
 معرفي يك سيستم 
 كامل درماني اختالالت فانكشنالي بافت نرم حفره دهان 

 THE  TRAINER SYSTEMTMبه نام 
 

هاي نرم حفره دهان، نظير تنفس دهاني، ضربه نابه فانكشنالي بافت اختالالت  مقدمه:
تواند ( يا بلع نادرست و ديگر عادات مخرب عضالني مي Tongue thrustingجاي زبان )

هاي ارتودنسي ( درمانRelapseسبب مال اكلوژن، تكامل نادرست صورت و بازگشت )
هاي نوين درماني اين نوع مشكالت به  انجام شده گردد. در اين مقاله در مورد سيستم

 گردد.تفصيل بحث مي 
روي تكامل جمجمه و صورت و ايجاد مال اكلوژن در مقاالت   Myofunctionalتاثير عادات

ترين شخص پيشگام در اين علم ذكر شده است.  يعني مهم Angle متعدد از زمان آقاي 
و عدم انطباق دو فك بر روي هم هاي نامرتب مطالعات اخير نشان داده است كه دندان

هاي  تواند بر اثر بلع و يا تنفس نادرست بچه ايجاد شود .درمانارثي نبوده بلكه مي 
ارتودنسي ثابت و معمول به ندرت درمان اين گونه عملكرد نادرست تنفسي يا بلع و  

  گيرند. اگر اين مشكالت نيزبدون درمان رهارا در بر مي Myofunctional مشكالت  
  هاي موفق ارتودنسي و نيز ايجاد اختالل در مفصل شوندسبب عود و بازگشت تمام درمان

TMJ ها بايد در  نمايد. بنابراين اين بافت ها را كنترل مي گردند. بافت نرم موقعيت دندانمي
دهد كه  هاي متداول ارتودنسي كنترل و درمان گردند. تحقيقات نشان ميارتباط با دستگاه

.(طبق جدول و مقادير 1يابد. )جدول ها و زبان تعيين و تغيير مي ها توسط لبدندانموقعيت 
دهد اما نيروهاي وارده از سمت  گرم رخ مي  7/1آن، حركت دنداني فقط با نيرويي معادل 

ها بسيار زياد و در صورت عدم وجود تعادل بيولوژيكي در دهان مخرب خواهند  زبان و لب
 بود.

 
 1جدول 

عنوان مثال افراد با تنفس دهاني داراي صورت و قوس دنداني باريك و مثلثي شكل  به 
(  Lowered Tongue positionهستند ضمناً اين گونه افراد موقعيت پايين افتاده زبان )

 ( 1گردد.)شكل ها ميداشته كه خود سبب تنگ شدن قوس فك باال و نامرتبي دندان
را به سمت  MENTALIS ( عضالت ناحيه Reverse swallowاز طرف ديگر بلع معكوس ) 

دهد كه اين فشار،  تكامل قوس دنداني پايين را محدود كرده و سبب عقب فشار مي
 (2گردد. )شكل كراودينگ اين فك مي 

 
 ديسفانكشن بافت نرم:  

 شود در اين قسمت وضعيت بلع و تنفس نرمال و غير نرمال گفته مي 
ه سمت باال و پشت پره ماگزيال حركت نموده و بدنه زبان بر روي (بلع نرمال:  نوك زبان ب1

ها را خنثي نموده و آورد. اين حالت فشار عضالت گونه روي قوس دندانماگزيال فشار مي
 نمايد و رديف شدن خوب و مناسب دنداني را به همراه دارد. شكل آرچ را تصحيح مي 

در لب پايين و عضله منتاليس خالصه  ها جدا بوده و اكثر فعاليت (بلع معكوس:  لب2
شوند و معموالً به وسيله زبان از هم جدا هستند  ها روي هم جفت نميشود. دندانمي 

كند و بر اثر اين حركت روبه عقب، منديبل در طي  بلع معكوس به سمت عقب حركت مي 



هاي  دانكند هم چنين زبان بين دنبدنه زبان از فك باال دور شده و به پايين حركت مي
  ( كه خود سبب كرادينگ فك پايين و مال اكلوژن Tongue Thrustضربه وارد آورده ) قدامي
ClassII شود. در طي هر عمل بلع، مفصلفكيمي– ( گيجگاهيTMJ  در داخل )

 .( 3گردد كه در دراز مدت بسيار مضر است )شكلگلينوييدفوسا فشرده مي
هاي جدا از هم دهاني معموالً در اغلب اوقات لب افراد داراي تنفس (تنفس دهاني:  3

 long&narrow شود )دارند. اين حالت سبب تغيير شكل صورت، به صورت دراز و باريك مي 
face) ) 4شكل) 

