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  چكيده

 داراي شـيب     ديگر گونه هاي يا   مانند هيراكس، هس و   ،  پيچ هاي گسترش فكي   فعال سازي    -منحني نيرو  :ان مساله بي
از . شودبراي حركت دندان ميمطلوب نيروي حاصله با نيرويي      ساختارو اين امر سبب ايجاد تفاوت زياد در         هستند  زياد  

  بـا  دوبـاره   رفتـه و فعـال شـدن        ميـان   ها، به سـرعت از       دندان ، نيروي سنگين وارده به    به دنبال فعال شدن پيچ    اين رو،   
 مـشكل در ضـمن يكـي ديگـر از معايـب،           . گـردد ها و بافت پريودنشيم مـي     زماني كوتاه، سبب آسيب به دندان     ي   فاصله

  .همكاري بيمار در فعال سازي پيچ مي باشد
ديگر آن با   ي   و مقايسه     فعال سازي  -نيرو  منحني از نظر  طراحي شده  پيچيك  كاركرد   بررسي   براي اين پژوهش    :هدف
  . گرفته استانجام  ي معمولهاپيچ

ها با قابليت گسترش    پيچند با ديگر    همان مورد نظر در ابعادي      پس از طراحي، پيچ   تجربي،  بررسي  در اين    :مواد و روش  
 در آكريـل يـك پـالك متحـرك          پـيچ .  ساخته شـد   )متر ميليبرابر چهار   بار فعال سازي و هر بار       دو  با   (ميليمترهشت  

فعـال   -فشار، منحنـي نيـرو    آزمون  دستگاه  به وسيله ي    روي قالب گچي،    بر  و پس از ثابت شدن      گذاشته شد   ارتودنسي  
  . هاي ديگر مقايسه شدبا پيچو شيب آن رسم  آن سازي

. ها كمتر بوده است   پيچر  ديگ، نسبت به    طراحي شده   پيچ سازي فعال - كه شيب منحني نيرو    ، نتايج نشان داد   :يافته ها 
  .ماندبرجا پوند  5/3 تا 2از متر گسترش فكي،  ميليدر برابر چهار اعمال شده پيوسته ي ماليم و نيروي ميانگين 

نيـروي سـبك و     طراحي شـده در ايـن بررسـي          پيچ ها،پيچديگر  در مقايسه با نيروي متناوب و سنگين         :نتيجه گيري 
  . پيوسته وارد كرد
   فعال سازي -، ميزان نيرو گسترش فك، پيچ:يواژگان كليد
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  درآمد
 ي به گسترش فك باال در درمان ارتودنسي كاربرد      

 30 تـا    25حـدود   گونه اي، كـه در       به   ،نسبت زياد دارد  
 بيماران داراي    درصد 95 و   كل بيماران ارتودنسي  درصد  

  دنـدان مـولر،     چرخش تصحيح بادو   سمال اكلوژن كال  
ــولر و  ــردن م ــستالي ك ــادي ــسترش   ي ــود  گ ــك بهب   ف

  . )1(يابند مي
فـك  ) اتـساع ( كه به گسترش  ، موردي ترين شايع

 تنگي استخواني فك باال همراه بـا كـراس          ،داردنياز  باال  
در ايي  ، يـك نارسـ    اين ناهنجـاري  . )2(پشتي است   بايت  

 قـوس  تنگي   به دليل  كه   ،استبعد عرضي روابط دنداني     
انجـام   و )3(شـود   فك باال نسبت به فك پايين ايجاد مي       

ميـان  فك باال در به دسـت آوردن همـاهنگي          گسترش  
  . )4(دنداني و استخواني ضروري است  قوس

هاي   در انجام درمان    امروزه با توجه به تمايلي كه    
 روش استفاده از  با ومييدادندان بي كشيدن تودنسي را

 و بـا در نظـر گـرفتن    فكي به وجود آمده است    گسترش  
، عمـق   پهنا كه گسترش فك موجب افزايش       ،اين مطلب 
 كـه از    ، در بيماران جوان   ،فكي مي گردد   قوسو محيط   

لحاظ كمبود فضا در مـرز كـشيدن و نكـشيدن دنـدان             
عرضي متوسط گسترش  و حتي در بيماران بالغ،   هستند

