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Abstract
Relapse is an unpredictable risk factor for every patient. Before treatment begins, patients need to be
informed of the long-term risk of relapse and the ways that this may be reduced. Some causes of relapse
are within the control of the orthodontist, but others such as soft tissue changes and latent growth are not,
and may explain long-term changes in tooth position. Therefore, retention after orthodontic treatment has
been recommended by several authors and orthodontists. The objective of the retention phase is to
maintain teeth in their corrected position after orthodontic treatment. This article aimed to review the
causes of relapse and the ways that reduce it using retainers and other new adjective techniques.
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ریتنشن جهت ثبات نتایج درمان های ارتودنسی :مروری بر مقاالت
طهورا اعتضادی

چكيده
ریلپس یک ریسک فاکتور غیر قابل پیشبینی برای هر بیمار است .باید قبل از آغاز درمان ،بیماران از ریسک ریلپس
در درازمدت و راههای کاهش آن آگاه گردند .بعضی از علل ریلپس در کنترل ارتودنتیست هستند ،اما بقیه ،نظیر تغییرات
بافت نرم و رشد تاخیری ،تحت مدیریت درمانگر نبوده و از این رو ممکن است مسئول تغییرات موقعیت دندانها ،در دراز
مدت باشند .لذا ،ریتنشن بعد از درمان ارتو بوسیله محققین و ارتودنتیستها توصیه میگردد .هدف از ریتنشن نگهداری
دندان ها در جای صحیح خود بعد از پایان درمان است .در این مقاله سعی شده مروری بر علل ریلپس و راههای کاهش آن
با استفاده از ریتینرها و درمان های کمکی جدید داشته باشیم.
واژه های کليدی :ریتنشن ،ریلپس ،ریتینر

مقدمه
یک ی از ب گر ت رین مح دودیته ای درم ان

دندانها را در موقعیت جدیدشان حفظ کرد تا استووان

ارتودنسی و دغدغه پیش روی ارتودنتیسته ا ،ریل پس

و بافت نرم اطراف دندانها ،فرصت تطابق و ثب ات الزم

دندانها به موقعیت اولیه پس از پایان درم ان ارتودنس ی

را پیدا کنن د( .)2ریتنش ن پ س از درم ان ارتودنس ی ،ب ه

است( .)1مدتهای مدیدی است ارتودنتیستها متوج ه

ان دازه دوره فع ال درم ان ،ح ازگ اهمی ت اس ت .طب ق

این واقعیت شدهاند که دندانهایی ک ه در داخ ل اس تووان

مطالعات انجام شده ،گگارش گردیده بیشت رین می گان

بهوسیله نیروهای ارتودنسی حرکت داده شدهان د تمای ل ب ه

ریلپس طی سال اول و دوم ریتنشن ،ایجاد میشود(.)3

این تمایل سریع به ریل پس ،باع

بازگشت در جهت وضعیت اولیهشان دارند( )2ریلپسه ایی

ش ده تحقیق ات

که غالبا به دنبال درمانهای ثاب ت ارتودنس ی دی ده م ی

زیادی در زمینه ریتینرها و نیگ روشهای جدید کاهش یا

شوند ،کاهش طول قوس،کاهش عرض بین کانینی و نیگ

پیشگیری از ریلپس ،ص ورت گی رد از س وی دیگ ر،در

م یباش ند(.)3

تحقیقات مشوص گردیده ریلپس علل متعددی دارد که

افگایش بی نظمی خصوصاً در ف ک پ ایین

بن ابراین ب رای جل وگیری از ریل پس ،همیش ه پ س از

در می ان آنه ا میت وان ب ه ن و م ال اکل ونن ،ت رن اور

درمانهای فعال ارتودنسی ،نیاز به نوعی ریتنش ن وج ود

استووانی ،نیروهای وارده از بافت نرم ،رشد و فانکش ن

دارد .ریتنشن قسمت مهمی از درمان ارتودنسی است که

اشاره کرد .و هم ین موض و باع

ش ده راهکاره ای

طی آن ارتودنتیست تالش م یکن د ،می گان ریل پس ب ه

بسیار متن وعی جهت ریتن شن توس ط کلینیسینه ا به کار

دنبال درمان را ب ه ح داقل برس اند .ط ی ای ن دوره بای د

گ رفت ه ش ود( .)4در ای ن مق ال ه سع ی داری م م روری بر
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پرستو نامدار