هاي جدا از هم در طي بلع نيز در اين افراد،  نوك زبان به سمت جلو و معموالً بين دندان
همراه با كرادينگ v-shape جه يك قوس  ماگزيالي كند. نتيقرار گرفته و فشار وارد مي

همراه با اپن بايت توسط فعاليت Class II div I باشد. به طور معمول يك ناهنجاري  مي 
شود.به عنوان يك قانون كلي بسيار مهم است كه  همين فعاليت مختل زبان ايجاد مي

 در صورت عدم درمان:  تر شناسايي گردد چرا كه ديسفانكشن بافت نرم هر چه سريع 
 ( (Unstable)تواند پايدار باشد. هاي ارتودنسي ثابت آينده نمي (درمان1
 افتد.(تكامل و زيبايي صورت به شدت به مخاطره مي2
 ((TMD) پيوندد.گيجگاهي در آينده به وقوع مي –(اختالالت مفصل فكي3
 

 Trainerدرمان ديسفانكشن هاي بافت نرم با سيستم
  عنوان كلي اين سيستم براي درمان مشكالت بافت نرم،  سيستم آموزش دهنده يا 

Trainer systemهاي سيستم باشد. تمام آپالينسمي  Trainer سه فايده عمده روي
 ها دارند كه عبارتند از:  نواحي صورت و دندان

 عضالني( –(آموزش مايوفانكشنال )فانكشن 1
 (Tooth alignment) ها (رديف نمودن دندان2
 (موقعيت  صحيح فك ها 3

در حقيقت فلسفه درمان مايوفانكشنال را در يك دستگاه ساده و يك  Trainer سيستم 
هاي اين سري براي دوباره آموزش دادن عملكرد زبان سايز ارائه داده است . تمام آپالينس 

باشند. در  ميهاي قداميو رديف نمودن دندان و عضالت دور دهان، تصحيح عادات تنفسي
ها و هم در تكامل صورت اتفاق  هاي مختلط، تصحيح هم در رديف شدن دنداندوران دندان

هاي فعال طبق شماره روي شكل و نيز مكانTrainer افتد. نماي يك آپالينس سيستم مي 
 عبارتست از: 

را رديف  هاي قدامي( كه دندانTooth guidance systemها )(سيستم هدايت دندان1
 كند.هاي ديگر را در موقعيت صحيح هدايت مي نموده و دندان 

هاي  ( قسمت موثر مايوفانكشنال:  زبان و عضالت دهان را آموزش داده و شامل قسمت 2
Tongue Tag  ، Tongue guardو Lip Bumperباشد.مي 

است. اين شكل  Class II ه ناهنجاري ( قسمت تكامل دهنده فكي:  كه تصحيح كنند3
اختصاصي با درگير نمودن دو فك عالوه بر تصحيح روابط فكي سبب تنفس از راه بيني نيز  

 (5گردد.)شكل مي 
 

 5شكل 
تعبيه  Trainer هاي سيستم ( در تمام دستگاهMyofunctional effectاثر مايوفانكشنال )

شده است. متخصص ارتودنسي و يك متخصص طب فيزيكي با تجربه بعد از تشخيص  
ديسفانكشن بافت نرم،  درمان را ابتدا با قرار دادن نوك زبان در موقعيت صحيح خود شروع 



زباني Tag شود.كند. تصحيح بلع با تمرين دادن نوك زبان روي يك نقطه آغاز مي مي 
زباني در موقعيت صحيح  Tag دهد به اين صورت كه وقتي اين مي دستگاه اين كار را انجام 

Tag بيند كه به طور ناخودآگاه گيرد،  زبان در اين موقعيت خود به خود آموزش مي قرار مي 
 روي دستگاه را بلند نمايد.

 Tongue guardكند. در تركيب ها جلوگيري مي)گارد زباني( از ضربه زدن زبان بين دندان
هاي  ( كه خود به تنهايي از تماس لب پايين به دندانLip Bumperگارد با يك پد لبي )اين 

كند،  فعاليت و عملكرد بيش از اندازه عضله منتاليس فك پايين در طي بلع جلوگيري مي
دهد. عالوه بر اين در بيمار داراي الگوي معكوس بلع را كنترل نموده و آن را كاهش مي

كند كه از طريق بيني تنفس نمايد،  زبان را در موقعيت رو به باال ادار مي دستگاه بيمار را و
و رو به جلو قرار Class I و صحيح خود در ماگزيال قرار داده و در نهايت منديبل را در موقعيت 

 دهد.
مشاهده  Typodont ( نماي يك دستگاه را روي مدل دنداني ارتودنسي  6در )شكل

 كنيد. مي 
 

  Trainerه و تشويق بيمار با سيستم ايجاد انگيز
هاي مايوفانكشنال ايجاد انگيزه ترين كاربرد استفاده از دستگاهشايد قابل توجه و مهم 

