
 (Frenectomy)فرنکتومی 

 انواع، واقعیت ها و امکانات درمانی )قسمت اول( 

 دکتر علی حیدری، متخصص ارتودنسی 

 مقدمه

دهانی در انجام درمان های ارتودنسی بسیار  مهم   مالحظات بافت نرم د اخل

است. این بافت ها شامل لثه پوشاننده دندان ها و فرنوم های باکالی و لینگوالی می 

 باشد. در این مقاله به تاثیر فرنوم ها در درمان های ارتودنسی می  پردازیم. 

 انواع فرنوم: فرنوم لبیالی 

تومیکی می باشد که لب و  ، ساختمانی آنا  (Labial frenum)یک فرنوم لبیالی 

به استخوان آلوئوالر ماگزیال و مندیبل متصل می سازد و منجر به گونه ها را 

محدودیت حرکت آن ها می گردد. بسته به موقعیت فرنوم، می توان این بافت نرم  

 median labial)را در ماگزیال و مندیبل به عنوان فرنوم لبیالی خط وسط 

frenum)  یا فرنوم لبیالی جانبی(Lateral labial frenum) .تقسیم بندی نمود 

فرنکتومی لبیال یکی از شایع ترین درمان های جراحی لثه )توسط جراحی های  

روتین یا با کمک لیزر( و بافت نرم می باشد. مسائل اخالقی و  حرفه ای برای 

ر مورد اندیکاسیون های  کادر درمانی دندانپزشکی الزم است که به طور واضح د

انجام درمان های اضافی واقعی برداشتن یک فرنوم لبیال بیان گردد تا از 

 ود. خودداری ش

 طبقه بندی فرنوم لبیال 

آن تقسیم  (Insertion)لبیال براساس ناحیه آناتومیکی و یا وضعیت اتصال فرنوم 

 بندی می  شود: 

1 )Mucosal  یا نرمال 



2 )Gingival 

3) Papillary  

4) Penetrating  ( 1)شکل 

 % بیماران دارای 5/46د که حدود بیمار نشان داده ش 465در مطالعات بر روی 

 31%(، 1b)شکل  gingivalاتصال  3/34%( ، 1a)شکل  mucosalاتصال 

هستند )شکل   دیپالری% دارای اتصال 1/16( و فقط 1cاتصال پاپیالری )شکل 

1e,d). 

Oliri ی فرنوم لبیال را به صورت زیر مجددا توصیف نمودند وهمکاران طبقه بند

 ( 1)جدول 

1 )Class I  که نرمال بوده و محل اتصال فرنوم به استخوان آلوئول نهایت در خط

Mucogingival  شکل( 1ختم می شودa ) 

2 )Class II اتصال آن پایین خط  )نرمال( کهMucogingival و باالی مارژین  

 .(1bلثه دندان ها می باشد )شکل 

3 )Class III (Anomalous) اتصال بین سانترال اینسایزورها می باشد )شکل :

1c) 

4) (Anomalous) Class IVی پاالتالی پایین می آید : محل اتصال تا حد پاپیال

(Palatal papilla)  شکل(1e,d که )incisire papilla  هم نامیده می شود. این

 می باشد.  Penetratingکالس معادل نوع 

5) Class V ((Abnormal   هیپرتروفیک ، فیبروتیک ، آویزان ،(ample)   به

که می تواند  (bifidending)و یا با انتهای دوشاخه  (fan-shape)شکل بادبزن 

 . (2باشد )شکل  Class IVو  Class IIIمحل اتصالش نرمال یا در موقعیت های 



Anomalus frenum  با یک اتصال در ناحیه پاپیالClass II)  و یا وارد شده )

 Class Vبه طور بالقوه ای مضر می باشند. نوع  (Class V)در پاپیالری پاالتال 

 مضر می باشد.  IVو  IVنیز همانند دسته های 

 ارزیابی های کلینیکی  

پریودنشیم نازک و یا در موقعیت هایی که اتصال ناکافی به  فرنوم های آنورمال در 

دارند می توانند سبب اشکال در بهداشت دهان   (attached gingiva)لثه چسبنده 

( ضمنا می توانند سبب تحلیل لثه در 3aارژین لثه گردند )شکل طریق التهاب ماز 

می تواند سبب   ( که نهایتا خود3bیال اینسایزورهای مندیبل گردند )شکل  بلثه ل

 ایجاد پوسیدگی در طوق دندان های قدامی و ظاهر نازیبا در دهان گردند.