ریتنشن جهت ثبات نتایج درمان های ارتودنسي

با آن داشته باشیم .ریلپس به هر گونه تغییر در موقعی ت

نو ریتینر و همکاری بیمار نیگ از عوامل موثر بر ریل پس

نهایی دندانها اطالق میگردد که غالباً نه همیشه ،جهت

ب ه ش مار م یرون د( .)13گش اد ش دن فض ای لیگام ان

حرکت به سمت مال اکلونن اولیه است( .)1ریلپس یک

پریودنت ال و پ اره ش دن دس تهه ای الی اف ک النن

ریسک فاکتور غیر قابل پیشبینی برای هر بیمار است(.)6

حمایتکننده دندانها پاسخ نرمال ب ه درم ان ارتودنس ی

هر بیمار باید قبل از آغاز درمان از ریس ک آن در دراز

به شمار میروند .در واقع این تغیی رات ض روری هس تند

مدت و راه های کاهش آن اگاه گ ردد( .)7فرض یهه ای

تا حرکات ارتودنسی قابل انجام باشند( .)11ارگانیگاسیون

موتلف ی در م ورد عل ل ریل پس وج ود دا رد .پروفی ت

مج دد لیگام ان پریودنت ال ط ی ی ک دوره  3ت ا  4ماه ه

تیوری تعادل را مطرح کرد که در آن فش ار عض الت و

اتف اق م یافت د و لق ی موتص ری ک ه هنگ ام برداش ت

بافت نرم بر روی اکلونن ،مسوول ریلپس در نظر گرفته

اپالینسها مشاهده میشود پ س از آن برط رف خواه د

شد( .)8در فرضیه دیگر که ب ر روی لیگام ان پریودنت ال

شد( .)1الیافت کالنن ب ه ط ور می انگین بع د از س ه ال ی

متمرکگ شده ،نیروهای مشتق از الیاف کالنن و فیبرهای

چهار ماه مجدداً ساماندهی میگردند ،درحالی که الیاف

بافت همبند لثه را بهعنوان عامل اصلی معرفی میکند(.)9

االستیک اطراف ط وق دن دان ک ه تح ت عن وان الی اف

نقش الیاف سوپراکرستال لیگامان پریودنتال نی گ توس ط

دنتوننژیوال و اینتردنتال شناخته میشوند ،نیاز ب ه هش ت

ادوارد م ورد بررس ی ق رار گرف ت .وی معتق د ب ود ب ا

ماه زمان یا حتی بیشتر جهت ساماندهی مجدد دارند .از

فیبروتومی سوپراکرستال شاید بتوان ریتنشن بهتری ایجاد

نظر کلینیکی ،این ب دان معناس ت ک ه دن دانه ا بای د در

نمود( .)12تویید تغییر در تمایل محوری دن دانه ا نظی ر

موقعیت صحیحشان تا زمانی که الیاف بازسازی گردند،

ق دامی ش دن انس یگورها را عام ل ریل پس برش مرد(.)11

نگهداشته شوند( .)7چگونگی جفت شدن دن دان ه ا در

تیوری دیگری ،حف ظ فاص له ب ین ک انینی خصوص اً در

پایان درمان نیگ میتواند بر ثبات دندان تاثیرگ ذار باش د .