هاي  باشد. بسيار مهم است كه دستگاه در خالل  تمام فعاليتبراي بيمار و خانواده او مي 
و يا كارهاي روزمره خانگي   هاي كامپيوتريمعمول روزانه فرد مثل تماشاي تلويزيون،  بازي

استفاده شود. در هنگام شب دستگاه بايد بخشي از رژيم خواب طفل بعد از مسواك زدن 
بوده و حتي قبل از كتاب خواندن طفل در هنگام خواب بايد استفاده گردد. باوجود مشكالت 

درماني هاي اندك مشاهده شده در بعضي بيماران، قوياً توصيه به استفاده از اين سيستم
گردد. با استفاده از اين دستگاه ها،  پايداري بهتر نتايج درمان ثابت ارتودنسي و با  مي 

ايجاد شرايط مناسب براي  مدت زمان كمتر انجام درمان ثابت، خطر آسيب به مينا و ريشه 
عبارتند از:   Trainer system هاي رسد. تعدادي از دستگاهدندان به حداقل مي

 باشد(ها ميه مخفف موارد استفاده از آندستگا)اسامي 
1-TH(Trainer for kids) T4K 
باشد. به دو سال( مي 12تا   6)سن بين Mixed dentition ورد استفاده آن در دوران م

شود.  هم ناميده ميPre - orthodontic trainer وجود دارد و به نام soft و hardصورت 
KTM4Tهاي مختلط براي تصحيح عادات  ها در دوران اوليه دندانيكي از موثرترين دستگاه

ها تعبيه شده لينگوالي و باشد .وستيبولها ميمايوفانكشنال و نيز هدايت و رويش دندان
هاي در حال رويش به مكان ،  كانالي را براي دندانLabial bowباكالي روي دستگاه و 

 Lip ( و نيز Tongue Tagه و همزمان برآمدگي زباني دستگاه )مناسب خود هدايت نمود
Bumperنمايد. دستگاه فقط در اين سن مولر  عادات مايوفانكشنال مخرب را تصحيح مي

( و فاز دوم با پلي  Soft Siliconeگيرد. فاز اول درمان با سيليكون نرم )اول را در بر مي 
 .(7شود. )شكل دنبال مي  (hard polyurethaneتر ) اورتان سخت

2-TM(Trainer for Alignment) T4A  
باشد. در دو شكل  سال( مي 15تا  12هاي دائمي )بين مورد استفاده آن در سنين دندان

كهدر باال توضيح داده شد   KTM4Tبسيار شبيه  ATM4Tنرم و سخت وجود دارد. دستگاه  
هاي كانين  به طوري كه نواحي دندانهاي دائمي بوده باشد اما اوالً مختص دندانمي 

هاي نيش را به مكان صحيح خود هدايت نمايد و شود تا رويش دندانبلندتر ساخته مي
، Labial bow يابد. در تركيب با ثانياً انتهاي خلفي دستگاه تا ناحيه مولر دوم امتداد مي



مراه دو مرحله درمان باشند و به ههاي هدايت كننده دنداني كه شبيه كانال مي وستيبول
به خوبي انجام هاي قدامي )فاز دستگاه نرم و فاز دستگاه سخت( رديف شدن دندان

 ( 8پذيرد.)شكل مي 
 

Infant Trainer -3 
سال( است. اين دستگاه يك تمرين  5تا  2هاي شيري )سنين  مورد استفاده در دندان

ست از عضالت فكي است. دهنده فعال براي تشويق بچه به جويدن صحيح و استفاده در
اين است كه طفل را وادار به انجام تنفس از راه بيني،  Infant Trainer اهميت دستگاه 

كند . همانطور كه قبالً  بلع درست و موقعيت دادن صحيح زبان در هنگام بلع توسط او مي 
بلع  ها بستگي كامل به عملكرد صحيح زبان، ذكر شد رشد كامل و بي نقص فكين و دندان

 (9و تنفس دارد )شكل 
 
  يا بينابينيi  ( Interceptive ) سري   -4

 شود و شكليسال استفاده مي 8تا  5هاي بينابيني بين سنين يا سري دستگاهi سري 
  ها نيز مشابه سري سيستمباشند. اين دستگاههاي مايوفانكشنال ميجديد دستگاه

Trainer هاي فكي و اصالح ها تصحيح روابط قوس باشند ولي نقش اصلي آنمي
باشد.مثالً دستگاه  هاي مختلط ميديسكرپنسي دو فك در مراحل اوليه سنين دندان

به نام CI II و براي مال اكلوژن  -TM3iبه نام    CI III  بينابيني براي تصحيح مال اكلوژن  
TM2i-  ( 10باشد )شكل مي. 

