
 ( پایانی)قسمت دندانیمل و عکس العمل، اصول مکانیکی حرکات  ع

 ، متخصص ارتودنسی دکتر علی حیدری

قدامی   تصحیح بایت عمیق با استفاده از بایت پلن و االستیک های خلفی دو طرفه استفاده از یک بایت پلن

برای تصحیح یک بایت قدامی عمیق، بدون شک یک وسیله ای ساده عملی و راه حلی پایدار برای حل این 

مشکل می باشد. بایت پلن قدامی که روی دندان های جلو وصل می شود در حقیقت سبب باز شدن بایت  

ریک شده و با استفاده از  خلفی می شود. با این راه، اکستروژن مولرها و پره مولرها به روش غیر فعال تح

 در خلف می تواند تسریع شود.  Boxاالستیک های 

تحتانی صورت را   3/1با این مکانوتراپی، گذشته از تصحیح بایت عمیق بیمار، افزایشی در بعد عمودی 

 ( 1نیز شاهد خواهیم بود )شکل 

ت بیاید و دندان های خلفی  بایت پلن باید در دهان آن قدر قرار بگیرد تا اکلوژن خلفی به طور کامل بدس

 ( 2روی هم جفت شوند )شکل 

 به طور خالصه عملکرد یک بایت پلن به ترتیب عبارت از است: 

 استفاده از یک بایت پلن قدامی  (1

 (Inter maxillary)بین فکی   Boxاستفاده از االستیک های به شکل  (2

 اینتروژن دندان های قدامی  (3

 اکستروژن دندان های خلفی  (4

اکستروژن کانین ها پره مولرها و مولرها در نتیجه جدا شدن دندان های خلفی بعد از قرارگیری   (5

 بایت پلن

 بهبود رابطه بین اینسایزورها (6

   (Postericr Bite Block)تصحیح اپن بایت قدامی با استفاده از یک بایت پالک خلفی  (7

دندان ها خلفی و یا اینتروژن و رشد کم  اپن بایت قدامی در اغلب موارد به دلیل اکستروژن بیش از حد 

دندان های قدامی می باشد بنابراین برای تصحیح این مشکل، اینتروژن دندان های خلفی و اکستروژن 

 ( 3دندان های قدامی می تواند به عنوان یک راه حل درمانی می باشد )

چرخش خود به خود و خالف  هدف از استفاده از بایت بالک خلفی اینتروژن دندان های خلفی و در نتیجه

   جهت عقربه های ساعت فک پایین اتفاق می افتند  و یک بسته شدن قابل قبول بایت قدامی اتفاق می افتند.

اینتروژن خلفی توسط فشار اکلوژنی بر روی پالک های خلفی انجام می شود و اکستروژن قدامی به دلیل 

 ( 4)شکل فقدان مقیاس های دندانی در قدام اتفاق می افتد  

 خالصه استفاده از بالک خلفی عبارتند از: 

 قراردادن پالک خلفی برای بستن اپن بایت  (1



 (5اینتروژن پره مولرها و مولرها )شکل  (2

 ( 6اکستروژن دندان های قدامی )شکل  (3

 ( 7تصحیح اوربایت )شکل  (4

 ست باال و جلو )خالف جهت عقربه های ساعت(چرخش خود به خود مندیبل به  (5

برای تسریع بسته شدن اپن بایت قدامی همزمان با استفاده از بایت پالک خلفی، می توان از االستیک های  

 ( 9( استفاده کرد. نتیجه، بسته شدن سریع تر بایت خواهد بود )شکل 8حین فکی در قدام همانند شکل )

 ( 10)شکل   (Forward Arch-wire)بایت قدامی با استفاده از یک سیم استاپ دار  تصحیح کراس

برای تصحیح یک کراس بایت قدامی با کمک یک سیم استاپ دار خلفی، به یاد داشته باشیم که این تصحیح 

فقط در بعد دندانی و نه اسکلتالی خواهد بود. تصحیح اسکلتالی یک کراس بایت قدامی نیاز به نیروی 

 جلو آوردن کل قوس دندانی دارد.زرگتری برای ب

میلی   3تا  2ولر و حدود کوچک و انتهای سیم در مزیال تیوب م (Stop)این سیم با شکل دادن دو استاپ 

ا سبب جلو آوردن دندان (. این سیم نه تنه11متر فاصله سیم از براکت های قدامی، ساخته می شود )شکل 

 (12تالیزه کردن جزیی مولرها نیز می گردد )شکل می شود بلکه سبب دیس های قدامی

 پس به طور خالصه خصوصیات و عملکرد یک سیم استاپ دار عبارتست از: 

به منظور تصحیح یک کراس   (fawar d Arch)قرارد دادن و شکل دادن یک سیم استاپ دار  (1

 بایت قدامی 

 جلو آوردن دندان های اینسایزور (2

 مولرهای باال دیستالیزه شدن جزیی  (3

 تورک مثبت )ریشه به سمت لینگوال و تاج بسمت لبیال( دندان های اینسایزور باال  (4

 چرخش رو به دیستال تاج و رو به مزیال ریشه مولرهای فک باال  (5

 خلفی  افزایش انکوریج (6

 به دلیل برجسته کردن لب ها  Nasolabialکاهش زاویه  (7

 (Root uprighting)چرخش و راست کردن ریشه 

باید روی سیم استیل )گرد یا   Second order bendو یا همان  artisticنظور انجام این کار، یک خم  به م

 چهار گوش( ساخته شود. 

باشند )شکل  (divergent or convergent)متقارب به این دارد که ریشه ها متباعد یا جهت خم سیم بسته  

13.) 

نیروهای اعمال شده توسط این خم ها، یکدیگر را خنثی می کنند چرا که میزان یکسان ولی جهت های  

 متفاوت دارند. بنابراین فقط گشتاورها فعال می باشند که سبب چرخش و اصالح ریشه ها می شوند. 



کل بسیار مفید است )ش (Divergent)برای آپرایت کردن ریشه های متباعد  V-Bendقراردادن یک 

 (. 15و آپرایت شدن ریشه ها می باشد )شکل (، نتیجه موازی شدن 14

  (Closing Loops)بستن دیاستم با کمک لوپ بسته 

تا   ( که می تواند با روش ارتودنسی و در مواردی 16اصله بین دندان گفته می شود )شکل دیاستم به ق

ت قبل از تصحیح دیاستم باید علت و اتیولوژی دیاستم را  ش های زیبایی بسته شود. ارتودنتیسحدودی با رو

. با  (Closing loop)پیدا نموده و سپس طراحی دستگاه را انجام دهد. به طور معمول یک لوپ بسته 

اعمال نیرو به صورت عمود بر مرکز مقاومت دندان می توانند به خوبی حرکت بادیلی انجام داده و هیچ 

 (.17دندان ها شود را ایجاد می کنند )شکل گشتاوری که سبب چرخش این 

 به طور خالصه عملکرد و خواص لوپ بسته عبارتست از:

 ( 18)شکل  (vertical closing loop)قراردادن یک لوپ بسته عمودی  (1

 تصحیح و بستن دیاستم  (2

 ( 19بستن دیاستم با حرکت بادیلی ریشه هاست مهم )شکل  (3

 ندان حین بسته شدن دیاستم عدم ایجاد گشتاور و در نتیجه عدم چرخش د (4

 


