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اختالالتتمپورومندیبوالربخشسوم

پیشگامان

Thomas Annandale غالبًا بعنوان اولین شخصی شناخته 
می شــود که ترمیم دیســک تمپورومندیبوالر را در سال 1887 
تشــریح کرده است )شــکل 1-34(. وی درمان موفقیت آمیز دو 
بیمار دچار locking یا clicking دردناک در TMJ را با استفاده 
از جااندازی1 دیســک به روش جراحی گزارش کرده و به درستی 
اظهار داشــته است که این مشــکالت از غضروف بین مفصلی2 
جابجا شده به دلیل پارگی ناگهانی3 اتصاالت آن یا به دلیل تحت 

کشش قرار گرفتن4 تدریجی این اتصاالت ناشی می شوند. 
بــرای درمان مفصــل تمپورومندیبوالر در قــرن 19 و اوایل 
قرن 20 هیچ رویکرد جراحی اســتانداردی وجود نداشته است. 
Annandale از یک برش اســتفاده می نمــود که می توان گفت 
مشابه برش دسترسی دهنده preauricular امروزی بوده است. 

1. Repositioning
2. Inter-articular
3. Sudden tearing
4. Stretching

در مقابل، Stimson در سال 1895 خارج سازی5 کندیل مندیبل 
را از طریق برشــی T شکل تشریح کرده است که بازوی افقی آن 
در طول قســمت تحتانی زایگوما بوده و حدودًا یک چهارم اینچ 
طول داشــته اســت و بازوی عمودی آن به طول یک اینچ فقط 
پوســت را شامل می شده است. عروق و اعصاب پاروتید به طرف 
پایین کنار زده شــده تا از آســیب دیدن آن ها جلوگیری شــود. 
John Murphy در سال 1914 گزارشی پیرامون 4 مورد انکیلوز 
TMJ را به روش آرتروپالستی و چرخاندن6 یک فلپ بینابینی7 از 
 L چربی تمپورال و فاشــیای تمپورالیس منتشر ساخت. برش او
شکل بوده است به طوری که قاعده آن در راستای کناره فوقانی 
قــوس زایگوماتیک قرار می گرفته و بازوی عمودی آن در انتهای 
خلفی، یک دوم اینچ تا باال امتداد می یافته اســت. طبق ادعای 
Murphy حفظ کردن برش افقی در باالی قوس زایگوماتیک به 

دور از عصب فاسیال قرار می گرفته است. 

5. Excision
6. Rotation
7. Interpositional

اینفصلبصورتخالصهترجمهشدهاست.
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Behan در سال 1918 آرتروتومی TMJ را با استفاده از برش 
عمودی preauricular با جزئیات تشــریح کرد. در همان سال 
John Blake مشکالتی را که بر سر راه دسترسی به TMJ وجود 
دارد مطرح نمود: " دسترسی به TMJ به دلیل قرارگیری عمقی 
آن و احاطه شــدن آن توسط چند شریان و عصب دشوار است؛ 
خشــک و تمیز نگه داشتن موضع جراحی سخت است؛ و انجام 
کار دقیق بر روی مفصل نیز از همین رو با دشواری زیادی همراه 
می باشــد." متعاقبًا Ashhurst نگرانی Blake را بی مورد خواند 
و دسترسی به TMJ را از طریق یک برش L معکوس، با تبعیت 
از قوس زایگوماتیک در راســتای افقی تا 2 ســانتی متر و سپس 
چرخش رو به پایین از انتهای خلفی تا 3 ســانتی متر امکان پذیر 

دانست. 

