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شكستگي ناحيه فك معموال در اثر تروما . باشدفيوز شدن سطوح مفصلي با بافت استخواني يا فيبروزه مي معني به آنكيلوز: مقدمه

به علت امكان رخداد مجدد با  TMJدرمان آنكيلوز مفصل .ها را شامل مي شوداز كل شكستگي% 15ايجاد شده و در گربه تا 

  .وق و اعصاب متعدد در محل جراحي با پيچيدگي زيادي همراه مي باشدشيوع باال و حضور عر

  .بود TMJدرمان آنكيلوز در Excisional Arthroplastyروش  هدف اين مطالعه بررسي: هدف

به كلينيك  1391در مهر ماه  ماه قبل و نشانه باليني قفل شدن فك 2در  گربه نر نژاد پرشين با سابقه سقوط از ارتفاع: روش

پس از معاينه باليني و راديوگرافي از ناحيه سر آنكيلوز . صصي دانشكده دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد ارجاع داده شدتخ

TMJ  تاييد شد، سپس بيمار با داروي پروپوفول به روشTIVA  روش  و عمل جراحي به قرار گرفت بيهوشي عموميتحت

Excisional Arthroplasty صورت پذيرفت.  

 followدر  TMJجه جراحي رضايتمندانه بود و بالفاصله بعد از جراحي دهان به راحتي باز شد و رخداد مجدد آنكيلوز نتي: نتيجه

up  همچنين در ميزان حركت دهان و ظاهر حيوان اختاللي مشاهده نشد. ماه صورت گرفت مشاهده نشد 11كه طي.  

  گربه نژاد پرشين، TMJآرتروپالستي، آنكيلوز  :كلمات كليدي

  

  

  



  مقدمه

معموال با ضربه يا آسيب . مي شودباعث محدود شدن باز كردن دهان به دليل فقدان يا كاهش حركت فك اختاللي است كه  TMJآنكيلوز 

و  ankylosing spondylitis ،rheumatoid arthritis، و يا بيماري عمومي مانند  %)53- %0(، عفونت سيستميك يا موضعي %)100-13%(

psoriasis 1راه مي باشدهم.  

، و مقدار فيوز )استخواني- استخوان، فيبروز، بافت فيبرو(، نوع بافتي كه درگير است )داخل مفصلي يا خارج مفصلي(آنكيلوز بر اساس محل 

 هر. در بعضي از متون طبقه بندي به صورت آنكيلوز حقيقي و آنكيلوز كاذب صورت مي پذيرد. 2طبقه بندي مي شود) كامل يا ناقص(شدن 

آنكيلوز كاذب در . فكي شود، آنكيلوز حقيقي ناميده مي شود-شرايطي كه باعث چسبندگي فيبروزي يا استخواني بين سطوح مفصلي گيجگاهي

  .3نتيجه ي شرايط پاتولوژيك است، كه مستقيما به مفصل مرتبط نمي باشد

در بيماران در حال رشد، بد شكلي . بهداشت مي شودفكي موجب اختالل در جويدن، هضم، توليد صدا، ظاهر و -مفصل گيجگاهيآنكيلوز 

هاي فك باال و فك پايين ممكن است به همراه يكديگر رخ دهد و موجب ارتباط بد و نامناسب بين دندان هاي متقابل، در هنگام تماس فك 

  .ها با يكديگر شود

ولي هنوز رخداد مجدد به عنوان اصلي ترين عارضه . فكي ذكر نشده است-بهترين و قطعي ترين روش درمان فيوز شدن مفصل گيجگاهي

  . پس از عمل باقي مانده است

 و بررسي رخداد يا عدم رخداد مجدد بعد از عمل TMJدر درمان آنكيلوز  Excisional Arthroplastyبررسي روش هدف از تحقيق حاضر 

  . جراحي بود

  

  مواد و روش كار

به كلينيك تخصصي دانشكده  1391ماه قبل و نشانه باليني قفل شدن فك در مهر ماه  2گربه نر نژاد پرشين با سابقه سقوط از ارتفاع در 

ز ناحيه سر و صورت دو راديوگراف عمود بر هم ا پس از گرفتن تاريخچه و معاينه باليني. دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد ارجاع داده شد

  .فكي طرف چپ تاييد شد- گرفته شد و فيوز بودن مفصل گيجگاهي

پس از ثابت كردن وضعيت حيوان از طريق مايع درماني و آنتي بيوتيك تراپي به دليل عدم توانايي حيوان در غذا خوردن و ضعف عمومي، 

  .توصيه به عمل جراحي به عنوان تنها راه درماني پيشنهاد داده شد

امكان . ضد عفوني شد% 5/7هاي ناحيه گيجگاهي و فك باال و پايين به طور كامل تراشيده شد و موضع عمل با استفاده از بتادين اسكراب مو

 .پذيرفتو با استفاده از پروپوفل صورت  TIVAلوله گذاري ناي به دليل فيوز بودن فك نبود به هميل دليل بيهوشي از طريق روش 



شكمي بدنه خلفي فك پايين -برش پوست بر روي مرز جانبي. از رهيافت جانبي استفاده شد فك پايين  ramusوان براي دسترسي به استخ

مفصل  masseterرويت شد و بعد از كند كاري با قيچي متزنبوم در جهت الياف عضله  platysmaپس از برش پوست عضله ي . زده شد

برداشته شد و بالفاصله دهان توانايي باز شدن پنس  و با كمك  osteotomeبوسيله استخواني -توده ي فيبروزي. رويت شدفكي -گيجگاهي

  .بازگشت از بيهوشي بدون مشكل بود. عضالت و پوست به روش معمول بخيه زده شدند. را پيدا كرد

  

  نتايج

 11كه طي  follow upدر  TMJيلوز نتيجه جراحي رضايتمندانه بود و بالفاصله بعد از جراحي دهان به راحتي باز شد و رخداد مجدد آنك

  .همچنين در ميزان حركت دهان و ظاهر حيوان اختاللي مشاهده نشد. ماه صورت گرفت مشاهده نشد

  

 بحث و نتيجه گيري

يل در اين موارد به دل. ضربه و عفونت مي باشد، كه در اين مطالعه ضربه از طريق سقوط از ارتفاع اعمال شده بود TMJدليل اصلي آنكيلوز 

  .دقيق تري در حين بيهوشي صورت گيرد monitoringعدم دسترسي به راه هاي هوايي بيهوشي عمومي حيوان مخاطره آميز است و بايد 

مهمتري عارضه بعد از عمل در اينگونه موارد رخداد مجدد مي باشد، كه در مطالعه ما هيچ عارضه اي بعد از عمل مشاهده نشد و نتيجه 

  . دجراحي رضايت بخش بو

  .با توجه به تجربه ي جراح بهترين روش درمان از طريق جراحي مي باشد
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