ف ک پ ایین را ف اکتور مهم ی در پیش گیری از ریل پس

قرار دادن دندان ها در یک رابط ه ص حیح اکل وزالی و

میدانست( .)12در یک مطالعه مروری ،چن دین ف اکتور

کیفیت بهتر در مرحله پای انی  ،قادر ب ه ک اهش می گان

بحرانی و مهم برای ثبات کیسهای پایان یافته ارتودنسی

ریلپس است .ادامه یافتن رشد بویژه در بیمارانی مشکل

مطرح گردید:

ساز است که قسمت اعظم یا بوشی از مال اکلونن اولیه

فرم قبل از درمان قوس من دیبل بای د حف ظ گ ردد.

انها ناشی از الگوی رشد اسکلتی بوده است  .اگ ر رش د

پهنای بین کانینی خصوص اً در من دیبل نبای د تغیی ر پی دا

ادامه یابد ،مش کالت اس کلتال در ه ر س ه پل ن فض ایی

کند .توجه به این نکته که با گذشت زمان ،ط ول ق وس

تمایل به ریلپس دارند( .)11گرچه قسمت عمده رش د در

من دیبل ک اهش م ییاب د .ب ا ثب اتت رین مک ان ب رای

انتهای ده ه دوم خاتم ه م ی یاب د ،ام ا گ اه ب ه ص ورت

انس یگورهای من دیبل ،موقعی ت قب ل از ش رو درم ان

غیرقابل پیش بینی در طول زندگی ادامه دارد و با ایج اد

آنهاس ت .فیبروت ومی ی ک روش م وثر ب رای ک اهش

تغییرات جگیی در روابط بین ف ک ب اال و پ ایین ،باع

ریسک ریلپسهای چرخشی است .با ای ن وج ود ،عل ل

تغییر در موقعیت دندان ها می گردد .گاه عل ت ریل پس

ریلپس هنوز کامالً شناخته نشده ،گرچه میتوان به ط ور

مرتبط با فاکتور عمل کنن ده اس ت نظی ر مکانی که ای

خالص ه ب ه علل ی نظی ر بازگش ت الی اف پریودنت ال و

درمانی نادرس ت ،نظی ر ک اهش اورج ت ب ا پ روکالین

ننژی وال ب ه حال ت اولی ه خ ود ،فاکتوره ای اکل وزال،

کردن انسیگورهای پایین ،تصحیح کراس بایت انس یگور

فشارهای بافت نرم و رشد اشاره کرد .سن و بلوغ بیم ار،

بدون اطمینان از اینکه اوربایت کافی جهت نگهداش تن
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فاکتورهای مسئول ریلپس و همینطور راهکارهای مقابله