ظهورآرتروپالستی

The Snapping Jaw

در ســال Behan ،1918 پارگــی اتصــاالت خلفی و قدامی 
دیســک و ترمیم آن ها بــه منظور جااندازی دیســک را گزارش 
کرد. در همان سال Pringle این فرضیه را مطرح کرد که عضله 
تریگوئید لترال می تواند موجب جابجایی قدامی و مدیالی دیسک 
گردد و این وضعیت را توســط خارج سازی )excision( دیسک 
درمان کرد. در ســال Ashhurst ،1921 عمل خود را با موفقیت 
بر روی یک بیمار مؤنث 16 ساله به انجام رساند. Otto Lanz در 
ســال های 1906 و 1908 دو مورد TMJ discectomy را بر روی 
دو خانم 18 ســاله و 24 ساله در سوئیس انجام داده بود )شکل 
Lanz .)34-2 در همــان دوران mesh skin graft را نیز ابداع 

کرده بود. 
اصطــالح  از  مجــددًا  کــه  بــود   Ashhurst ایــن   امــا 
 Cooper کــه حــدود 1 قــرن قبل تر توســط ،snapping jaw
برای نخســتین بار بــه کار رفته بود، بــرای ناهنجاری داخلی1 
 TMJ اســتفاده کرد. این اصطالح در چنــد دهه بعدی معرف 
snapping jaw یا popping jaw دردناک بود که بطور متناوب 

در حالت باز، بسته یا بین این دو دچار قفل شدگی می شد. 
Cooper پس از مقایسه subluxing TMJ با زانوهای صدمه 
دیده این فرضیه را مطرح کرد که سستی2 لیگامنت های کپسولی 
ســبب subluxation می گردد؛ اگر چه وی اعتقاد داشــت که 
ممکن است دیسک دچار جابجایی به پشت کندیل مندیبل شده 
و در نتیجه از بســته شــدن کامل مندیبل جلوگیری کند. شک 
و تردید پیرامون علت ســمپتوم های مشاهده شده در بیماران، 

1. Internal deranged 
2. Laxity 

capsular laxity یا جابجایی دیســک، تا یک قرن بعد نیز ادامه 
داشت. 

 Pringle و Lanz ،Ashhurst اگــر چه تمرکز جراحی هــای
بــر روی دیســک بود امــا محققیــن دیگری ســعی در کنترل 
 Blake .از طریق روش های خارج کپسولی داشتند subluxation
 )dislocation( بــه نحوی موفقیت آمیز توانســت از دررفتگــی
راجعه در یک بیمــار مذکر بالغ از طریق wiring زایده کرونوئید 
به قوس زایگوماتیک به منظور محدود کردن باز شــدن مندیبل 
پیشــگیری کند. Nieden نیز در آلمان از طریق روش دسترسی 
ایمن به TMJ روشــی جدید برای محدود کردن حرکت کندیل 
ابداع کرد. وی یک فلپ فاشیای تمپورالیس با پایه تحتانی را به 
طرف پایین چرخاند و انتهای آزاد آن را به کپسول لترالی مفصل 
فیکس نمود با این هدف که کپسول را تنگ تر و حرکت کندیل را 
محدود نماید. چند سال بعد مشخص شد که این تکنیک بر بی 
نقص ترین اصول جراحی جهت درمان hypermobility اســتوار 
است و برای چند دهه آتی، سستی کپسول لترالی بعنوان منشأ 

اصلی آن محسوب می شد.

شکلOtto Lanz 34-2 جراحی که برای نخستین بار در سال 1906،  •
TMJ locking را به روش خارج سازی دیسک داخل مفصلی درمان کرد. 
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انکیلوز