 
 Midدر تكامل قسمت مياني صورت ) Frankel  تمام موارد ابداعي عملكردي مشابه دستگاه 

- face .دارند )TM3i-  در تصحيح ناهنجاري CI III هاي قبلي اين شود. درماناستفاده مي
بر اساس اصول   -TM3iپيچيده و غير قابل پذيرش براي بيمار بودند اما  ناهنجاري اغلب 

نقش تصحيح   KTM4Tثابت شده مايوفانكشنال طراحي شده است مشابه با دستگاه 
دهد. در  هاي مختلط را نيز انجام مي تكامل قوس دنداني در طي مراحل اوليه دندان

 شود.اندازه كوچك،  متوسط و بزرگ ساخته ميسه
 

 ( Assisting treatment)هاي تكميلي و جانبياندرم
شود و شناخته مي The Braces Series  و به نام Trainer اين سري زير شاخه سيستم 

 باشد:  هاي زير ميتواند استفاده شود و شامل دستگاههنگام استفاده از وسايل ابت مي 
(1 M4BTTrainer for Braces)T(  (11)شكل 

با توجه به نقش مهم ضربه زبان، بلع نادرست و تنفس دهاني در ايجاد مال اكلوژن، درمان  
 طوالني و هميشگي درمان بسيار مهم است. Stability اين عادات براي  

براي آموزش فعال Tongue Tag نيز داراي يك  Braces هاي آموزش دهنده سري آپالينس  
براي غير فعال كردن عضله قوي و فعال  Lip Bumper يك   زبان براي نيل به موقعيت صحيح،

 Mentalisهاي دنداني فك باال وپايين به شكل كانال براي وادار نمودن بيمار و وستيبول
باشد. اين دستگاه در طي دوران ارتودنسي ثابت  براي انجام تنفس از راه بيني مي 

را كاهش داده و  TMJ الت مفصل  شود. عادات مخرب مايوفانكشنال و اختالاستفاده مي
هاي خشن  هاي نرم داخل دهان در برابر براكت همزمان از آسيب و زخم شدن بافت

كند .طرح دستگاه حجيم نبوده و استفاده راحتي دارد. با استفاده  ارتودنسي جلوگيري مي
ها  ينس دهد اين آپاليابد و پايداري درمان را افزايش مي زمان درمان كاهش مي  BTM4Tاز



هاي ثابت  هاي بلند فوقاني و تحتاني براي پوشاندن دستگاهچون داراي وستيبول
اند توصيه باشد به تمام بيماراني كه جديداً فك باال و پايين خود را باند نمودهارتودنسي مي 

توا  هاي مولر دوم ميدستگاه را بر اساس نياز و در صورت باند شدن دندانBase شود. مي 
 ش داد. ن گستر

 
 

 11شكل 
  TM(Irainer for class II) T4CI II(نوع 2
و همزمان با استفاده از  Class IIهمانطور كه از نام آن پيداست براي تصحيح ناهنجاري 

هاي  شود. عملكرد آن مشابه  دستگاههاي ارتودنسي ثابت استفاده مي دستگاه
 Classنابراين تصحيح موثر ناهنجاري باشد. بفانكشنال مورد استفاده در فازاول درمان مي

IIهاي ثابت بدست آورد. به توان بدون صرف هزينه و زمان بيشتر، همراه با دستگاه را مي
تواند مشكالت عضالني مثل عادت مخرب  عالوه،  اثر مايوفانكشنال اين دستگاه، مي

. اين دستگاه از نوع   را بر طرف نمايد II زباني و تنفس دهاني همراه با مال اكلوژن كالس 
BTM4Tباشد كه اين طرح براي تصحيح ناهنجاري تر و بلندتر مي ضخيم Class II  قبل و يا

هاي دنداني فك باال بلند و  باشد ضمناً وستيبولطي درمان ارتودنسي ثابت اختصاصي مي
. در ها قفل گردند و يك گير مناسب ايجاد نمايندشوند تا باالي براكتعميق ساخته مي

(  Pre - Mouldedشود )اين دستگاه شكل داده مي Class I وضعيت نوك به نوك و در حالت 
هاي فك  تواند همزمان با براكت كمك نمايد. دستگاه مي  Class II تا به تصحيح ناهنجاري 

 .(12پايين و تا مولرهاي دوم )در صورت باند شدن( استفاده شود )شكل
 
 (13شكل )TM LINGUATM(دستگاه 3

توان همزمان با شود.اين دستگاه را نيز مي براي آموزش صحيح زبان به كار گرفته مي
هاي  ترين شكايت بيماران در روزهاي اول نصب براكت به كار گرفت. شايع  Fix هاي دستگاه

