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Axiolateraloblique mandible : 

  اًجبم ایي پزتَ ًگبری ثزرسی ًبحیِ هَرز ًظز اس هٌسیجل زر حبلت هَاسی ثب کبست است.ّسف اس *

 ایي پزتَ ًگبری ثِ سِ صَرت اًجبم هیپذیزز:

 :ثزای ثزرسی راهَس. 1

)کِ الجتِ ثِ هَاسات کبست زر ایي ٍضعیت  mid sagital planeثیوبر هقبثل ثَکی استٌس ایستبزُ  

 زرجِ ثِ سوت سز زر حس ساٍیِ فکی. 52اضعِ هزکشی  است( axiolateralفقط 
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 :هٌسیجل (body)ثزای ثزرسی تٌِ ی . 5

 زرجِ ثِ سوت گیزًسُ هیچزذس... 03ّوبى ٍضعیت قجل، فقط سز ثیوبر ثِ اًساسُ ی 
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  :ثزای ثزرسی سوفیش هٌتی. 0

 زرجِ ثِ سوت گیزًسُ هیچزذس... 52ٍضعیت هطبثِ قجلی، فقط سز ثیوبر ثِ اًساسُ ی 
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Submentovertex : 
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جوجوِ اضعِ هزکشی حس ٍاسط ثیي زٍ ساٍیِ فکی  submentovertexهطبثِ  ,ثزای ثزرسی فک

تبثیسُ هی ضَز. ثب ایي پزتًَگبری کل طَل فک زیسُ هی ضَز. ّزچٌس ایي ًوب یک ًوبی استبًسارز 

submentovertex  است اهب ثزای هٌسیجل یک ًوبیaxial .هحسَة هی ضَز  

 زر ایي ًوب سائسُ ی کَرًٍَئیس ٍ کٌسایل هٌسیجل زیسُ هیطَز.

 

 

Verticosubmental : 
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هطبثِ هَاسی ثب گیزًسُ ثبضس  IOMBLثیوبر چبًِ ی ذَز را رٍی گیزًسُ قزار هیسّس ثِ گًَِ ای کِ 

ٍ عوَز ثز سطح  جوجوِ ثب ایي تفبٍت کِ احتیبجی ثِ چزذبًسى سز ًیست ٍ اضعِ ثیي زٍ ساٍیِ فکی

OCCLUSAL  یبIOMBL  هی ثبضس. کیفیت ایي ًوب اس ًوبی اٍل ثْتز است چَى ثشرگٌوبیی کوتز

است. فقط ثِ علت ایجبز هحسٍزیت سز ٍ گززى هوکي است کًَسیل ّب لت ثِ لت ضَز ٍگزًِ ثزای 

 ثزرسی تٌِ ًوبی اٍل ثْتز است.

 

 {IOMBL}اضعِ ی هزکشی عوَز ثز 
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 {OCCLUSAL}اضعِ ی هزکشی عوَز ثز سطح 

 

 

TMJ (TemporoMandibular Joint) :هفصل فک ٍ استرَاى توپَرال 

ایي است  CT scan   ٍMRIزر رازیَلَصی ٍ joint TMاٍلیي ًکتِ زر پزتًَگبری اس ًکتِ ی ثسیبر هْن: 

 گزفتِ ضَز.زر زٍ حبلت زّبى ثبس ٍ ثستِ کِ ثبیس 

: هْن تزیي علت صسا زازى فک هثال زر ٌّگبم غذا ذَرزى ٍ  TM jointزالیل اًجبم رازیَگزافی اس 

زررفتگی فک ٍ زلیل زیگزی کِ زر ایزاى ثِ آى کوتز تَجِ هی ضَز ایي است کِ فزز ًفد هی کٌس. 

چِ غذای ًفبخ ثرَرز چِ ًرَرز. ثب تَجِ ثِ ایٌکِ عول ّضن اس زّبى ضزٍع هی ضَز اگز عول جَیسى 

ٍ پزٍتئبس اثز ًکززُ ٍ ّیچ ّضوی زر هعسُ رخ ًوی زّس ٍ ایي ثبعث ذَة اًجبم ًطَز آًشین آهیالس 

 ًفد هی ضَز.
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 AP axial : 

 

 

زرجِ ثِ سوت  02قزار گزفتِ اضعِ ثب ساٍیِ حسٍز  APاست. ثیوبر زر ٍضعیت  towneهطبثِ هتَز  

 تبثیسُ هی ضَز. زر زٍ ٍضعیت زّي ثستِ ٍ ثبس. nasionثبالی  س.م( 6.7) ایٌچ 0 ,پب
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Axiolateral (right and left position) : 

 

 

ایي پزتًَگبری عالٍُ ثز زّبى ثبس ٍ ثستِ ثِ صَرت هقبیسِ ای چپ ٍ راست ّن ثبیس اًجبم ضَز. 