snapping دردناک تنها شــایع ترین پاتولوژی TMJ درمان 
شــده به روش جراحی نبود. احتمااًل انکیلوز نخستین پاتولوژی 
TMJ بوده که به کمک جراحی درمان شــده است؛ اگر چه اکثر 
جراحان اروپایی در قرن 19 ســعی در حل کردن این مشــکل از 
 TMJ طریق انجام استئوتومی هایی که محل آن ها دورتر از خود
بوده داشتند. در ایاالت متحده، Murphy درمان 9 بیمار دچار 
شده به انکیلوز TMJ را تا سال 1914 گزارش کرد )جدول 34-1(. 
اگر چــه برخی از بیماران وی ظاهــرًا دارای دفورمیتی های 
مادرزادی یا پیامدهای ناشی از ترومای مستقیم بوده اند اما تعداد 
زیادی از این انکیلوزها ناشــی از اثرات دیرهنگام عفونت موضعی 
)مخصوصًا mastoiditis( یا عفونت شدیدًا منتشر بوده که منجر 
به آرتریت سپتیک TMJ )وضعیتی که امروزه ندرتًا رخ می دهد( 
شده اند. رویکرد درمانی Murphy شــامل آزادسازی انکیلوز از 
طریق حذف استخوان در ناحیه کندیل و چرخاندن یک فاشیا و 
یک فلپ چربــی از ناحیه تمپورال به درون فاصله بوجود آمده و 
ســپس باز نگه داشتن دهان بیمار به مدت 2 هفته بوسیله یک 
قطعــه چوبی wedge-shaped بوده اســت. هدف او از این کار 
جلوگیری از نکروز فشاری احتمالی در فلپ بینابینی بوده است. 
حرکات مطلوب مندیبل در دوره های پیگیری 4 تا 11 ماهه و نیز 

یک مورد عود انکیلوز نتیجه کار این محقق بود. 

نقشاکلوژندندانی

در ســال John Morris ،1930 اظهار داشــت که سســتی 
کپســول و حــرکات بیش از حد مندیبل حاصل از آن مســئول 
snapping، درد و hypermobility می باشــند. اما وی متوجه 
شــده بود که جابجایی خلفی دیســک از لحاظ آناتومیک، غیر 
محتمل بــوده و بنابراین یــک علت غیر قابل قبول به شــمار 
می رود. بر اســاس نتایج کارهای Morris ،Pringle عنوان کرد 
که جابجایی قدامی دیســک در نهایت به سســتی ثانویه مفصل 
انجامیده که به نوبه خود موجب پیدایش ســمپتوم ها می گردد. 
از آن مهم تر، وی رویکردهای درمانی موجود برای snapping را 
نیز بطور خالصه ارایه نمود )باکس 1-34( و ادعا کرد که جراحی 

مفصل بهترین راه حل محسوب می شود. 
James Costen در مطالعه بزرگ خود به بررســی بیمارانی 
با ترکیب گوناگونی از ســردرد، گــوش درد، نورالژی، زبان درد1 
و دیگر شــکایات کمتر رایج مرتبط با حرکات غیر طبیعی فک و 
مال اکلوژن پرداخت. نظریه او این بود که از دست رفتن ساپورت 
اکلوژن خلفی )که یک پدیده شایع طی باال رفتن سن به حساب 

1. Glossodynia 

می آید( منجر به وارد شــدن فشــار بیش از حــد به TMJ و به 
دنبال آن تخریــب، اختالل عملکرد و تحت فشــار قرار گرفتن 
 اعصاب می گــردد. این نظریه بــا مقبولیت باالیی مواجه شــد 

و snapping jaw، سندروم Costen نام گرفت. 
درمــان بیماران دچار شــده به این ســندروم، دندانی بود. 
اکلوژن خلفی تدریجًا باز می شــد؛ اعتقاد بر آن بود که این عمل 
 TMJ ســبب حذف فشار از روی اعصاب و سایر بافت های درون
شده و به بهبودی می انجامد. اکثر بیماران بهبود می یافتند. در 
واقع Costen معتقد بود که در بیماران مبتال به نورالژی ســر و 

گردن، دندان های مولر نباید کشیده شوند. 
با این حال در دهه 1940 برخی پژوهشگران اساس آناتومیک 

سمپتوم های نورالژیک Costen را زیر سؤال بردند. 
نهایتًا در ســال Harry Sicher ،1948 با انتشار یک مقاله 
آناتومیک متقن، مکانیسم فشردگی عصبی سندروم Costen را 
رد کرد. نتیجه گیری Sicher از این قرار اســت: تخریب دیسک 
و تغییــرات دژنراتیو و پرولیفراتیو در کندیــل و توبرکل با نمای 
شناخته شده آرتریت دفورمه کننده سازگاری دارند. سمپتوم هایی 
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 )cracking( صداهای ،)از قبیل درد موضعی و شــعاعی )راجعه
مفصلی و محدودیت حرکات مفصل صرفًا با سمپتوم های آرتریت 
همخوانی دارند. با این حال Sicher هنوز هم آرتریت TMJ را به 
displacement یا overclosure در مندیبل نســبت داده و این 
نتیجه گیری را بیان می دارد: تأثیر مثبت دندانپزشــکی ترمیمی 

باید بطول کامل تبیین گردد. 