شود. فعاليت بيش از حد  هاي نرم احساس ميارتودنسي درد و تروما بوده كه در بافت
دهد. ها اين ناراحتي را افزايش مي هاي اول باندينگ براكت ها و زبان بيمار در طي هفتهلب 

( در طي دوران  Tongue Trainingاين وسيله  فقط يك عملكرد دارد و آن آموزش زبان )
 باشد.ارتودنسي ثابت مي 

ر تعيين و  كه در آن زبان نقش مهمي دself ligating هاي نوين با نگاهي به فلسفه براكت 
هاي دنداني را دارد،  استفاده از اين وسيله حتي در طول روز و در  حفظ شكل صحيح قوس

گردد. )با توجه به طي صحبت كردن نيز بدون ايجاد مشكل انجام پذير بوده و توصيه مي 
هاي  هاي نرم اطراف سيم و براكت نقش حفاظتي اين دستگاه از بافت

علت ضخامت نازك و طرح انعطاف پذير خود،  همانند   به  LINGUATMارتودنسي.(دستگاه 
 نيست. ها ، داراي گير مناسبي روي دندانCLIITM4Tو  BTM4Tهاي قبلي يعني سري

 
 13شكل 

 كنيد. را مشاهده ميTrainer System هاي دو مورد استفاده از دستگاه 15و 14در اشكال 
 14شكل 
 15شكل 

 
  MYO BRACETMهاي سيستم



هاي ثابت ارتودنسي بوده و بر اساس ها يك جايگزين واقعي براي آپالينس اين دستگاه
ها داراي طرحي با تكنولوژي  MyoBraceپايه ريزي گرديده است. positioner اصول فرضيه 

Class I و هدايت منديبل به موقعيت هاي قدامي ساخت پيشرفته براي رديف نمودن دندان
 شد.بامي 

 باشند.داراي دو نماي اصلي ميMyo Braceهايآپالينس 
  (سطح خارجي انعطاف پذير و نرم 1
كه داراي هسته داخلي فعال براي  DYNAMICORE (سطح داخلي سخت و فعال به نام 2

،  براي اغلب Myo Braceباشد. دستگاه هاي دنداني ميتكامل، گسترش و كنترل قوس
هاي ضعيف تا متوسط بسيار  هاي مختلط يا دائمي و مال اكلوژنها در دوران دندانبچه

اشد. بهاي متحرك همكاري شرط اوليه مي باشد. البته مانند تمام دستگاهمناسب مي 
بنابراين انتخاب بيمار بسيار مهم بوده و اگر مشكالتي در همكاري و انگيزه استفاده از اين 

 Myo دستگاه در بيمار وجود دارد،  توصيه به استفاده از وسايل ثابت ارتودنسي به جاي 
Brace گردد.مي 

 Myo Braceترين سن تواند در هر سني )مختلط يا دائمي( استفاده شود اما مناسبمي
هاي مختلط  ها و زمان حداكثر رشد يعني در اواخر دوران دنداندر طي رويش دندان

كمتر  Myo Brace هاي دائمي قرار داده شود اثر باشد. هر چه ديرتر و در دندانمي 
گردد. اگر چه ميزان همكاري بيمار،  درجه تصحيح مايوفانكشنال و نوع و شدت مال مي 

 باشند.گذار مي اكلوژن بسيار تاثير
 ( 16باشد )شكل قسمت مي  3شامل  Myo Brace طرح دستگاه 

هاي اختصاصي براي رديف slot ( كه داراي Tooth Aligner(قسمت رديف كننده دندان )1
 باشد. ها ميكردن دندان

و  Tongue Tag  ،Tongue guard  ، Lip Bumper (قسمت موثر مايوفانكشنال )شامل  2
Dual Arch ( 

( براي تكامل فعال قوس فكي به همراه  Dynamicore(قسمت تكامل دهنده قوس فكي )3
 سيليكون نرم خارجي 

 
   16شكل 

 Myo Braceفلسفه طراحي دستگاه 
پيش ساخته كه  positioner  ها قبالً با دستگاه هايدندان پزشكان و ارتودنتيست
ها جهت رديف كردن و  رهاي اختصاصي براي دندانو شياslot دستگاهي شفاف همراه با  

شود آشنايي دارند. اين ها بعد از درمان ارتودنسي ثابت استفاده مييا نگهداري دندان
و...... به اشكال متنوع  Pre - Moulded يا positioner  ، Aligner هاي متحرك نظير آپالينس 

هاي اخير نشان داده شده است. تمام  سالها در در دسترس بوده و اثرات متفاوتي از آن 
هاي سنتي يك فاكتور محدود كننده دارند و آن همانا ساخت اين وسايل از  اين آپالينس

( كه استحكام مناسبي دارند ولي براي hardباشد. يا نوع سخت )فقط يك نوع ماده مي 
بوده كه براي استفاده  (softباشند و يا نوع نرم )بيمار بسيار ناراحت و تحمل ناپذير مي 