نتیجه درمان ارتودنسی ،منشا و خصوص یات ناهنج اری،

مــروری

پرستو نامدار و همکاران

مرتبط با بیمار نظیر عدم استفاده ی ا اس تفاده ناص حیح از

بیثب اتی داخ ل قوس ی وج ود دارد و ریتنش ن ط والنی

ریتینر نیگ می تواند منجر به ریل پس گ ردد .نکت ه مهم ی

مدت مدنظر میباشد( .)18ریتینرهای ثابت در محل بان د

ک ه بای د همیش ه م دنظر باش د ای ن اس ت ک ه حرک ات

میش وند و عموم اً در س مت زب انی ق رار م یگیرن د و

نم یش وند و ب ا وج ود

مگیت شان ،وابسته نبودن به همکاری بیمار اس ت .نقط ه

استفاده از ریتینرها به صورت صحیح  ،غیر ممکن اس ت

ضع

ریتینر ثابت ،نیازمند بودن به پایش طوالنی م دت

بتوانیم تضمین کرد موقعیت دن دانه ا ،تغیی ر نکنن د .در

است تا س المت پریودنت ال را موت ل نکنن د ی ا ای نک ه

م واردی ک ه پریودونش یوم س الم اس ت ،ارتودنتیس ت

باندشان جدا نشود( .)19نخ کشیدن و مسواک زدن نیگ ب ا

م یتوان د فاکتوره ای پریودنت ال را از دو طری ق تح ت

ریتینرهای ثابت مش کل اس ت و اگ ر ش وص انگی گه و

کنترل درآورد :قطع الیاف سوپراکرستال و یا نگه داری

مهارت الزم برای رعایت بهداشت دهان را نداشته باشد،

دندانه ا در موقعی ت جدی د ت ا زم انی ک ه ریمادلین

محل ریتینر تبدیل به مح ل تجم ع پ الک گردی ده و ب ا

الی اف کام ل گ ردد ،همچن ین ارتودنتیس ت م یتوان د

گذشت زم ان ،مس تعد اب تال ب ه بیم اریه ای پریودنت ال

پتانسیل ریلپس را بواسطه ق رار دادن دن دانه ا در ی ک

میگردد( .)22در بیماران با ریتینر ثابت ،تجم ع ب یشت ر

رابط ه اکل وزالی ص حیح ک م نمای د ،ول ی نم یتوان د

جرم ،تحلیل لثه مارنینال بیشتر و عمق پروب ب یشت ر

تغییرات ناشی از سن را کنترل کن د( .)14ش ایعت رین راه

مشاهده گردید( .)21همچنین با گذشت زمان ،وایره ای

غلبه بر ریلپس ،ریتینرها هستند که به دو صورت ثابت و

به کار رفته در ریتینره ای ثاب ت ،دچ ار کش ش ش ده و

متحرک موجودند و هر کدام معای ب و مگای ای خ ا

سفتی شان کاهش مییابد ،از این رو ،حتی با وجود باقی

خ ود را دارن د( .)11ط رح ه ای متن وعی از ریتینره ای

ماندن ریتینرهای ثابت و عدم شکس ت اتص ال ش ان ب ه

متحرک وجود دارند ،ولی دو نو اصلی آن ریتینر هالی

دندان ،تغییرات جگیی شامل باز شدن فضاهای کوچک

و دیگری ریتینر ترموپالس تیک ف رم داده ش ده در خ ال

بین دندانها یا تغییر در تمایل محوری دندانها ،ممک ن

میباشند .ریتینر ه الی ش ایعت رین ریتینرمتح رک م ورد

است رخ دهد( .)22استفاده از این نو ریتینرها خصوص ا

استفاده به شمار می رود و ش امل ی ک ب یس اکریل ی و

زمانی مفید است که شرایط نهایی درمان ناپایدارند .نظیر

لبیال بو در قدام است( .)13ریتینر فرم داده ش ده در خ ال

دن دانه ایی ک ه س اپورت پریودنت الی ض عی

دارن د،

که غالبا به  Essixمعروف اس ت ریتین ر متحرک ی اس ت

دندانهایی که قبل از درمان چرخش ش دید داش تند ،و

ک ه از ورقه ای پالس تیکی ب ا ض وامته ای متف اوت

نیگمال اکلوننهای توام با فض اهای ننرالی گه .ع الوه ب ر