TMJمیانهقرن20ودانشدرمان

در سال Cecil Wakely ،1939 با انتشار مقاله ای، جراحی 
TMJ را مجددًا بررسی کرد. در این مطالعه که شامل 38 بیمار 
)30 مــرد و 8 زن( dislocation بــود فقط دو نفر حالت راجعه 
داشــته و تحت عمل جراحی نیز قرار نگرفتند. رویکرد او شامل 

انجام آرتروپالســتی و ایجاد یک فضا )gap( برای درمان انکیلوز 
بود. Wakely اولین شــخصی بود که از فلپ تمپورالیس پایه دار 
عبود داده شده از زیر قوس زایگوماتیک بعنوان یک پیوند بافتی 
بینابینی استفاده نمود )شــکل 3-34(. وی درباره آلوگرفت ها 
اظهار داشــت که بدن انســان بافت بیگانه را با مالیمت تحمل 

نمی کند. 
قســمت عمده ای از پژوهش Wakely به جابجایی دیســک 
اختصاص یافته اســت. وی بیان می کند که جابجایی دیسک اگر 
 dislocation چه اتفاقی ناشایع است اما درمان آن در مقایسه با
مفصل بسیار دشــوارتر می باشد. او اعتقاد داشت که ساینوویت 
حاصل از displacement تا حدودی مســئول دردی اســت که 
احتمااًل در قالب اولین تظاهر یک سیر التهابی غیر عفونی درون 

مفصلی احساس می شود. 
یک سال بعد، Reed Dingman مروری گسترده بر تشخیص 
و درمان اختــالالت TMJ انجام داد. ضایعات چرکیTMJ 1 اگر 
چه رو به کاهش بودند امــا کماکان ممکن بود از عفونت گوش 
میانی، urethritis یا ophtalmatitis گنوره ای، ســرخک2، تب 
مخملی، دیفتری، ســیاه سرفه3، حصبه4، ذات الریه5 یا آنفلوآنزا 
منشأ بگیرند. وی کاهش موارد ابتال را به اختراع واکسیناسیون 
برای بسیاری از این بیماری ها، استفاده از sulfanilamide جهت 
درمان عفونت و قطره چشــمی نیترات نقره جهت پیشگیری از 
gonorrhea neonatorum نسبت داد. وی اظهار می دارد که در 
صورت عدم برش و درناژ، TMJ چرکی بصورت محیطی در گوش 
میانی یا کانال شــنوایی خارجی و با شیوع بسیار کمتر در ناحیه 
tragal تخلیه می گردد. حتی با وجود درمان مناسب، بسیاری از 
این موارد به انکیلوز منتهی شده که یک اندیکاسیون نسبتًا رایج 
 ،Dingman برای مداخله جراحی می باشــد. در چنین مواردی
آرتروپالستی به همراه فلپ تمپورالیس پایه دار بینابینی را، بدون 
mouth wedge مورد استفاده توسط Murphy، پیشنهاد کرده 

است. 
Dingman هــر دو نــوع آرتریــت TMJ را، یعنی آتروفیک 
)روماتوئیــد( و هایپرتروفیک )اســتئوآرتریت(، نیز مورد ارزیابی 
قرار داده اســت. برای هر بیمار، به استثنای پیدایش انکیلوز و 
جابجایی شــدیدًا عالمت دار دیسک، وی مداخله غیر جراحی را 
توصیه کرده است. وی درمان غیر جراحی به کمک فیکساسیون 
بین فکی و یا تزریق های اســکلروزه کننده )که دومی معمواًل بی 
 ،Dingman فایده می باشــد( را تشریح کرده اســت. از دیدگاه
discectomy بهتریــن و منطقی تریــن روش جهــت درمــان 