تر نسبت    مناسب ي روش ،مترميليي يك تا پنج      دازهبه ان 
  . )6 و 5(باشد حل مشكل فضا براي دندان كشيدن به 

سـن  پشتي، برپايه ي    هاي   در درمان كراس بايت   
هاي ثابـت     از دستگاه  ،آني   عامل ايجاد كننده     بيمار و 

هـاي   دسـتگاه  .گردد استفاده مي ارتودنسي  يا متحرك   
 كه با هدف باز كـردن درز       ،مانند هايركس يا هس   ،  ثابت

مياني كام در درمان كراس بايـت هـاي اسـكلتي مـورد             
پونـد بـه    برابر سه تا ده      نيرويي   ،گيرند استفاده قرار مي  

 كه در اثر فعال سـازي       ،كنند بافت پريودنشيوم وارد مي   
. )2( برسـد    ، نيـز   پونـد  20 از   ترتواند بـه بيـش     روزانه مي 

ز اكـه اسـتفاده      ،نشان داده اسـت   بررسي هاي گوناگون    
هـا، سـبب از      اين دستگاه به وسيله ي    نيروهاي سنگين   

رفتن ارتفاع كرست اسـتخوان و كـاهش ضـخامت          ميان  
. )9-7( گردد ها در ناحيه خلفي مي     استخوان باكالي دندان  

 دسـتگاههاي متحـرك بـا اعمـال نيرويـي           ،كه در حالي 
 آسيبيپوند، به بافت پريودنشيوم برابر دو تا چهار  سبك  

ي   سويه هاي يك  كراس بايت  ، كه نجاآاز   .كنند د نمي وار
مـواردي  از   ،ناشي از تنگي فك باال و انحراف فك پايين        

ي  در دوره     با دستگاه هاي متحرك     كه درمان آن   ،است
 در ، از ايـن رو ،شـود مـي پيـشنهاد  هـاي شـيري   دنـدان 

ي دوره  آغـاز   دنـداني شـيري و يـا        سـاختار   كودكان با   
بـاز   ) سـالگي  10 تا   6سني  ي  نه  با دام (دنداني مختلط   

هـاي   بـا دسـتگاه   گونه  كردن درز مياني كام به بهترين       
گرچه گاهي اوقات، درمـان      .)3(گيرد  انجام مي   متحرك  
 ، به دليل نياز به همكاري بيمار      ،هاي متحرك  با دستگاه 

ي هسته  آگسترش   وليانجامد،  ممكن است به شكست     
ب كـاهش   سـب  هـا  دسـتگاه ايـن   باال با اسـتفاده از       فك

 در  وشود   ميكمپلكس نازوماگزيالري   مقاومت بافتي در    
  . )11 و 10(كند   ايجاد مي بهتريثباتپايان، 

بـراي ايـن   ين دسـتگاه قابـل اسـتفاده      تـر  متداول
 كـه اسـت،   آكريلي  ي    قاعده ، دستگاه متحرك با   منظور
. )13 و 12،  4( اسـت  دهنـده    گسترش  پيچ  يك يا دو   داراي
مهار اندازه ي كه ضمن  ،دنگير ر مياي قرا   به گونه  ها پيچ

  ولـي  ،دنـ كن ايجـاد مـي    ، نيـز   خوب يستحكاما ،حركت
مطلوب  نيروي حاصله با نيروي سامانه ي تفاوت زياد در    

به شمار اين پيچ ها نارسايي هاي ، از براي حركت دندان
 مـي  فعال كـردن پـيچ    زمان ها،   برخي  چنانچه  . مي آيد 

 و دسـتگاه    شـود  نيرويي سنگين مدن  آتواند سبب وارد    
رفـتن سـريع نيـروي      ميان  از   ،همچنين . گردد جاه  جاب

بـه   توانـد   مـي  ، نيـز  پيچپي در پي    وارده و فعال سازي     
   .)2( ها آسيب برسانددندان

كـاربرد  ي   بـاره ترديـد در   بـا پژوهشگران  برخي از   
 كـه بايـد در   ،نـد ه اعنوان كرد  ، پوند يا بيشتر   10نيروي  
  تـر بـود و يـا       تههـاي آهـس   جوي فعـال كـردن     و   جست
 ، كـه در هـر بـار فعـال سـازي           ،هايي طراحي شـوند   پيچ

