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پیشگفتار

در این کتاب سعی شده است به پر تکرارترین سواالت بیماران از متخصص ارتودنسی 
به صورت مبســوط و در عین حال به زبان ساده پاسخ داده شود. همچنین از آنجا که 
ارتودنسی در دوران تحصیل در دندانپزشکی عمومی به صورت مقدماتی به دانشجویان 
آموزش داده می شــود بســیاری از دانشجویان دندانپزشــکی در مقابل سواالتی که 
نزدیکانشان درباره ی پروسه ی درمان ارتودنسی از آنها می پرسند بی پاسخ می مانند. لذا 
مطالعه این کتاب سبب می شود بتوانند بیماران را درست تر راهنمایی کنند و بدانند 
بیمار ارتودنسی کیست، در چه سنی باید برای درمان مراجعه کند و ده ها سوال دیگر. 
شما خواننده ی گرامی با مراجعه به فهرست این کتاب می توانید سوال مورد نظرتان 

را یافته و پاسخ همان را مطالعه کنید. 
دکتر ستاره خسروی



پاسخ به سواالت رایج در ارتودنسی

متخصص ارتودنسی کیست؟ 

از قدیم، دندان های نامرتب به عنوان یک مشــکل زیبایی مطرح بوده است و تالش 
برای اصالح آن به ۱000 سال قبل از میالد باز می گردد!جالب است که از همان دوران، 
کشیدن دندان برای تصحیح شلوغی شدید دندان ها رایج بوده است. در بین رشته های 

تخصصی دندانپزشکی اولین و قدیمی ترین تخصص معرفی شده ارتودنسی می باشد.
از نظر لغوی ارتودنســی شامل دو کلمه ارتو و دنسی است. ارتو یعنی صاف کردن، 
دنسی یعنی دندان. متخصص ارتودنسی و ارتوپدی فک در دو حیطه ی کلی پیش گیری 

و درمان عمل می کند: ناهنجاری های فک، نامرتبی دندان ها

شکل 1
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متخصص ارتودنســی دندانپزشکی است که دوره 6 ساله دندانپزشکی عمومی را با 
موفقیت گذرانده  و پس از آن در امتحان ورودی تخصص )دستیاری( باالترین رتبه و 
نمره را کسب نموده تا بتواند دوره ی ۴-3 ساله تخصصی ارتودنسی را بگذراند. بعد از این 
دوره، متخصص فارغ التحصیل در آزمون کشوری بورد شرکت می کند. به متخصصی 
که در آزمون نظری و عملی بورد نمره قبولی کسب کرده باشد مدرک دانشنامه )بورد(

می دهند. متخصصی می تواند از عبارت دارای بورد تخصصی استفاده نماید که نمره ی 
قبولی را در این امتحان کسب نماید. 

متخصصینی که مدرک بورد و شرایط علمی باالیی دارند عضو هیئت علمی دانشگاه 
می شوند. 

از آنجا که هر اقدام پیشگیرانه و درمانی بر روی انسان ها نیازمند علم مدرن، هنر و 
تسلط پزشک می باشد توصیه می شود درمان ارتودنسی توسط متخصص ارتودنسی 
انجام گیرد. افراد متخصص روی مهر، کارت ویزیت و سر نسخه خود عبارت »متخصص 
ارتودنســی« را ذکر می نمایند. صرفا درج عبارت »ارتودنســی« به معنای متخصص 
ارتودنســی نمی باشد. متخصص ارتودنســی تجربه، دانش و مهارت بیشتری، نسبت 
به همکار محترم دندانپزشــک عمومی، برای درمان های ارتودنسی، بررسی عوارض 

احتمالی، برطرف کردن مشکالت پیش رو و به خصوص درمان های پیچیده دارد. 

هدف درمان ارتودنسی چیست؟

هدف درمان ارتودنسی بهبود زیبایی صورت، عملکرد فک و دندان ها ست که منجر 
به تقویت اعتماد به نفس بیمار و افزایش کیفیت زندگی او می شود. یعنی ارتودنسی 
شبیه برخی تخصص  های پزشکی مثل جراحی پالستیک است که معموال مشکل فرد 
ناشی از یک وضعیت پاتولوژیک )بیماری زا( نیست بلکه هدف بهتر شدن ظاهر صورت 

و دندان ها نسبت به وضعیت موجود است.



11    سیت ییود باال  مشکشت ارتودنسی چیست؟       

بعد از درمانقبل از درمان

شکل 2

امــروزه درمان ارتودنســی بــرای تامین ســالمت روحی هم انجام می شــود زیرا 
ناهنجاری های فکی و دندانی مشــکالتی ایجاد می کنند که می تواند بر سالمت کلی 

فرد اثر بگذارد. 
پس تشخیص اینکه چه کسی به ارتودنســی نیاز دارد ساده است: هر شخصی که 
تمایــل به بهبود در زیبایی و لبخند را دارد که ارتودنســی قادر به انجام آن اســت، 

مخصوصا اگر ظاهر نا مناسب دندان ها اعتماد به نفس فرد را کاهش دهد. 
تقریبا دو ســوم انسانها تا حدی نامرتبی دندان دارند. این رقم بسیار باالست و نشان 

می دهد تقریبا هر کس حداقل یک بار باید توسط متخصص ارتودنسی ویزیت شود. 

سیت ییود باال  مشکشت ارتودنسی چیست؟

در حال حاضر شیوع نامرتبی دندان و ناهنجاری فک چندین برابر شده است. یعنی 
در سالهای اخیر مشکالت ارتودنسی به صورت تصاعدی افزایش یافته اند. علل این امر 

عبارتنداز:
نسبت به قرون گذشــته اندازه دندان ها، تعداد دندان ها و اندازه ی فک ها کاهش . 1

یافته است. 
کاهــش مداوم در اندازه دندان های قدامی )جلویی( و دندان های خلفی )عقبی( رخ 
داده اســت. تعداد دندان ها در انسان های پیشین بسیار بیشتر بود در حالیکه امروزه 
بسیاری از آن دندان ها منقرض شــده اند؛ علت اینکه بعضی افراد دندان عقل ندارند 
هم به این واقعیت برمی گردد که نســل دندان عقل در حال انقراض است. پیش بینی 