1. Suppurative 
2. Measles 
3. Pertussis 
4. Typhoid 
5. Pneumonia 
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ناهنجاری های داخلی می باشد. 
در دهــه Caroll Silver ،1930، کــه یک جــراح ارتوپدی 
بود، در چندیــن جراحی درمــان hypermobility مندیبل از 
طریق قراردهی یک پیوند بالک اســتخوانی در ناحیه برجستگی 
 مفصلی، بعنوان یک اینترن شرکت کرد. بیماران به مدت 6 هفته
 plaster head cast داشته و از طریق نی تغذیه می کردند؛ پس 
 dislocation یا subluxation از التیــام، ظاهرًا بیماران دیگر از
شــکایت نداشــتند. در اســتکهلم Karl Bowman پایان نامه 
دکترای خود تحت عنــوان " آرتروز مفصــل تمپورومندیبوالر و 
درمان آن به روش خارج ســازی1 دیسک: یک مطالعه بالینی " را 

منتشر کرد. وی بطور خالصه اظهار داشته است: 
پس از ارزیابی 1350 نفر از تمامی رده های ســنی مشــخص 
شــد که ســمپتوم های آرتروز مثل snapping ،crepitation و 
اختالالت حرکتی بسیار شــایع بوده و در زنان شایع تر از مردان 
هســتند. حداقل یک ســوم از افراد بالغ این عالیــم را دارند یا 
داشته اند. این عالیم در سنین 6 تا 8 سالگی نیز امکان پیدایش 

دارند اما در سنین باالتر شیوع بیشتری نشان می دهند.
برخالف یافته های ارایه شــده در مقاالت، هیچ گونه منافاتی 
 ،normal bite از لحــاظ تکــرر ســمپتوم ها در افــراد دارای 
straight bite و deep bite، چه ساپورت پری مولر-مولری خوب 
باشــد و چه بد، وجود ندارد. در افــرادی که دارای بایت تکامل 
نیافته هســتند ســمپتوم های مفصلی تمپورومندیبوالر شیوع 
بیشتری نســبت به افرادی که تعداد قابل توجهی از دندان های 
خود را از دست داده اند نداشــته اند. در افراد بی دندان، شیوع 

1. Extirpation 

ســمپتوم های مفصل تمپورومندیبوالر کمتر از بیماران دنچردار 
بوده است. بر اســاس یک قانون، سمپتوم های آرتروز آن چنان 
مشکل ســاز نمی باشند. این ســمپتوم ها ممکن است بصورت 
خودبخودی و بدون بر جای گذاشــتن هیچ گونه رد بالینی قابل 
توجهی ناپدید شوند. اما در موارد استثنایی این سمپتوم ها ممکن 
است شدت بیشتری یافته و مستلزم مداخله درمانی باشند. هیچ 
راهی برای نشــان دادن اثر مخرب خارج ســازی دیسک بر روی 
مفصل جراحی نشده وجود ندارد. هیچ منطقی نیز از خارج سازی 
دو طرفه دیسک پشــتیبانی نمی کند. در مواردی که سمپتوم ها 
دو طرفه هستند، ســمتی که سمپتوم ها در آن بیشترین شدت 
را دارنــد تحت عمل جراحی قرار می گیرد. پس از عمل جراحی، 
حتی مفصل جراحی نشــده نیز بهبود پیدا می کند. اگر جراحی 
مفصــل دیگر در آینده ضرورت پیدا کند این جراحی هیچ ایرادی 
نخواهد داشت. درمان آرتروز مفصل تمپورومندیبوالر باید اول از 
همه بصورت محافظه کارانه صورت پذیرد. در مواردی که عالیم 
 )disturbing snapping ،درد ،luxation ،شــدید )محدودیت
با درمان محافظه کارانه بهبود پیدا نمی کند خارج سازی دیسک 
اندیکاســیون خواهد یافت. این عمل جراحی به تسکین فوری و 

دایمی سمپتوم ها می انجامد. 
با گذشــت نزدیک به 70 سال، اظهارات Bowman کماکان 

معتبر هستند. 

