
 

 

 تصحیح روابط اسکلتال

 

. آیدهای خود را ارتودنسی کنند، سواالت بسیار زیادی به وجود میبرای افرادی که قصد دارند دندان

ترین تصحیح روابط اسکلتال یکی از مهم. ها نیستارتودنسی تنها برای زیبایی و مرتب کردن دندان

تر به آن ای است که بیماران کماین مزیت نکته. هایی است که ارتودنسی برای افراد مختلف داردمزیت

شوند که به همین دلیل اطالعات چندانی از آن ندارند و تنها در صورتی با آن آشنا می. کنندتوجه می

به همین دلیل   در این مقاله . صحبت کند پزشک متخصص جراحی دهان فک وصورت   در مورد آن

با . کنیمفکی، مشکالت آن و راهکارهای درمان آن صحبت میتوضیحات کاملی در مورد روابط اسکلتال 

در ادامه لیستی از فهرست . های خود در این باره دست پیدا کنیدترین پرسشما همراه باشید تا به پاسخ مهم

 . مطالب این مقاله را مشاهده خواهید کرد

 ؟چیست اسکلتال روابط از منظور ●

 ؟معناست چه به ΙΙΙ کالس و ΙΙ کالس اسکلتال روابط ●

 ؟چیست فکی ناهنجاری هایعلت ●

 ؟چیست اسکلتی روابط تصحیح راهکار ●

 ؟است سنی چه اسکلتال روابط تصحیح برای زمان بهترین ●

 ؟چیست، آیدمی وجود به اسکلتال روابط تصحیح عدم اثر در که مشکالتی ●

 ز روابط اسکلتال چیست؟منظور ا



 

 

 

ای از این موضوع داشته اگر بخواهیم تعریف ساده. روابط اسکلتال چیستپیش از هر چیز باید بدانیم که 

. شودباشیم، باید بگوییم که روابط اسکلتال به هماهنگی بین استخوان فک، دندان، چانه و آرواره گفته می

کلتال نیاز خواهد های اسکلتی در فک داشته باشد، به تصحیح روابط اسدر واقع زمانی که فردی ناهنجاری

 . داشت

. آورندهای فکی عالوه بر تأثیر زیادی که در ظاهر فرد دارند، مشکالت دیگری نیز به وجود میناهنجاری

به همین دلیل در . شوددر برخی موارد حتی روند جویدن و صحبت کردن بیمار با مشکل مواجه می

مشکالت روابط اسکلتی انواع مختلفی . کردصورت وجود مشکل باید در زمان مناسب برای رفع آن اقدام 

 .ها صحبت خواهیم کرددر قسمت بعدی در مورد انواع آن. دارند

 به چه معناست؟ ΙΙΙو کالس  ΙΙروابط اسکلتال کالس 

https://www.houstonmethodist.org/1285_houstonmethodist/476_forhealthprofessionals/477_forhealthcareprofessionals_departmentandcenters/547_forhealthcareprofessionals_departmentoforalandmaxillofacialsurgery/oralandmaxillosurgery_jaw_deform/what_are_jaw_deform/
https://www.houstonmethodist.org/1285_houstonmethodist/476_forhealthprofessionals/477_forhealthcareprofessionals_departmentandcenters/547_forhealthcareprofessionals_departmentoforalandmaxillofacialsurgery/oralandmaxillosurgery_jaw_deform/what_are_jaw_deform/


 

 

 

دارند که در علم پزشکی به دو  ی انواع مختلفیهای فکناهنجاریهمانطور که در قسمت قبل اشاره کردیم، 

نوعی اختالل فکی است ، که   ΙΙناهنجاری کالس . شوندبندی میدسته ΙΙΙو کالس  ΙΙدسته ناهنجاری کالس 

های فک باال بیش از حد ممکن است که استخوان. شوددر این حالت  فک باال جلوتر از فک پایین دیده می

، به دو دسته ΙΙناهنجاری کالس . فک پایین بیش از اندازه عقب قرار گرفته باشند هایجلو باشند یا استخوان

 .شوندبندی میتقسیم

یعنی فک باال و پایین در فاصله زیادی نسبت به یکدیگر قرار . در نوع اول اورجت زیاد است ●

 . دارند

. سیار نامنظم هستندهای فک باال بدندان. در نوع دوم روابط اسکلتال کالس دو، اورجت زیاد نیست ●

در این نوع از ناهنجاری، دیپ . ها جلوه زیادی نداشته باشدبه همین دلیل ممکن است فاصله فک

های فک های فک باال دندانمنظور از دیپ بایت زیاد این است که دندان. بایت نیز بسیار زیاد است

 . پوشانندپایین را کامل می

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22284290


 

 

 

تر و فک پایین جلوتر قرار گرفته یعنی فک باال عقب. قبلی هستند برعکس نوع ΙΙΙروابط اسکلتال کالس 

های درمان این نوع ناهنجاری نیز وابسته به تشخیص روش. این افراد اورجت معکوس دارند. است

ها همراه با نامرتبی دندان ΙΙΙدر اکثر موارد، روابط اسکلتال کالس . پزشک و سن و شرایط بیمار است

 .است

 های فکی چیست؟ناهنجاریعلت 

اما . ها قابل پیشگیری هستندبرخی از این علت. شوندبا مشکل مواجه می دالیل مختلفیروابط اسکلتال به 

های ترین علتمهم. ها اقدام کردذیرند و باید برای درمان آنهای ارثی گریز ناپها مانند زمینهبرخی از علت