ساخته میشوند و کل سطح دن دانه ا را م یپوش اند .از

مشکالت ذکر شده ،ریتینره ا چ ه متح رک باش ند چ ه

مگایای آن میتوان به عدم پوشش کام و کم دیده شدن

ثابت ،ممکن است بشکنند یا گم شوند و تا زمان تعمی ر

آن اشاره کرد.ولی بر خالف ریتینر هالی اجازه settling

یا جایگگینی ریتینر ،موقعیت دندانها تغییر کند(.)23

دن دانه ا ط ی زن دگی متوق

دندانهای خلفی را نمی ده د( .)16ریتینره ای متح رک

بعضی موارد خود مستعد ریلپساند ،نظیر چرخشهای

بهداشت دهان را آسان ر میسازند و م یت وان در ص ورت

دن دانی ،فض اهای ناش ی از فق دان دن دانه ا ،دیاس تم،

نیاز از آنه ا ب ه ص ورت پ اره وق ت اس تفاده ک رد ،ام ا

حرک اتی ک ه گس ترش زی اد ایج اد ک رده باش د و نی گ

موفقیت آنها ،بستگی به همکاری بیمار دارد .استفاده از

دندانهای دچار درگیری پریودونتال .از اینرو ع الوه ب ر

ریتینر متحرک بدین معناست ک ه مس ئولیت ریتنش ن ب ا

ریتینر ،یکسری تکنیک ه ای ج انبی کمت ر ش ایع ب رای

بیمار است( .)17ن و دیگ ر از ریتینرها،ریتینره ای ثاب ت

ریتنشن نیگ که بر پایه م داخالت جراح ی هس تند ،نظی ر
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موقعی ت انس یگورها ایج اد ش ده باش د( .)12فاکتوره ای

هستند و معموال در مواردی استفاده میشوند که احتمال

ریتنشن جهت ثبات نتایج درمان های ارتودنسي

فرنکتومی ی افیبروتومی س یرکوم فرنش یال )،(Precision

دندانها را طی ارتودنسی ،تسریع یا کند نمایند(.)27

بیمارانی با دیاستم میانی وسیع و به همراه لبیال فرنومی که با

عوامل فارماکولونیک بر روی پیشگیری از ریلپس پس

نفوذ در ریجالویل از باکال به لینگوال کشیده شده ،غالبا

از حرک ات ارتودنس ی در م وش ،مش اهده کردن د ک ه

فرنکتومی تجویگ میگردد ،البته بعد از بسته ش دن دیاس تم

تجویگ سیستمیک بیفسفوناتها ،توانست می گان ریل پس

تا اسکارحاصله مانع بسته شدن دیاستم نگردد(.)24

مولرهای حرکت داده شده را از طریق توری ب س اختار

 Precisionپروسه قطع الیاف اینتردنتال و دنتوننژی وال

و فانکشن تحلیلی استئوکالستها ،ک اهش ده د .ام ا از

اطراف طوق دندانها به منظور حذف نیروه ای کش ش

آنجاک ه ای ن دارو یک ی از ع وارض احتم الیاش،

الی اف مس وول ریل پس اس ت .ای ن روش خصوص ا در

استئونکروز است ،هنوز ب ه ص ورت کلینیک ی در انس ان

پیشگیری از ریلپسهای چرخش ی و در ق دام ف ک ب اال

مورد بررسی قرار نگرفته است(.)28

کارامدترن د و قادرب ه ک اهش س ی درص دی ریل پس

 Hassanو همکارانش از پروتئینهای مورفوننی ک

چرخشی ،بدون داش تن اث ر س وزی ب ر س المت لیگام ان

استووان برای بررس ی ثب ات پ س از درم ان ارتودنس ی

پریودونت ال م ی باش ند( .)12در تی وری دیگ ر نیروه ای

استفاده کردند و میگان ریلپس کمتری رو پس از تگریق

اینترپروگگیم ال و نیروه ای مش تق ش ده ار پریودنش یوم

مش اهده کردن د .در گ روه تگری ق ،بازس ازی فع ال و

دندانهای مجاور هم مسوول ریلپس معرفی گردیدهان د.