ها را ندارند. بيمار راحت بوده اما نيروي كافي براي تكامل قوس دندان يا رديف نمودن دندان
هاي متعدد به اين معني ها براي آپالينس ها و نيز شكل يكسان آنهزينه ساخت باالي آن

 باشد.است كه براي اغلب بيماران اين وسايل غير قابل پذيرش مي 
( بوده كه يك اثر Dynamicoreداراي يك هسته ديناميك ) Myo Brace وين  اما طرح ن

 .(17ها دارد. )شكلتكاملي مثبت روي آرچ و رديف نمودن دندان



  هاي پيش ساخته قبلي طرح قالب اختصاصي دوتايي آن بر مشكالتي كه در طرح
positioner  ها وجود داشت فائق آمده و به راحتي بيمار و انجام ارتودنسي فعال خصوصاً در

  Arch expansionهاي سيستم توان تمام اجزاء دستگاه كند. عالوه بر آن مي كمك مي  
Myo functional Trainerا به آن اضافه كرد.ر 

ها فقط دو ساعت در روز به همراه استفاده شبانه و در هنگام Myo Brace استفاده از 
 .(18باشد. )شكلخواب مي 

 
 عبارتند از:  Myo Brace انواع مختلف 

1) TMMB Myo Brace  ( 19)شكل 
( بوده و tooth slots)هسته فعال(وشيارهاي اختصاصي دنداني )Dynamicore داراي 

هاي مختلط و اوايل حداكثر رديف شدن و تكامل قوس دنداني  را در اواخر دوره دندان 
 19دهد.                                  شكل هاي دائمي انجام مي دندان

 
2)TMMBN  NO core MyoBrace 

 ( نيست بنابراين داراي حداكثر انعطاف پذيري بوده اما  Dynamicoreداراي هسته فعال )
Tooth slotsشود. استفاده ها استفاده ميداشته و در نتيجه فقط براي رديف كردن دندان

 .(20باشد.)شكل آن نيز براي بيمار راحت مي 
 

 20شكل 
 
 3 )TMMyoBrace Starter MBS 

( بوده ولي Dynamicoreراي هسته فعال )،  اين طرح فقط داNO - Coreبر خالف نوع 
.( براي شروع درمان و تكامل و  NO Tooth Slotsشيارهاي اختصاصي دنداني را ندارد. ) 

 (21رود.)شكل ها به كار مي( قوس دندانexpansionتعريض )
 

 Myo Bracer System:راهنماي فوري براي استفاده از 
 هاي خفيف تا متوسط ن(قابل استفاده در اكثر مال اكلوژ1
 (حداكثر  اورجت2
 Class II(كمتر از  اورجت و اوربايت در موارد مال اكلوژن 3
ها به هم تواند به خوبي در دهان نگهداشته شود به طوري كه لب(اگر اين وسيله نمي 4

Myo Braceاستفاده گردند.Myo Brace هاي ديگري قبل از (،  بايد آپالينسLip Sealبرسند)
دهد و نتايج درمان  سال بهترين جواب را مي  11- 14در سن متداول ارتودنسي يعني بين 

 باشد.پايدار مي 
قابل انجام و  NON - extractionفقط در بيماران Myo Brace نكته مهم اين است كه 

 د.باشمناسب مي 
 ( در هنگام شب و همزمان استفاده از نوع No Core)MBNTMدر ابتداي درمان استفاده از

regular)MBTM ساعت در روز بسيار مفيد است. 2) براي 
ماه كه از درمان بگذرد   6تا  3ماند. بعد از در هنگام شب بهتر در دهان مي MBNTMنوع

ساعت در روز  2هنگام خواب و حداقل  ها و) در شبregular)MBTM  استفاده از نوع  
 Myo باشند انتخاب هاي فوق پيش ساخته ميشود. از آن جايي كه آپالينس توصيه مي

Brace ( 22شود )شكل اينسايزور فوقاني انتخاب مي 4مناسب با اندازه گيري عرض. 