 در) Storey( اسـتوري    .)14(ايجاد كننـد     كمترگسترش  
گـسترش   بـه دنبـال    كـه    ،به اين نتيجه رسيد   پژوهشي  

 ميـزان برگـشت     ضمن كـاهش   آهسته،گونه ي    از   فكي
    نيزدرز مياني كام يكپارچگي  نخستين،  وضعيت به  درمان
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   .)15( ودشمي نگهداري 
 بار اسـتفاده از   نخستين   كه براي    ،از زمان شوارتز  

كرد، گونه هاي هاي متحرك معرفي  ها را در دستگاه پيچ
، شماراز اين   . طراحي شدند گوناگون  هاي    از پيچ  فراوان

  هـاي رايـج هـستند و        هايي با پـيچ    برخي داراي تفاوت  
ــاره اي  ــه هــااز ايــن پ ــد ، گون ــراورده هــايي همانن   از ف

ن ا متخصص ،واقع ولي در ه هاي گوناگون هستند،     خانكار
ها استفاده    از اين پيچ   محدودتنها از شماري     ،ارتودنسي
انتخـاب   در   ، كـه  شـود  مـي پيشنهاد  چند   هر. مي كنند 

 توجـه بيـشتر    ،ويژهدرمان  گونه  ها براي هر      پيچ ي گونه
  .)16( داشته باشند
هنگـام فعـال شـدن، فنـر        بـه    كه   ،پيچگونه  يك  
) Hausser(كند، به وسيله ي هاوزر     ا فعال مي    كوچكي ر 

 تنهـا يك دور كامل فعال شدن اين پيچ        . طراحي گرديد 
كنـد و    گسترش ايجـاد مـي     متر  ميلي 7/0اندازه ي   به  

. كاربرد فنر در اين پيچ، اعمال نيرو را تداوم مي بخـشد           
 براي حركت يك    ،فنر نيز داراي  بسيار كوچك   پيچ هاي   

هـا،   ايـن پـيچ  نارسايي هـاي    ز  ا. دندان طراحي شده اند   
گسترش كـم نـسبت     اندازه ي   دسترسي در كشور،    نبود  

بيمـار  از سـوي    هاي ديگر و نياز به فعال سـازي          به پيچ 
 زمينه ي در  بررسي مستدلي    هيچ گونه    ،در ضمن . است

هـا در دسـترس       فعـال سـازي ايـن پـيچ        -منحني نيرو 
  .)16( نيست

 هـاي   نارسـايي  يكي از    ، كه اشاره شد   ،همان گونه 
 از  نيـروي حاصـل   ساختار  ، تفاوت زياد در      ها پيچ بزرگ

آل براي حركـت     با سيستم نيروي ايده    فعال نمودن پيچ  
 نيـروي   عمالها به جاي ا    فعال كردن پيچ   ودندان است   

 كـه بـه   ،كننـد  نيرويي سنگين وارد مي   ،پيوستهماليم و   
ــرعت از  ــان س ــيمي ــين .رودم ــت  ،همچن ــن اس    ممك

هــا و بافــت  بــه دنــدان،ر پــيپــي دهــاي فعــال كــردن
هـدف ايـن     ،از ايـن رو   . پريودنشيم آسيب جدي برساند   

ــا   كــه، اســتفنــرداراي   يــك پــيچ، معرفــيبررســي   ب
 ،نيـز هـاي متحـرك      در دسـتگاه  پيوسته  نيروي ماليم و    

 منحنـي  ديـدگاه  از   اين پيچ كرد  كار. باشدقابل استفاده   

 مقايـسه   ،موجـود  هـاي  پـيچ ديگر   با    فعال سازي  -نيرو
  . ديردگ
  

  مواد و روش 
 كانيك دانشكده مهندسـي   ـ بخش م  اريـهمكا  ـب

دانـشگاه  بخش فيزيك دانشكده علوم      و   دانشگاه شيراز 
، با الهام گرفتن از پيچ هاي حـاوي         تربيت مدرس تهران  

اعمـال نيـروي پيوسـته      بـراي   پيچ مـورد نظـر      ،  )16( فنر
قطـر  ي    پـس از محاسـبه     .طراحي، ارزيابي و ساخته شد    