هایپرسمنتوزیس دیده شد(.)29

یکسری از مطالعات مشوص کردند ک ه په نت ر ک ردن

ریلکسین نیگ به عنوان ریمادل کنن ده باف ت ن رم در

تماسهای بین دندانی خصوصا ب ین انس یگورهای پ ایین

مطالعه حیوانی ،ک اهش می گان ریل پس را نش ان داد()32

میتواند ثب ات را بهب ود بوش د( .)24اس تریپ ک ردن ب ا

ولی در تنها مطالعه انسانی انجام شده با این دارو ،تفاوت

ک اهش می گان باف ت دن دانی اض افی ق ادر ب ه ایج اد

معنیداری از نظر میگان ریلپس با گروه کنترل ،مش اهده

تم اسه ای ب ین دن دانی په نت ر و در نتیج ه باثب اتت ر

نشد( .)31البته این داروی هورمونی عوارض ج انبی دارد

میباشد( .)21گاهی بس ته ب ه اتی ولژی ریل پس ،تص حیح

که باع

شده مطالع ات انس انی انج ام ش ده ب ا آن تنه ا

بیش از حد میتواند کمککننده باشد .مثال در بیم اران

محدود به یک مطالعه باش د .مک انیگم عم ل ریلکس ین،

با مال اکلونن  CL IIا تصصیح بیش از حد قدامی خلفی

دارگانیگاسیون و شل کردن الی اف پریودنت ال اس ت ک ه

در روابط اکلوزالی ودر بیم اران اپ ن بای ت ،اکس ترونن

اینکار را بواسطه مهار تولید کالنن تیپ یک و سه انجام

بیش از حد دندانهای قدامی و در دیپ بایت ،اینت رونن

میدهد و در واقع ب ه ص ورت ش یمیایی س بب ننژی وال

بیش از حد دندانه ای ق دامی ،ق ادر ب ه ک اهش می گان

فیبروتومی ،م یگ ردد( .)32اس تاتینه ا دس ته دیگ ری از

ریلپس میباشند( .)26ع الوه ب ر روشه ای ف وقال ذکر،

داروها هستند که به منظور کاهش میگان ریلپس پ س از

اخیرا یکسری پروتوکلهای ساده جهت کوتاهتر ش دن

درم ان ارتودنس ی ،ب ه واس طه دس تکاری ریمادلین

دوره رتینش ن تح ت عن وان ریتنش ن بیولونی ک ش امل

استووان ،مورد مطالعه قرار گرفت هان د( .)33ای ن دس ته از

روشهای دارویی ،لیگرهای کم توان و تکنی ک ویبریش ن

داروه ا اث ر آنابولی ک ب ر متابولیس م اس تووان دارن د و

معرفی گردیدند ،بر پایه این فرضیه که بتوان با دستکاری

مکانیسم عمل ش ان اف گایش  BMP2اس ت ک ه یک ی از

بازسازی استووان و سلولهای پریودنتال ،به حفظ بهت ر

مهمترین فاکتورهای رشدی موثر بر اس تووانس ازی ب ه

موقعیت دندانها ،کمک نمود .برخی از داروها که حت ی

ش مار م یرود( .)34همچن ین ق ادر ب ه مه ار فعالی ت

مصرفشان گاهی بهصورت روزانه است ،قادرند حرک ات

استئوکالستها نیگ میباشند(.)31
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جهت کاهش میگان ریلپس معرفی شدهاند .برای مثال در

 Kimو همک ارانش در مطالع ه ای ب رای بررس ی

مــروری

پرستو نامدار و همکاران

دارویی است که بهطورگسترده جهتکاهش کلسترول خ ون

میشود و دارای اثر  biostimulatoryنیگ میباشد ،میتوان د

بهصورت روزانه تجویگ میشود( .)36در مطالعات حیوانی

جهت اهداف رتینشن ارتودنسی بهکار رود( Torri .)42و

و انسانی که با این دارو انجام شده چه به ص ورت مص رف

همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رس یدند ک ه لی گر

سیس تمیک و چ ه ب ه ص ورت موض عی ،ک اهش می گان

کم توان سرعت حرکت دندان طی ارتودنسی را افگایش

ریلپس در مقایسه با گروه کنترل نشان داده شد(.)38،37

میدهد ،همچنین در یک مطالعه انسانی نش ان داده ش د

 Hudsonنیگ استیوپروتگرینه ا را از طری ق تگری ق
موضعی در دو دوز باال و پایین و مقایسه با گروه کنت رل