كند چرا  يير نمي و يا كرادينگ در فك باال وجود داشته باشد،  اندازه دستگاه تغspacing اگر  
باشند نه موقعيت آن ها. آپالينس به صورت  ها ميكه مرجع واقعي ما مجموع اندازه دندان 

ها اكثريت بيماران  باشد كه اين اندازه سايز اختصاصي در دسترس مي 7پيش ساخته و در 
دهد. وقتي آپالينس در دهان قرار گرفت،  موقعيت كانين باال چك  را تحت پوشش قرار مي 

خارجي )از core دستگاه باشد .به علت انعطاف پذيري  Tooth Slot شود كه منطبق با ي م
هاي مختلف وجود دارد.  جنس سيليكون(،  درجاتي بازي و شل بودن در دهان بين اندازه

هاي راهنما بود بهتر است كه  اگر اندازه گيري عرض اينسايزورها اندكي كمتر از اندازه 
 ود تا سايز بزرگتر.همين سايز انتخاب ش

( اين سيستم و  Myo Brace Ruler( راهنما و خط كش اندازه گيري )23در )شكل 
 اندازه گيري نشان داده شده است. نحوه

 23شكل  
 -V در بيمار با كرادينگ خفيف و قوس Myo Brace ( يك مورد استفاده از 24در )شكل 

Shape  داده شده است. ماه استفاده نشان  12بعد از حدود 
 

Before 24شكل 
After 24شكل 

 
    هاي معرفي شده براي درمانسيستم

TMTMJ The TMJ System  
از درجاتي اختالل   % افراد جامعه طبق تحقيقات )شامل بالغين و بزرگساالن(،35حدود   

تواند فقط داخل مفصلي و برند. اين مشكالت مي فكي رنج مي –در مفصل گيجگاهي 
،  درد مفصل يا محدوديت باز كردن حفره دهان  Clicking( شامل Intra Capsularكپسولي )

Crania - Mandibular disorder ( و به نام extra capsularباشد و يا خارج كپسولي )
 اشند.ب

درمان و تشخيص سريع و فوري اكثر بيماران به خوبي انجام پذير TMJ  در سيستم 
را درمان TMJ ها مشكالت داخل و خارج كپسولي مفصل باشد و درمان با اين آپالينس مي 
هاي اين اختالالت در بعضي بيماران به هر دو درمان اگر چه بعضي از وارياسيون. نمايدمي 

احتياج داشته و اين   TMJ ApplianceTMو نيز سري   TMJ ApplianceTMتم اوليه با سيس
 تواند تشخيص و درمان را اندكي با پيچيدگي مواجه سازد.اي ميسيستم دو مرحله

البته عالئم مشكالت مفصلي اغلب با هم وجه اشتراك داشته و اكثر بيماران هر دو عالئم  
 .(25باشند. )شكل مي  و علل داخل و خارج كپسولي را باهم دارا

كنيد كه شامل عضالت درگير در مورد دردهاي خارج كپسولي را مشاهده مي  25در شكل 
 عضالت:

Sternnomastoid, Lateral Ptrygoid, Temporalis Masseter 
 باشد.مي TRAPEZIUSو  
 25شكل  

  ار را از روي ( نموده،  فشRelax،  فكين و عضالت گردن را شل )TMJ سيستم درماني
TMJ ( برداشته و براكسيزمBruxism  و ) Grinding  دو عادت مهم پارافانكشنال در ايجاد(

 يابد.سازد. ضمناً سر درد و گردن درد كاهش مي( را محدود مي TMJمشكالت 



اي كاربرد جمجمه –نمودن عضالت نام برده فكي  Relax براي  TMJ ApplianceTMنوع 
براي كاهش مشكالت داخل   TMJ ApplianceTM( و نوع Extra capsularداشته )نوع 

 ( مفيد است.Intra capsularمفصلي)
 

 TMJهاي سيستم درماني اطالعات سودمند تكنيكي در دستگاه
زمان كمي در مطب TMJTMياد شده در سيستم  Splint براي تشخيص و درمان با دو 

باشد و در همان مشاوره و ويزيت اول انجام پذير است. اين با لمس مفصل و  احتياج مي
عضالت به خوبي انجام پذيرميباشد . بيماران فقط تقاضاي كاهش دردهاي خود را دارند. 

كند.  ، بسياري از اين مشكالت را حل مي TMJSystemTMهاي نوين و جديد سيستم
  relax موثري فشردگي مفصل را كاهش داده و عضالت كرانيو منديبوالر را   درمان به طور

كند. ضمناً علل به وجود آورنده نظير عادات مايوفانكشنال و پارافانكشنال مخرب را مي 
 دهد. كاهش مي

 Splint  نوع نرم براي درمان نوع خارج كپسولي )دردهاي عضالني( بهتر بوده و splint
باشد. تر مي رمان مشكالت داخل مفصل )نوع داخل كپسولي( مناسبتر براي دسخت

  باشند. ها مياستفاده از اين وسايل راحت بوده و كامالً منطبق با دندان
انعطاف پذير و پيش ساخته بوده و ايده آل براي استفاده شب  TMJ Appliance  نوع  

آن كوچك و كامالً TMD ApplianceTMهنگام و فقط يك ساعت در هنگام روز است. اما نوع  
نمايد بنابراين ها بوده و هنگام استفاده از آن بيمار به راحتي صحبت ميمنطبق با دندان