الزم و ديگـر مشخـصات   ي  حلقـه شمار ر كلي،  سيم، قط 
بـه وسـيله ي     و فنر مورد نظـر      فراهم  سيم مناسب    فنر،

 ديگـر بـا روش      ياجزا. پيچيده شد ،  دستگاه پيچش فنر  
هـاي متـه و تـراش      دسـتگاه به وسـيله ي     كاري   ماشين

لحيم به وسيله ي    درپوش انتهاي استوانه    . ساخته شدند 
  ). 1ي  نگاره( محكم گرديد

  

  
  

اجزاي  (گسترش فكيي پيچ طراحي شده : 1ي نگاره 
استوانه ي : 4فنر، : 3 ميله پيستوني، :2درپوش، : 1: اصلي

  )به هم پيوستهمجموعه ي : 5لبه دار، 
  

فعال سازي ايـن پـيچ       -مقايسه منحني نيرو  براي  
 ، گسترش فكـي   مورد استفاده در  هاي رايج    با ديگر پيچ  

   .فشار استفاده شدآزمون  گچي در دستگاهالگوهاي  از
 پـس از    هـايراكس و هـس     سـاخت دسـتگاه    براي

 وايــز بنــد اســتاندارد اج(و پــر مــولر انتخــاب بنــد مــولر
(Dentaurum    ،قـالبگيري بـا آلژينـات      روي دنتي فـورم  

)Dust free Alginate-Impression Material-Golchai 

Reg.Iralgin No:1/18435(انجام گرفت .   
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 بـا  نهـا آ ريختن   و ها ها به قالب  پس از انتقال بند   
 Dentaurum / Synthetic.stone.plaster)گچ ارتودنسي

/white-Rapidure)هـاي    براي پيچ كاريلحيم انجام  و
ــايركس و هــس ــايركس و هــس( ه –Biedermann ه

Dentaurum- stainless steel-602-807-10:  (  و پـيچ
ــرك  ــتگاه،Dentaurum.30-303-600):متحـ ــا   دسـ هـ

دستگاه ثابـت   گچي،الگوهاي  روي اين   بر   .دندساخته ش 
 ، دسـتگاه ثابـت      hyrax)(هـايركس   ي  گسترش دهنده   

، دســتگاه متحــرك Hass)(هــس ي گــسترش دهنــده 
گسترش دهنده با پيچ سـه محـوره، دسـتگاه متحـرك            
گسترش دهنده بـا پـيچ دو محـوره، دسـتگاه متحـرك             

 سـاخته شـدند    طراحـي شـده   گسترش دهنده بـا پـيچ       
  .)2ي  نگاره(

  

  
  

در دستگاه متحرك به همراه  طراحي شده پيچ :2ي نگاره 
  پرمولر و مولرهاي  آدامز كالسپ بر روي دندان

  
گچي از خـط    الگوهاي  ها،   پس از ساخت دستگاه   

   بـه دو    ،سـيبي بـه دسـتگاه هـا       آهـيچ گونـه     ، بي   يميان
  ي بررســـي  پايـــه بر،ســـپس. شـــدندبخـــش قطعـــه 
الگوهـاي    يك از  هر همكاران، و) Chaconas( چاكوناس

  پــيچ گونــه از هــر ( ههمــراه دســتگاه مربوطــگچــي بــه 
 فـــشارآزمـــون دســـتگاه درون  در )يـــك نمونـــه 

)(Compression-test machine.) (Tec Quipment (TQ)– 

England–(Q247013 - SM100  شــد گذاشــته)ايــن .)17 
بـا  . اسـت مجهز    به يك اهرم دستي اعمال نيرو      ،دستگاه

ــه ا ــوارد كــردن نيــرو ب صــورت ه هــرم، نيــروي وارده ب
 كـه مقـدار     ،گردد   به فك دستگاه منتقل مي     هيدروليك

جايي ه  جاب. شود  صورت ديجيتال نمايش داده مي    ه  آن ب 
گيري خوانده    ساعت اندازه ، به وسيله ي     حاصل شده نيز  

وارد گونـاگون   توان نيروهاي      مي ،ين ترتيب ه ا ب. شود  مي
ـ هشـونده بـه همـرا    ـ   ييجـا  ه جاب آمـده را  وجـود   ههـاي ب

  سـازي   فعـال  -، نمـودار نيـرو    در پايـان   .كردگيري    اندازه
ها با يكديگر مقايسه      پيچ  نمودار هر پيچ ترسيم و   ي   ويژه