لی گر از طری ق اف گایش مولک وله ایی نظی ر  RANKو
 RANKLقادر به افگایش حرکات دندانی است(.)43

مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد در گروه با تگری ق

.علیرغم مطالعات فراوان ی ک ه یافت ه ش ان اف گایش

دوز پایین استیو پروتگ رین ،ح دود پنج اه درص د و در

سرعت دندان به دنبال تابش لیگر بود ،مشاهده گردید که

گروه با تگریق دوز ب اال ،ب یش از پنج اه درص د ک اهش

به دنبال تابش دوز باالی لیگر میتوان حرکت دندانی را از

میگان ریلپس نسبت به گ روه کنت رل وج ود داش ت(.)39

طریق تسهیل رننراسیون به تاخیر انداخت(.)44

روشهای دارویی جهت ثبات دن دان مح دودیته ایی

گروهی دیگر از محققین به این نتیجه رس یدند ک ه

شده .اکثر مطالع ات انج ام ش ده

لیگر کم توان در صورتی میتواند به ریتنشن کمک کند

حیوانی باشند .مهمترین محدودیت عوامل فارماکولونیک،

که توام با ریتینرهای کانونشنال اس تفاده گ ردد .اگرچ ه

امکان پذیر بودن تگریق موضعی وکنترل و پیش گیری از

لیگر کم توان تا حدودی قادر به ک اهش می گان ریل پس

ع وارض سیس تمیک داروهاس ت .ه مچن ین دادهه ای

است ،اما ب ه میگان ی نیس ت ک ه بتوان د ب ه تنه ایی م انع

طوالنی مدت از این روش ،در دسترس نیس ت و ن وعی

ریلپس گردد .مکانیسم عمل لیگر در این مطالعه ،تس هیل

روش تهاجمی محسوب م یش ود( .)42تکنی ک دیگ ری

ساخت کالنن و به دنبال آن ترمیم سریعتر  PDLآسیب

ک ه ب ه منظ ور ک اهش دوره ریتنش ن معرف ی گردی ده،

دیده ،گگارش شد(.)41

بهمراه دارند که باع

تکنیک ویبریشن و نیروه ای دورهای اس ت .ای ن روش

در مطالعهای دیگر مش وص گردی د ک ه لی گر ک م

پتانسیل آسیب رسانی حداقل را دارد و میت وان از آن ب ه

توان به واسطه تس هیل ر ننراس یون اس تووان ب ا تش کیل

عنوان روش کمکی برای ریتنشنهای مکانیکال اس تفاده

استووان در ناحیه ای که قبالً تحت کش ش ب وده و نی گ

کرد .نیروهای دورهای خصوصاً در فرکانس سی هرت گ،

تاخیر در توزیع استئوکالستها به دنبال برداشتن نی روی

جه ت بررس ی ت رن اور اس تووانی م ورد بررس ی ق رار

ارتودنسی ،ریلپس را کاهش می دهد( .)46با این حال به

گرفتهاند و ثابت شده که اثر آنابولیک بر روی استووان

نظر م یرس د پروتوک له ای ف وقال ذکر ،ام روزه تنه ا

دارند( .)41رویکرد نوین دیگری که جهت کاهش میگان

میتوانند میگان یلپس را کاهش دهند و قادر به مه ارآن

ریلپس معرفی شده و هنوز در ابتدای راه است ،اس تفاده

نیستند ،از این روهنوز هم باید توام با ابگاره ای ریتنش ن

از لیگرهای کم توان است .اخی راً از لیگره ای ک م ت وان

مکانیکال استفاده گردن د .ل ذا نی از ب ه انج ام مطالع ات

بهطور گستردهای در دندانپگشکی استفاده م یش ود(.)42

گستردهتر ضروری به نظر میرسد.
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