  CBCTباشد .سی تی اسکن توانایی تفریق اساسی تغییرات

سی تی اسکن به منظور ترسیم حاشیههای آلوئولهای دندانی

آناتومیک و پاتولوژیک را به دامپزشکان در زمینه دندانپزشکی

و ارتفاع آلوئولی از روشهای رادیوگرافی داخل حفره دهانی

می دهد .اما تنها زمانی استفاده از این روش پر هزینه ضروری

بسیار دقیقتر است .نتایج مطالعات نشان داده توافق مناسبی

میشود که تشخیص یک عارضه  Endodonticبه روش

بین روش رادیوگرافی داخل حفره دهانی و سی تی اسکن به

رادیوگرافی در فک باالی یک سگ سان امکان پذیر نباشد ،در

منظور تشخیص اختالالت  Periodontitisوجود ندارد اما در

صورتی که در ضایعات فک پایین به دلیل کمتر بودن
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ساختارهای استخوانی گیج کننده میتوان به راحتی با استفاده

تی اسکن عدم وجود اختالالت دندانی ( a۰و ،a)۰

از تکنیک رادیوگرافی داخل حفره دهانی دندان و و بافتهای

 Periodontitis (6bو  )b۰و  Endodontic (6cو  )c۰را

اطراف دندانی را از یکدیگر تمایز داد ( .)۰همانطور که مالحظه

در سگسانان بالغ نشان میدهد.

میکنید تصاویر شماره  ۰و  ۰به ترتیب به روش  IORو سی

تصویر شماره  :6رادیوگرافی داخل حفره دهانی ( )IORسگ سانان .فقدان بیماری  Periodontitisو  endodonticدر یک قالده سگ
البرادور رتریور  4ساله نر اخته ()A؛  periodontitisدر دندانهای یک قالده سگ داشهوند  14ساله نر ()B؛ بیماری  endodonticدر
دندان (٭٭) یک قالده سگ البرادور رتریور  4ساله اخته ()C

تصویر شماره  :8مقاطع سی تی اسکن حفره دهانی سگ سانان .فقدان بیماری  Periodontitisو  endodonticدر یک
قالده سگ البرادور رتریور  4ساله نر اخته ()A؛  periodontitisدر دندانهای یک قالده سگ داشهوند  14ساله نر ()B؛ بیماری
 endodonticدر دندان یک قالده سگ البرادور رتریور  4ساله اخته ()C( )۰

تصویر شماره  ۰به ترتیب ساختار فک و دندانهای سه نژاد

جمجمه سگ نژاد البرادور رتریور را می توانید مشاهده کنید.

سگ اهلی ( )Canis familiarisشی هوا هوا ( ،)a۰بولداگ

این نمونه ها نیز توسط متیو کولبرت در سال  2۷۷5در ۰45

( )b۰و البرادور رتریور ( )c۰را به روش سی تی اسکن سه

اسالیس با ضخامت و فاصله بین اسالیس های  ۷/14میلی متر

بعدی نشان میدهد .در تصویر  d۰ساختار دندان گوشتخواری

در محور کرونال در مرکز تصویربرداری دانشکده دامپزشکی

پیش آسیای چهارم فک باال از مقطع ساجیتال سی تی اسکن

دانشگاه تگزاس ایاالت متحده اسکن شده است (.)19
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تصویر شماره  :1سیتی اسکن سه بعدی جمجمه سگ نژاد شی هوا هوا (نمای جانبی) () a؛ سیتی اسکن سه بعدی جمجمه سگ نژاد بولداگ (نمای جانبی) ()b؛
سیتی اسکن سه بعدی جمجمه سگ البرادور رتریور (نمای جانبی) ()c؛ برش های دینامیک سیتی اسکن سه بعدی ساختار دندان گوشتخواری پیش آسیای چهارم
فک باال در سگ نژاد البرادور رتریور (نمای جانبی) ()d( )19

نتیجه گیری
سی تی اسکن با اشعه مخروطی یک روش تصویربرداری عالی

حتی قبل از رخداد تغییرات بالینی مشخص ،زمان معاینه کمتر

و سریع با امکان ایجاد کنتراست باال به منظور بررسی محوطه

در مقایسه با رادیوگرافی دهان و دندان ،تسهیل تشخیص

دهانی می باشد زیرا نفوذ خوبی به ساختارهایی دارد که قدرت

تفریقی بیماریهای مختلف ،جلوگیری از اشعه دیدن فرد

و شدت امواج را شدیدا کاهش میدهند .همچنین دارای

معاینه کننده و دستیابی به تصاویر سه بعدی در زوایا و نماهای

کیفیت باالتر با درجه کمتر اشعه یونیزه کننده با امکان ویرایش

مختلف از جمله نکات پر ارزش سی تی اسکن در برنامه درمانی

و اصالح بعدی است .سی تی اسکن برای دست یابی به نتایج

می باشد .رادیوگرافی نیز یک روش موثر و سریع در معاینه و

دقیق تر به دنبال معاینه بالینی مورد نیاز میباشد هرچند که

دارای صرفه اقتصادی است که در حین جراحی نیز کاربردی

هزینه باالی آن و نیاز به آرامبخشی و بیهوشی یک فاکتور

است (.)14
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A Review of Physiological Structures and Dental Disorders of Canids
Using Radiography and Computed Tomography
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Canids are heterodont and diphyodont animals, which most of adult canids have 42 permanent teeth.
Nowadays, attention to the oral and dental disorders in pets has gained a special region in veterinary
medicine and on the top of these problems can be referred to dental infections and other periodontal
diseases. Anatomy and positioning of teeth and periodontal diseases also could be observed by
diagnostic imaging techniques included radiography and CT-scan. Radiography is an effective method
for dental examination with low-cost and fast execution times and can be performed during surgery.
Although, computed tomography is high contrasted method in oral cavity examination that facilitates
the diagnosis of multiple disease. Precise and detailed imaging of the region of interest even before
changes become clinically apparent, the reduced examination time than oral radiography, 3D imaging
in different views, but expensiveness and risks associated with anesthesia may be the restrictive factors.
Key words: canids, radiography, Computed tomography, tooth, periodontal disease.
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