  .)3 ي نگاره(شدند 

  

  
  

بر روي شده  طراحيبه همراه پيچ  متحرك دستگاه: 3 ي نگاره
   فشارآزمون دستگاه مياني در درون كست با شيار در خط 

  
  

بـا  فلـزي  ي   يـك اسـتوانه      شده، طراحي   اين پيچ 
 است و يـك پيـستون       متر ميلي 3/3قطر خارجي تقريباً    

هـستند و    كه هر دو  از جنس اسـتيل زنـگ نـزن       ،دارد
 ايـن   فنري از جنس استيل زنگ نـزن بـا         ،ز ني آندرون  

- ميلـي  12 :آزاد  درازاي  . استمشخصات قرار داده شده     
يم قطـر سـ   ،  متـر  ميلي 5/4  :فنرنخستين  فشردگي   متر،
 نه  : حلقه شمار متر، ميلي 3  :قطر فنر  متر، ميلي 4/0: فنر

  .)4ي نگاره (عدد 
شيارهايي ، است  كه آزاد،از پيستونبخش  يك در

تواند فلزي ميي استوانه درون در   و انتهاي ديگر،هست
  يـك عـدد مهـره      ،روي ايـن پيـستون    بـر   . حركت كنـد  

روي شيارهاي ايـن پيـستون      بر   كه   گذاشته شده است،  
 در ايـن    ،كه با وجود اين  . ابل چرخيدن و حركت است    ق

ولـي بـا    اسـت،   يك محور با آكريل در تمـاس        تنها  پيچ  
پيستون موجود در ايـن     چشمگير  توجه به سطح مقطع     

  .است خوب برخوردار يپيچ، اين دستگاه از ثبات
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  مونتاژ شدهي مجموعه  : 5لبه دار  ي ه استوان : 4فنر   : 3پيستوني ي ميله  : 2درپوش   : 1:   اصلي ياجزا: 4ي نگاره 

  

  
   فعال سازي پيچروش

 كـه فنـر     ،فعال سازي پيچ به گونه اي است      روش  
 .مـي گيـرد   جـا   پيچ بـه شـكل فـشرده شـده          درون  در  

 بـا اسـتفاده از يـك     نگهداري اين پيچ در حالت فـشرده      
از (بــه دو انتهــاي پــيچ كــه  ســيم ليگــاچور،ي قطعــه 

 .گرفـت  انجـام     لحيم شد،  )استوانه اي بخش  پيستون به   
ــيچ در   ــن پ ــذاري اي ــل، درون پــس از كارگ ــراي آكري   ب

بـا قطـع كـردن سـيم         ، كـه  فعال سازي پيچ كافي است    
 فنر به حالـت فعـال در آمـده و پيـستون را از               ،ليگاچور

. گيـرد  گـسترش انجـام      رانـده و   استوانه به بيرون     درون
  متــر ميلــي، چهــار فعــال شــدن پــيچنخــستين ميــزان 

  .شدمحاسبه 
انـدازه ي چهـار     اين دستگاه پس از گسترش بـه        

متر ديگـر قابليـت فعـال       ميليچهار  به ميزان   ،  مترميلي
 بـا آچـار معمـولي،     دوبـاره   فعال سازي   براي  . شدن دارد 

روي انتهـاي آزاد پيـستون      بر  شده  ي كار گذاشته    مهره  
بـا ايـن   . شـود  مـي متر چرخانده  ميليي چهار   به اندازه   

پيستون از قطعه آكريلي خـود       يميله    انتهاي آزاد  ،كار
  بيـشتر  بـا   و  ،  شـود مـي بيـرون آورده    به همـين ميـزان      

 ،فلزيي ي در درون استوانه پيستوني  ميلهداخل رفتن 
 در ،و ايـن فـشردگي   شـود  فشرده ميدروني دوباره  فنر  

  سـازد  پـيچ را فـراهم مـي        دوبـاره ي    واقع فعال سـازي     
  .)4ي نگاره (

  

  هايافته
  ميزان گسترش پايه ي نحني ميزان نيرو بربررسي م     

 5/0در برابـر     كه   ،عرضي در پيچ طراحي شده نشان داد      
   گـرم وارد  600متـر بازشـدگي، نيرويـي برابـر بـا          ميلي