قرار می گیرند، از  Class IVو   Class IIIفرنوم لبیالی ماگزیال که در دسته 

به  اینسایزورهای سانترال جلوگیری می کنند. دیاستمایبسته شدن خود به خود 

ن حرکت لب ها گردیده و در بیمارانی که عالوه چنین فرنوم هایی سبب محدود کرد

دارند زیبایی لبخند را تحت تاثیر قرار می   (high smile line)خط لبخند بلند 

 د. نده

اگرچه نقش فرنوم ماگزیال در اتیولوژی دیاستمای قدامی و یا تاثیر آن در  باز شدن  

بعد از اتمام درمان ارتودنسی هنوز مورد مناقشه می باشد،  (re-opening)مجدد 

  6بسیاری از محققین برانجام برداشتن فرنوم و عمل فرنکتومی بعد از رویش همه 

% دیاستم های 96دندان قدامی دائمی ماگزیال توافق نظر دارند چرا که حدود 

پیالی خوش  میدالین بعد از رویش کانین ها خود به خود بسته می شوند و یک پا

فرم و طویل بین سانترال ها تشکیل می گردد. دیگر محققین بیان داشته اند که 

، می توانند کامال مانع بسته شدن خود به  Class Vفرنوم های آنورمالی مثل دسته 

آن حتی قبل از  repositioningبرداشتن یا  به خود دیاستم میدالین گردند و توصیه

 دد. شروع درمان ارتودنسی می گر 



قرارگیری و اتصال پاتولوژیکی یک فرنوم مضر، اگر به درستی تشخیص داده  

نشود، می تواند حتی در قسمت قدامی ماگزیال و در زمان های مشخصی سبب   

ایجاد آنورمالی های تکاملی گردد که حتی در دوره نوزادی  و یا کودکی خود را  

نیز می تواند در زمانی که  آشکار نماید. اشکال در تغذیه نوزاد از سینه مادر  

د، چرا که یک ژیکی شیر را انجام دهد اتفاق بیفتنوزاد می خواهد مکش فیزیولو

)شکل   فرنوم آنومال لبیالی منجر به محدودیت در حرکت لب باالی نوزاد می گردد

4). 

اشکال در تغذیه از سینه مادر در هنگام وجود یک فرنوم زبانی کوتاه نیز می تواند  

اتفاق افتد چرا که حرکت های لینگوالی زبان را کاهش می دهد. از این رو بسیار 

مهم است که به خاطر داشته باشیم که هر دو سناریوی ذکر شده می توانند در تغذیه 

 نمایند.مناسب از سینه مادر اختالل ایجاد 

 اندیکاسیون برای درمان های جراحی فرنوم 

درمان های جراحی فرنوم زمانی اندیکاسیون پیدا می کند که وجود یک فرنوم  

همراه با دیگر فاکتورهای مستعد کننده ای که    (Vو یا  Class III)  IV,آنورمال 

د باشد. سبب ایجاد مشکالت پریودنتالی، ارتوکلینیکی، زیباییی یا فانکشنال می گرد 

 د: به مثال های زیر توجه کنی

در این  .(5باشد )شکل  (recession)ی که همراه با تحلیل لثه فرنوم آنورمال -

شکل، تحلیل لثه در  سانترال سمت راست مندیبل اتفاق افتاده است که ناشی 

فرنوم لبیال  بودن پریودنشیم این بیمار و کشش از کمبود لثه چسبنده، نازک 

( و انجام جراحی های مربوطه، 6ز برداشتن فرنوم )شکل می باشد. بعد ا

بهبود و ترمیم لثه و بازگشت لثه تحلیل رفته را به موقعیت تقریبا نرمال  

 (.7مشاهده می فرمایید )شکل 

فرنوم آنورمال ماگزیال که همراه با دیاستم می باشد و هنوز هم بعد از رویش  -

 (.8شده باشد )شکل نکانین های دائمی بسته  



به همراه اتصال عمیق در سمت پاالتال یک  Class IVدر این شکل فرنوم  -

ساله را مشاهده می کنید. پس از جراحی فرنوم توسط لیزر )در   13دختر 

را با   ( و بسته شدن دیاستم10ل جراحی )شکل حم( بهبود 9این کیس( )شکل 

 (. 11کمک یک دستگاه متحرک را مشاهده می کنید )شکل 

فرنوم آنورمال ماگزیال که در انجام تغذیه از سینه مادر در نوزاد اشکال  -

را ببینید(. در این نوزاد اشکال در  مکیدن، توسط   4ایجاد می کند )شکل 

 (. 12استفاده از پستانک تایید و تشخیص داده می شود )شکل 

%( روی فرنوم لبیال ماگزیال،  20استفاده از بی حسی موضعی )بنزوکائین پس از 

( و نوزاد بالفاصله توانایی شیرخوردن با  13این فرنوم ضخیم برداشته شد )شکل 

روز را مشاهده می فرمایید  10(. بهبود بعد از 14بطری را پیدا نمود )شکل 

 (. 15)شکل 

ن اوایل تولد اشکال در تغذیه از در مورد فرنکتومی فرنوم نوزادی که در هما 

ها   د چند ماهه اختالف نظر بین کلینیسینسینه مادر پیدا نموده است و  یا در نوزا

وجود دارد. در حال حاضر درمان غیر تهاجمی لیزر که با آسیب حداقلی و زمان 

بهبود بسیار سریع و بدون داشتن عوارض بعد از جراحی همراه است در این دوره  

سال( توصیه می گردد )در زمانی که فرنوم    9تا  7دوره دندان مختلط )و یا در 

 وجود دارد(.  Class Vیا  Class IVو  Class IIIهای آنورمال 

 در شماره بعد فرنوم لینگوال بررسی می گردد.

 

 

 

 