عصرنوآوری

درمانغیرجراحی

 همــه نوآوری هــای درمانــی در حیطه جراحــی نبوده اند. 
 TMJ کاهــش  بــرای   1937 ســال  در   Louis Schultz
hypermobility از روشی پیشرفته شامل تزریق مواد اسکلروزه 
کننده بهــره گرفت. روش او نوآورانه بود و در مقایســه با دیگر 
رویکردهــای معاصــر خود جذاب به نظر می رســید. در ســال 
Laszlo Schwartz 1954 اصــول جدیــدًا توصیف شــده درد 
عضالنی-فاشــیایی، myalgia و نواحی حساس2 را در عضالت 
ســفت و دردناک دســتگاه عضالنی جونده به کار بست. وی در 
 همین راســتا درمان های جدید تزریق بیحسی موضعی و روش 
 TMJ را وارد حیطه مقاالت vapocoolant spray and stretch

کرد. 

اولینایمپلنتها

درمان جراحی هنوز هم تنها روش درمانی ماندگار برای فیبروز 
شــدید یا انکیلوز استخوانی مفصل بود و توجهات اکثرًا در جهت 

2. Trigger 

شکل3-34 فلپ تمپورالیس ابداعی Wakely در سال 1939.  •
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کاهش عود معطوف شــده بود. اکثر جراحان از فلپ فاشیایی، 
چربی یا عضالنی با امید به جلوگیری از رشــد مجدد استخوان، 
ولی با نتایجی غیر قابل پیش بینی اســتفاده می نمودند. در سال 
Eggers ،1946 اســتفاده از یک ماده آلوپالســتیک یعنی فویل 
تانتالیوم را جهت مفروش کردن ســطوح اســتخوانی در ناحیه 
انکیلوز خارج شده در یک دختر 4 ساله گزارش کرد. در پیگیری 
13 ماهه باز شــدن مندیبل مطلوب بوده امــا پیگیری طوالنی 

مدت امکان پذیر نبوده است. 
 subluxation بیمــاران  درمــان  بــه  کــه   Gordon 
)clicking joints( مشــغول بود نتایج مطلوبی را 3 ســال پس 
از کارگــذاری کالهک هــای پلی اتیلنی در فضــای مفصلی و به 
دنبال خارج ســازی دیسک تجربه کرده است. هدف او جلوگیری 
از پیدایــش مال اکلوژن در بلند مدت به دلیل کوتاه شــدن بعد 
عمودی کندیل بود؛ اگر چه وی اذعان داشت که این وضعیت در 

کوتاه مدت به ندرت مشکل ساز می شود. 
در ســال Terence Ward ،1960 درمــان جراحی TMJ را 

به سه تکنیک خالصه کرد: )1( کندیلکتومی به دلیل پاتولوژی، 
)2( آرتروپالســتی به دلیل انکیلــوز، و )3( کندیلوتومی به علت 
ناهنجاری هــای داخل مفصلــی. او بطور متــداول از دو روش 
پیشرفته در بیهوشی بیماران خود بهره می برد: لوله گذاری داخل 
تراشه ای و هایپوتنشن تحت کنترل. این تکنیک ها نسبتًا نوظهور 
بودند. او همچنین اســتفاده از یک کالهــک گرد کروم-کبالت 
را تشــریح کرد کــه در حین جراحی در یک ناحیه اســتئوتومی 
شده انحنادار در درون راموس مندیبل و باالی فورامن مندیبوالر 
جایگذاری می شــد. از این طریق یک مفصل چرخشی جدید، زیر 
توده انکیلوز تشــکیل می شد و سطوح استخوانی از یکدیگر جدا 
می گردیدنــد با این تصور که از جوش خوردن آن ها به پوشــش 
کروم-کبالــت پیشــگیری می شــود. Ward بــدون ذکر کردن 
مدت زمان پیگیری، عملکــرد را پس از کارگذاری دو طرفه این 

ایمپلنت ها، خوب عنوان کرده است. 
در خط مقدم کاربرد پیوندهای اتوژن، Georgiade در سال 
1957 پیونــد اتوژن درم را در TMJ گــزارش کرد. وی ابتدا این 
عمل را بر روی سگ ها آزمایش کرد و سپس آن را بر روی 8 بیمار 
انکیلــوز انجام داد و تنها یک مورد انکیلوز مجدد ناکامل پس از 

عمل مشاهده شد. 