 ،نيـز ميزان نيرو با افزايش ميزان بازشدن پيچ        . مي كند 
ــش ــتيافزاي ــزان   يكنواخ ــا مي ــشان داد و ت ــار  را ن   چه
 گـرم افـزايش يافـت       1000متر بازشدگي، نيرو تا      ميلي

  .)1 نمودار(
ميـزان  پايـه ي    در بررسي منحني ميـزان نيـرو بر       

  ميلـي  5/0در برابـر    گسترش عرضي در پيچ هـايركس،       
 كيلـوگرم   11فشار نيروي   آزمون  شدن، دستگاه    متر باز 

متر بازشدگي، نيرويي     ميلي 5/1و تا ميزان    كرد  را ثبت   
يـزان  پـيچ هـس در هـر م        . كيلوگرم ثبت شـد    30برابر  

نيـروي وارده  اندازه ي بازشدگي، بيشترين افزايش را در   
 20متر بازشـدگي نيـروي        ميلي 5/0 در برابر  .نشان داد 

پــنج   نيــرويمتــر بازشــدگي  ميلــي5/1كيلــوگرم و در 
محــوره در  پــيچ ســه محــوره و دو .كــردكيلــوگرم وارد 

فعـال   -دستگاه متحرك، از لحـاظ شـيب نمـودار نيـرو          
  در برابـــر اي اعمـــال شـــده ســازي و ميـــزان نيروهـــ 

 5/0با يكديگر بودند و در      همانند  بازشدگي هاي متعدد    
 5/1 كيلـوگرم و در      15حـدود   در   ،متر بازشـدگي   ميلي
 كيلوگرم نيرو وارد    5/41 حدود   ، در متر باز شدگي   ميلي
  .)2 و 1جدول ، 2 و 1نمودار ( كردند
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، پيچ دو  (T4)هس ، پيچ  (T1)هايراكس درپيچ ) ميلي متر(ترش عرضي ميزان گسبرپايه ي ) كيلوگرم( ميزان نيرو :1نمودار 
  (T5)  ، پيچ طراحي شده(T2)،پيچ سه محوره (T3)محوره 

  
  

  
و پيچ دستگاه متحرك ماين پيچ هايراكس، هس، پيچ  در) ميلي متر(ميزان گسترش عرضي برپايه ي ) گرم( ميزان نيرو :2نمودار 

  )Europ J Orthod 1985; 7: 97-102 شده از برگرفته  (بررسي چاكوناسدر 
  
  

 در انواع دستگاههاي ثابت و متحرك هاي موجود به ازاي فعال سازي پيچ ) كيلوگرم( ميزان نيروي اعمال شده :1جدول 

  پيچ هاي مورد استفاده در انواع دستگاه ها
  

  

 )ميلي متر (ميزان فعال سازي
 هايراكس  محورمتحرك با پيچ سه   متحرك با پيچ دو محور هس

0  0  0  0  0  
25/0  11  8  7  5  
5/0  20  16  14  11  
75/0  24  23  20  16  
1  30  28  26  21  
25/1  39  36  35  25  
5/1  50  41  42  30  
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  طراحي شدهپيچ در پيچ گسترش ميزان در برابر ميزان نيروي اعمال شده : 2جدول 
  

 ميزان نيروي اعمال شده
  طراحي شدهاز پيچ ) كيلوگرم(

طراحي  در پيچ رشگستميزان 
 ) ميلي متر (شده

55/0  0  
65/0  1  
75/0  2/2  
86/0  3  
98/0  8/3  

  
  

  بحث 
بيان اين نكته ضروري است كه پيچ معرفي شـده          
در اين بررسي با ايده گرفتن از پيچ هاي حاوي فنر كـه             

دسترسـي  ساليان قبل ارايه شده و اكنون به دليل عدم          
ي گرديـده اسـت و      مورد استفاده قرار نمي گيرند طراح     

اين بررسي تنها به مقايسه يك عدد پيچ طراحـي شـده            
با ساير پيچ هاي معمول مي پـردازد و تـا زمـان اثبـات               

 عملكرد آن نمي توان به      هامكان كاربرد باليني و مشاهد    
  .نتايج اين بررسي تكيه گردد