 شود.استفاده از آن در روزها هم توصيه مي
 عبارتند از:  TMJ System  انواع اشكال مختلف  

(1TMTMJ Appliance  ( كه داراي خصوصيات زير است: 26)شكل 
a پيش ساخته و نرم) 
b )(انعطاف پذير )ساخته شده از سيليكون طبي 
c استفاده راحت و انطباق سريع با دهان بيمار) 
dمناسب براي محدود كردن عادات مخرب پارافانكشنال) 

باشد كه ( ميDouble Mouth guardدر مورد آخر،  تاثير آن شبيه يك گارد دهاني دوتايي )
 Bruxismكند. ضمناً به خاطر دارا بودن اجزاء را محدود مي Tongue Tag و Tongue 

Guard  تاثير Myo functional معكوس را كه گمان  داشته و عاداتي مثل ضربه زبان  وبلع
 كند. باشند  متوقف ميميTM شود يكي از عوامل مهم ايجاد اختالالت مفصل مي 

 
 
 
 
 
 
 

   26شكل                              
  
2)TMTMD Appliance (27)شكل 

 مزاياي اين دستگاه عبارتست از: 
  ( استفاده راحت در طي روز و صحبت كردن آسان با آن 1



 شود.( سخت بوده و براي بيمار به طور اختصاصي ساخته مي2
( با استفاده از تكنولوژي ساخت دو اليه حتي با غيبت و كشيده شدن چند دندان نيز 3

 كارآيي دارد. 
شود وسپس روي  دقيقه قرار داده مي   2در حقيقت اين دستگاه در آب جوش به مدت 

گردد.  ايت بر اساس نياز بيمار تعيين ميشود و بهاي فك پايين بيمار گذاشته ميدندان
گردد. چون حجم زيادي نداشته انطباق راحت و محكمي  بدينوسيله دستگاه آماده مي

شود  (كه در خواب استفاده مي TMJ Applianceدارد. اين دستگاه  در تركيب بانوع اول ) 
ش فشردگي  بهترين كارآيي را دارد. همانند مورد اول،  اين وسيله نيز براي كاه

(decompression مفصل و نيز كاهش عالئم داخل مفصلي، كاهش ) click  و عالئم حاد
 باشد.مفصل  بسيار مناسب مي

 
 27شكل 

3 )TMMOUTH Breather Version)TMJ.MBV -TMJ  
ضخيم همراه Base ( داراي چهار سوراخ بزرگ براي انجام تنفس، 28اين طرح جديد )شكل 

باشد. ميTM وايي براي افزايش باز كردن بايت و نيزعدم فشرده شدن مفصل با منافذ ه
شود.  ( ساخته ميSnoreاين دستگاه اختصاصاً براي افراد داراي تنفس دهاني و خرخر )

بوده و اين حالت گير دستگاه را هنگام TMJ هاي معمول نواحي كناري آن بلندتر از آپالينس 
گيرد منديبل را به سمت جلو  دستگاه وقتي در دهان قرار مي دهد. اينخواب افزايش مي 

كند. اين حالت به همراه افزايش بايت، كمك به افزايش فضاي راه هوايي نموده هدايت مي 
 باز كردن بايت و mm7 آن با regular شود. اندازه  كه سبب درمان خرخر در خواب مي

large با mm11 باشد.ميباز نمودن بايت در دسترس 
 
  

 28شكل 
 Bruxo GuardTM (429شكل 

باشد وبه دو شكل نرم و  ( مي Bruxismوسيله اختصاصي براي درمان دندان قروچه )
وجود دارد. در چنين بيماراني سايش شديد سطح اكلوزال، حركات ضعيف فكي،   سخت

يك  Bruxoguard باشد. از عالئم شايع مي TMJ ها و مشكالت مفصل شكستن كاسپ
هاي  باشد كه به طور محكمي روي دندان ( ميMouldableآپالينس قابل شكل دادن )
را موقع خواب افزايش دهد. مدت زمان كمي يابد تا گير دستگاه قوس فك باال انطباق مي

براي انطباق  اين وسيله در دهان بيمار در مطب احتياج است و با انطباق مناسب  
Bruxing ها و مفصل فكي از تاثيرات مخرب  سطحي صاف و نرم را براي محافظت دندان

سخت در دهد. استفاده از آن نيز در شب و هنگام خواب بوده و به شكل نرم و شكل مي 
 باشد.دسترس مي

 
 29شكل 

نهايتاً مهم است كه تشخيص و انتخاب درست دستگاه در بيماران انجام گردد تا بهترين  
هاي ذكر شده به يكديگر،  هاي زياد دستگاهنتايح درمان را داشته باشيم.به دليل شباهت
 هاي فوق به وب سايت براي دريافت كيفيت مناسب و رنگي آپالينس
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