بازسازیمفصل

ایمپلنت هــای TMJ در ســال 1964 و بــا انتشــار مقاله
Christensen درباره یک تکنیک آرتروپالستی جدید که در آن از 
یک پروتز گلنوئید فوسا از جنس ویتالیوم ریختگی استفاده شده 
بود جهش چشــمگیری پیدا کرد. ایمپلنت ها توســط چند پیچ 
به قوس زایگوماتیک و دور از ســطح اکلوزال، فیکس می شدند. 
مقصود از این پروتزها بوجود آوردن یک ســطح باثبات در مقابل 
ناحیه عملکرد کندیل مندیبل و جلوگیری از انکیلوز مجدد بعنوان 
یک ســد مکانیکی دایمی بود. در همــان زمان بعضی جراحان 
اندیکاســیون های جایگذاری پروتز Christensen را در بیماران 
discectomy، با هدف ممانعت از فرضیه تماس اســتخوان به 

استخوان و تبعات منفی آن بسط دادند. 
خیلی زود همراه با ایمپلنت فوسای Christensen از یک پروتز 
کندیلی هماهنگ با آن در قالب سر کندیل پلی متیل متاکریالتی 
 TMJ اســتفاده شد و بنابراین نخستین پروتز کاماًل آلوپالستیک

شکل گرفت. 

رویکارآمدنمجدددرمانهایغیرجراحی

در طی دهه 1960 رویکردهای Schwartz که اعتقاد داشت 
اختــالل عملکــرد TMJ بیــش از آن که نتیجه یک شکســت 
مکانیکی باشــد )کپسولی یا داخل کپســولی(، نتیجه اختالل 
عملکرد عضالت جونده است، دوباره با اقبال مواجه شدند. این 

شــکل4-34 طرح شــماتیک روش هــای جراحی دیســک مفصل  •
تمپورومندیبوالر. 
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•  .Vitek Teflon-Proplast شکل5-34 نامه جراحان دهان، فک و صورت راجع به جمع آوری ایمپلنت
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خصوصیات که اکثرًا قابل انتساب به استرس عاطفی و اضطراب 
بودند عمدتًا در جوانان و زنان یافت می شــد. در ســال 1969، 
Daniel Laskin با انتشــار مقالــه ای تمرکز را به جای مفصل، 
معطــوف به پاتولوژی عضالنی کرد. وی از یک زمینه روانی برای 
اختــالالت عضالنی فیزیولوژیک در بســیاری از بیماران حمایت 
کرد و این وضعیت را myofascial pain-dysfunction نامید. 

بازگشتبهعملجراحی

 staging یک سیســتم Wilkes ،1980 در دهه های 1970 و
بالینــی و رادیوگرافیک جهــت تبییــن ناهنجاری های داخلی 
TMJ و حتــی ابزار جدیدی برای جراحی بــاز TMJ ارایه کرد. 
تکنیک های جدید حفظ دیسک نیز توسط برخی محققان مطرح 

گردید )شکل 34-4(. 
روش دسترســی preauricular پس از مدیفیکاسیون برش 
پوســتی و قرارگیــری آن در پشــت tragus توســط Kiehn به 
تکنیک استاندارد تبدیل گردید. مقاله بسیار مهم Al-Kayat و 

Bramely نیز در این زمینه تأثیر بسزایی داشت. 
تا اواســط دهه 1980 ثابت شــده بود کــه دو ایمپلنت رایج 
یعنــی silicone sheeting و Teflon-Proplast )که اختصاصًا 
برای جایگذاری دیســک مفصلی طراحی شده بود( انتخاب هایی 
ضعیف هســتند. ایمپلنت Teflon-Proplast مستعد تکه تکه 
شــدن1 بوده و یک واکنش جاینت سل جسم خارجی و موضعی 
شدیدًا مخرب را تحریک می کرد که به تخریب فاجعه بار موضعی 
و در بسیاری از موارد دردی مادام العمر برای بیمار می انجامید. 
 کارخانــه ســازنده آن را از بــازار حذف کرد )شــکل 34-5(.

 silicone sheeting نیز در معرض دژنراســیون و واکنش جسم 
خارجی قرار داشت اما با تخریب موضعی خفیف تر. 