، طراحي شده  كه پيچ    ، نشان داد  بررسينتايج اين   
كيلـوگرم را تـا     يـك   حدود  نيروي ماليم و يكنواخت در      

  .اعمال مي نمايدمتر بازشدگي   ميليچهارميزان 
هاي  پيچديگر  پيچ با منحني     اين منحني ي مقايسه

 از باز يكساناندازه هايي    كه در    ،مورد آزمايش نشان داد   
  فعال سـازي يكنواخـت تـر       -شدگي، شيب منحني نيرو   

ده ميزان نيروي وار  . استكرده   وارد    كمتر ي و نيروي  بوده
فعال سازي پيچ هاي دو محوره و سه محوره در       در برابر   

 كه به سـرعت بـه   ،دستگاه متحرك، نيرويي سنگين بود  
منحني پيچ هـاي دو و سـه        همانندي  . صفر نزديك شد  

سـاختاري ايـن دو     هماننـدي   تواند به دليل     محوره مي 
هـاي متحـرك     دستگاهي  پيچ و اجزاي تشكيل دهنده      

  .)1 ينگاره ( نها باشدآداراي 
پـيچ هـاي دو     ديگـر   دستگاه هايركس نسبت بـه      

بـا  . كـرد  وارد    كمتـر  يمحوره، سه محوره و هس، نيروي     
از قطعات سيمي تنها  دستگاه هايركس ،كه توجه به اين 

  متصل به پيچ سـاخته شـده اسـت، دراثـر اعمـال نيـرو               
 تواند اين خمش سيم، مي   . شوددچار  خمش  به  تواند   مي

 را كـاهش    فـشار آزمـون    گاهميزان نيروي وارده به دست    
 كـه در اثـر اعمـال نيروهـاي          ،اين در حالي اسـت    . دهد

شكـستگي  بـه   كريل قابليت خمش نداشـته و       آسنگين،  
 سـختي مجموعـه     ،با افزايش ضخامت اكريـل     .شددچار  

با نيروهـاي وارد شـونده،      رويارويي  براي تغيير شكل در     
، ضـريب سـختي     به سخن ديگـر   (كند   افزايش پيدا مي  

) Chaconas(بررسي چاكوناس . )يابد افزايش ميدستگاه 
 كه نيروي اعمـال  ، مويد اين مطلب است،و همكاران نيز 

هـايركس نـسبت بـه پـيچ هـس و           بـه وسـيله ي      شده  
) پـيچ دو محـوره و سـه محـوره         (هاي متحرك    دستگاه

  .)17(كمتر بوده است 
دستگاه هس، از از سوي ميزان نيروي اعمال شده 

با توجـه بـه     . زمايش بيشتر بود  آ ي مورد اه پيچهمه ي   
 دستگاه هس، تركيبي از اجزاي سيمي سـنگين        ،كه اين

، تركيب ايـن دو جـز از انعطـاف          استو قطعات آكريلي    
 نيـروي   ،دليـل مـي كاهـد و بـه همـين          پذيري دستگاه   

هـا بيـشتر شـده       پيچديگر  اعمال شده دستگاه هس از      
هم  و همكارانبررسي چاكوناس اين يافته با نتايج . است

هـس نـسبت بـه      ي  كه نيروي اعمـال شـده       راستاست،  
) Garib(بررسي قريب   ولي  . )18 و 17(هايركس بيشتر بود    

هــاي هــس و  دنتواســكلتال پــيچاثــر  كــه ،و همكــاران
 كـه هـس     ،هايركس را مقايسه كرده بودنـد، نـشان داد        

 را به دنبال داشـته و هـايركس سـبب    بهترباليني  نتايج  
ــتخوان كرســت  ــاع اس ــاهش ارتف ــوك و ضــخامت ئلر  آل

 ميزان اندازه   ،البته. باكالي مي گردد  ي  استخوان صفحه   
 بـاليني فـشار و كـاربرد      آزمون  گيري نيروها در دستگاه     

  .)8(مي توانند با يكديگر همخوان نباشند 
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 5/0در برابـر    دستگاه هايركس   بررسي كنوني،   در  
 كيلـوگرم وارد    11برابـر   متر فعال شدن، نيرويـي       ميلي
بررسي در همخواني با ديدگاه زيمرينگ      نتايج اين    .كرد