 .ایمرا در ادامه بیان کرده ΙΙو کالس  ΙΙΙبروز ناهماهنگی های فکی کالس 

 .های ارثی و ژنتیکیزمینه ●

 .مکیدن انگشت و پستانک در زمان طوالنی در دوران کودکی ●

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/jaw-malformation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/jaw-malformation


 

 

 .شوندمیهای منظمی که به فک وارد های محکم یا ضربهضربه ●

 .های باال یا پایینرشد بیش از حد یکی از فک ●

 ترین علت ایجاد مشکل در روابط اسکلتال هستند، راهکار قطعی برای های ارثی مهمجایی که زمینهاز آن

اما با رعایت برخی نکات مانند پیشگیری از مکیدن انگشت یا پستانک در . پیشگیری از آن وجود ندارد

. ای از پیشرفت نامتقارنی فک  پیشگیری کردتوان تا اندازهقبت در برابر ضربه، میدوران نوزادی و مرا

ترین نکات در مورد تصحیح روابط اسکلتال، مراجعه در زمان مناسب به یک به یاد داشته باشید که مهم

 . ای در زمینه جراحی دهان، فک و صورت استمتخصص حرفه

 راهکار تصحیح روابط اسکلتی چیست؟

 

دو روش مهم برای . های فکی یا روابط اسکلتال نامناسب را شناختیدنون انواع مختلف ناهنجاریاک

کنند که ارتودنسی تنها بسیاری از بیماران تصور می. ارتودنسی و جراحی است تصحیح روابط اسکلتال

این در حالی است که بخشی از روند تصحیح روابط . های فرد کاربرد داردای مرتب کردن دندانبر

در برخی موارد پزشک با حذف چند دندان به نظم . شوداسکلتال نیز با استفاده از ارتودنسی انجام می

ستفاده برای حذف دندان از دیگر متدهای مورد ا. کندها کمک میها و کاهش فشار روی فکبیشتر دندان

 .تصحیح روابط اسکلتال است

https://www.ucsfhealth.org/conditions/jaw-deformity/treatment


 

 

مشکالت بیمارانی که در سنین کودکی و پیش از بلوغ برای تصحیح روابط اسکلتال مراجعه 

اما اگر . شودکنندبعضابدون جراحی و  به کمک دستگاههای ارتوپدیک وارتودنتیک ارتودنتیک حل میمی

کنید، به احتمال زیاد عالوه بر ارتودنسی به ها به پزشک مراجعه پس از دوران بلوغ و رشد کامل فک

 .های اصالح فک نیز نیاز خواهید داشتجراحی

اما فردی که . شودهای الزم پس از رشد ،کامل انجام میالبته در برخی موارد به تشخیص پزشک، درمان

توان در می با این کار. دچار اختالل و عدم تقارن فکی است باید از دوران کودکی تحت نظر پزشک باشد

 .بهترین زمان ممکن برای تصحیح روابط اسکلتال اقدام کرد

 بهترین زمان برای تصحیح روابط اسکلتال چه سنی است؟

 

در سنین پایین پزشک . دوران پیش از بلوغ است برای تصحیح روابط اسکلتال در بهترین زمانبدون شک 

تواند به کمک ارتودنسی  وبابکارگیری دستگاههای ارتوپدیک و بدون نیاز به جراحی، معالج می

اما اگر بیمار پس از سن . های کامی را ترمیم کند و به اصالح و ترمیم روابط اسکلتال بپردازدناهنجاری

بود مشکالت عدم هماهنگی استخوان های فک  خود اقدام کند، روند بلوغ یا در سنین بزرگسالی برای به

اند و دیگر تغییر های فک به تکامل رسیدهچرا که در این صورت استخوان. تر خواهد شددرمان پیچیده

 .بنابراین تغییرات مورد نیاز باید استفاده از ارتودنسی و جراحی فک انجام شود. نخواهند کرد

 آید، چیست؟عدم تصحیح روابط اسکلتال به وجود میمشکالتی که در اثر 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/jaw-malformation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/jaw-malformation


 

 

 

اما اگر . های موجود در فک تنها در ظاهر بیمار تأثیر داردکنند که ناهنجاریبسیاری از افراد تصور می

 .برای ترمیم و بازسازی روابط اسکلتال اقدام نکنید، ممکن است مشکالت بسیاری برای شما به وجود بیاید

 . کنندها را بیشتر میهای فکی احتمال پوسیدگی دندانناهنجاری ●

 .کندتر میها روند جویدن را سختشلوغی و نامرتبی دندان ●

 .ممکن است بیمار در حرف زدن نیز با مشکل مواجه شود ●

 .تر استهای ناهنجار سخترعایت بهداشت دهان و دندان برای فک ●

 .شودمتعارف فک، تضعیف میاعتماد به نفس فرد تحت تأثیر ظاهر نا ●

 بندیجمع



 

 

 

هر کدام از اختالل ها و عدم نظمی در این زمینه، نیز راهکارهای . های فک انواع مختلفی دارندناهنجاری

. ها صحبت کردیمدر این مقاله درمورد روابط اسکلتال و روند تصحیح آن. مخصوص به خود را دارند

های ارتودنسی ای چون دستگاههای سادهان با استفاده از روشتوگفتیم که در صورت اقدام به موقع می

توانید از دکتر مهدی در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید، می. مشکالت بیمار را حل کرد

ایشان با . سزاوار، به عنوان یکی از بهترین متخصصین دهان، فک و صورت در تهران ، کمک بگیرید

توانید با شما می. توانند در تصحیح روابط اسکلتال به شما کمک کنندزمینه میسابقه درخشان در این 

 .مراجعه به صفحه شخصی ایشان در اینستاگرام مشاوره دریافت کنید

 