ثز رٍی کبست قزار هی زّس ثِ ًحَی کِ سطح  true lateralثیوبر ًیوِ هَرزًظز را زر ٍضعیت 

( هٌطجق ثز ذط ٍسط کبست ثبضس. اضعِ TM jointجلَی سَراخ گَش ذبرجی ) cm  0/1کزًٍبل 
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ایٌچ پبییي سَراخ گَش ذبرجی ًشزیک ثِ  1ایٌچ جلَ ٍ  5/1زرجِ ثِ سوت پب  03هزکشی ثب ساٍیِ 

 فیلن ذبرج ضَز.

 

 )ضکل چپ زّبى ثستِ ٍ ضکل راست زّبى ثبس است...( !هبرکز فزاهَش ًطَز ,زر زٍ ٍضعیت زّبى ثبس ٍ ثستِ  
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Axiolateral oblique  : 

 

زرجِ ثِ سوت کبست ثچزذس ٍ اضعِ  12کِ صَرت  لتزال اثلیک است ثب ایي تَضیح کِ زر ٍضعیت

 زرجِ ثِ سوت پب ثبضس. 12هزکشی 

 TMJس.م( ثبالتز اس سَراخ گَش ذبرجی ٍارز هیطَز ثِ ًحَی کِ اس  0.7ایٌچ ) 1.2اضعِ ی هزکشی 

 ًشزیک ثِ گیزًسُ ثگذرز.

 

 *تصَیز رٍثزٍ زر حبلت

زّبى ثبس اس سوت راست 

 ثیوبر گزفتِ ضسُ است.
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تصَیز پبییي اس ّوبى ثیوبر است فقط اس طزف چپ اٍ گزفتِ ضسُ کِ حزکت ثیطتز کٌسایل را ًسجت 

 ثِ هٌسیجَالر فَسب ًطبى هیسّس.

 

 axiolateralیکی را اًتربة کٌیس قطعب  axiolateral  ٍaxiolateral obliqueاگز قزار ثبضس ثیي 

زرجِ( هطکل است چَى  12است اهب چزذبًسى سز ) true lateralثْتز است چَى زر ایي ًوب ثیوبر 

 .هقیبس ًسارین ٍ هی ذَاّین کلیطِ ّبی چپ ٍ راست را ثب ّن هقبیسِ کٌین
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 رادیوگرافی دندان

است ٍ ایي ثسلیل هحسٍزُ ی حسبسیت فیلن  kv 26است ٍ ثْتزیي  20-70زًساى  kv هحسٍزُ ی

 ّبی زًساى ًسجت ثِ اضعِ است.

 صَرت اًجبم هی ضَز : 0رازیَگزافی زًساى ثِ 

 پبًَراهیک -1

 

  2- PA(PreApical) 
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   3- bitewing  

 

ٍ فیلن زر زاذل زّبى  ثِ هَاسات سطح افق زر هی آیس occlusalزًساى ّبی فک ثبال سطح  PAثزای 

اهب  ,قزار هی گیزز. ثزای زًساى ّبی پیص ٍ ًیص اًگطت ضست پطت زًساى ٍ فیلن زاذل زّبى

 ثزای زًساى ّبی آذز اًگطت اضبرُ پطت فیلن قزار هی گیزز.

ٍ  46آسیبی کَچک  زرجِ ٍ ثزای 56زرجِ ثزای ًیص  66ساٍیِ اضعِ هزکشی ثزای زًساى ّبی پیص 

 .زرجِ ثبیس ثبضس 36آسیبی ثشرگ 

زرجِ زًساى  36زًساى ّبی فک تحتبًی : فک تحتبًی ثِ هَاسات سطح افق ثزای زًساى ّبی پیص 

زرجِ ثِ سوت  6زرجِ ٍ زًساى ّبی آسیبی ثشرگ  16زرجِ زًساى ّبی آسیبی کَچک  26ّبی ًیص 

 سز.
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Bitewing ثز : ثزای تصَیزثززاری اس تبج زًساى است. تبج زًساى ّب رٍی ّن سَار ًوی ضَز ٍ زر ا

فطبر آٍرزى هی ضکٌس. زر ایي پزتًَگبری فیلن زًساى هطبثِ فیلن ّبی زًساى است فقط یک زم زارز 

کِ اس زّبى ثیزٍى هی آیس. تبج زًساى ّب ثِ صَرت هترلرل زیسُ هی ضَز ٍ پشضک هی تَاًس 

 تطریص زّس.