)Zimring (ــسون و ــه ،اســت) Issacson( ايزوك ــاور  ك ب
در حـال   نيروي وارد شـده بـه فـك در بيمـاران            دارند،  

 17 تا   8برابر  (پوند   8/34 تا   6/16 درمان گسترش فكي،  
، برپايه ي ديدگاه ويگ     كه در حالي . )19( است) لوگرمكي
)Vig(  ، كيلـوگرم گـزارش شـده      دو تا سه    ي  ميزان نيرو

 نيروي  ،و همكاران نيز  ) Shetty(بررسي شتي   . )20(است  
ارتوپديك دامنه ي   در   گرم و    500حدود  در  هايركس را   

به رسد   نظر مي به   ،تفاوتاندازه  علت اين    .كردند گزارش
بررسي در  . تفاوت در روش اندازه گيري نيرو باشد      دليل  

ــال شـــتي از يـــك گونـــه قـــاب   ــروجهـــت اعمـ    نيـ
)straining frame (  ــه جــاي دســتگاه ــون ب ــشار آزم ف

  .)21( استفاده شد
 فعال سـازي    -شيب منحني هاي نيرو   ي  مقايسه  

 ،نـشان داد  سي چاكونـاس    ربرهاي مورد آزمايش با      پيچ
 فعـال   -كه نتايج اين بررسي از لحاظ شيب منحني نيرو        

تنهـا  . بررسي يـاد شـده اسـت      با نتايج   هم راستا   سازي  
از  كه ميزان نيروهاي اعمـال شـده         ،اين است تفاوت در   

محوره و سه محـوره      هاي هس، هايركس، دو    پيچسوي  
بررسـي  از ميـزان نيروهـا در       بررسي كنـوني بيـشتر      در  

علت اين تفـاوت را مـي تـوان بـه           . بوده است چاكوناس  
ــاوت  ــدرت و ســختي  بخــش ضــخامت متف ــي، ق   آكريل

ا و  هـ  ساخت دسـتگاه  دمايي به هنگام    ها، عمليات    سيم
ها  گيري و ساخت دستگاه در تنظيم دستگاه اندازه   تفاوت

  .)17(نسبت داد 

   ينگـسترش مـ   دسترسي به پيچ    نبود  با توجه به    
)minn expander (سازي  فعال-امكان اندازه گيري نيرو  

بررسي چاكونـاس   اما در مقايسه با     . اين پيچ فراهم نبود   
  گـسترش  پـيچ   بـه وسـيله ي      ميزان نيروي اعمال شده     

متـر، حـدود    ميلـي  5/0در برابر ) minn expander(مين 
طراحـي   كه در مقايـسه بـا پـيچ    ، گرم بوده است  1000
دار، هر  ولي از لحاظ شيب نمو    ،  برابر بوده است  ، دو   شده

گفتنــي  .)17() 2 و 1نمــودار (دارنــد هماننــدي دو پــيچ 
از لحاظ  تنها  پيچ طراحي شده    بررسي   كه در اين     ،است

 شـك جهـات     بـي و  شـد    ارزيـابي    مسايل آزمايـشگاهي  
     .داردنياز هاي بيشتر آن به بررسي باليني كاربردي و 

  
  گيري نتيجه

، از لحاظ اعمـال نيـرو، نيرويـي         طراحي شده پيچ  
حركـات  بـراي  كـه  ي كنـد،  اعمـال مـ  ه پيوسـت سبك و   

ايـن پـيچ    ديگر ويژگي هاي    از  .  مطلوب است  ارتودنتيك
. اسـت  بيمـار    بـه وسـيله ي    آن  سازي   به فعال  ي نياز بي

البته بايد در نظر داشت كه نتايج حاصله نمي توانـد بـه             
صورت جامع و يا باليني مـورد تاييـد قـرار گيـرد و بـه                

اين پيچ، نياز به بررسي هاي باليني منظور امكان كاربرد 
In vivoمي باشد .  
  

  سپاسگزاري
پژوهـشي  محتـرم   معاونـت   حوزه  ين وسيله از    ه ا ب

 كه حمايت مـالي طـرح را        ،زدانشگاه علوم پزشكي شيرا   
و مركز تحقيقـات ارتودنـسي دانـشگاه     ،  بر عهده داشتند  
  .گرددسپاسگزاري مي 

 

******  
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