جایگزینیکلمفصل

دهه 1980 دوره پیشرفت های جدید در بازسازی کامل مفصل 
بــا پروتزهای آلوپالســتیک بود. در تعداد کمــی از بیمارانی که 
دچار آرتریت روماتوئید شــدید، تخریب تروماتیک مفصل، عدم 
موفقیت بازســازی با پیوندهای اتوژن )از همه بیشتر پیوندهای 
costochondral( و انکیلوز شــده بودنــد ظاهرًا تنها راه ممکن 
جایگزینــی کامل مفصل بود. Kent و ســایرین نوعی سیســتم 
بازسازی مفصل ابداع کردند که مشتمل بر پروتز پلیمری فوسا و 
یک سر کندیلی فلزی بود )برعکس طراحی Christensen(. این 

سیستم با موفقیت در بیماران زیادی به کار گرفته شد. 
 TMJ نهایتًا در اواســط دهه 1990 یک سیســتم بازســازی
تأییدیــه FDA را جهت اندیکاســیون های محــدودی دریافت 

1. Fragmentation 

 کرد. این سیســتم از یــک طراحی CAD/CAM با فوســای 
custom-fitted و ایمپلنت کندیلی بهره می گیرد )شکل 34-6(. 
 backfill یا shim ماهیت اختصاصی این ایمپلنت ها نیاز به
ایمپلنت ها، به ویژه بخش فوســای آن را مرتفع ساخت و به یک 
پروتز باثبات فاقــد حرکات میکرونی، حتــی در بیماران دارای 
مفاصل شدیدًا معیوب انجامید. یک سیستم دیگر برای جایگزینی 
کامل TMJ با اســتفاده از اصول و مواد مشابه شامل اجزایی با 
سایز استاندارد )به جای custom( می باشد. با این حال یکی از 
 TMJ معایب مهم و شناخته شده همه تکنولوژی های جایگزینی
تا به امروز ناتوانی آن ها در کاهش یا حذف قابل پیش بینی درد، 

حتی در صورت بهبودی حرکت و عملکرد است. 

درمانکمتهاجمی

در ســال Ohishi ،1975 اولین مقاله آرتروســکوپی مفصل 
تمپورومندیبوالر را منتشر کرد. Ohishi و Murakami پروتکلی 
را جهــت لیز و الواژ آرتروســکوپیک TMJ تدوین نمودند که به 
نحوی موفقیت آمیز به درمان ناهنجاری های داخلی می انجامید.

در سال Dolwick ،Nitzan ،1990 و Heft با انتشار مقاله ای، 
 ،TMJ نقش مستقیم و اولیه جابجایی دیسک را در سمپتوم های
بر مبنای شــواهدی قوی که حاکی از موفقیت بالینی بسیار زیاد 
جراحی آرتروسکوپیک و ناتوانی این تکنیک در جااندازی دیسک 
به وضعیت نرمال )جز در مواردی معدود( بود زیر ســؤال بردند. 
Martinez تکنیکــی  Dolwick و   ،Nitzan در ســال 1991، 
 جدید به نام آرتروســنتز را برای درمان بیماران دچار شــده به 
closed lock حاد در TMJ ابداع کردند. همچنین آن ها اذعان 
داشــتند که جابجایی قدامی دیسک بیش از آن که یک پاتولوژی 

واقعی باشد یک تنوع آناتومیک است. 

شکل6-34 ایمپلنت TMJ اختصاصًا ساخته شده برای بیمار.  •
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