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 (TMJآرتزٍگزافی: )ارتزٍگزافی 

دهثل یا گَضی تلفي در هی ه دارین وِ در حالت تاس ضذى تِ صَرت سدر ًاحیِ فه یه هیٌی

ٍضؼیت دّاى تاس ٍ تستِ اًجام هی ضَد. در هجوَع تِ ایي هَرد تایذ  دٍ پزتًَگاری آى در آیذ. 

 اًجام ضَد. هذًظز است پزتًَگاری تایذ تا دّاى تاس ٍ تستِ TM jointّزجا تَجِ وزد وِ 

 است. lateral transfacial  TM jointاست. در غیز ایي صَرت  OPGتزجیحا پزتًَگاری 

 : TMJدالیل اًجام ارتزٍگزافی 

 ( در رفتگی )تزرسی تؼذ اس دررفتگی تا تثیٌٌذ هیٌیسه اسیة دیذُ است یا خیز.(-

 دى هفصل ( صذا دا-

( ضىن درد ٍ دلپیچِ )غذا خَب جَیذُ ًویطَد ٍ غذا خَب تا تشاق تزویة ًویطَد ٍ اس اًجا وِ -

درصذ ػول ّضن در خَرد ضذى ٍ هخلَط ضذى تا تشاق اًجام هیطَد تیوار تا هطىل  03تا  03

 هَاجِ خَاّذ ضذ.(

 

TM joint در اتتذا ًاحیِ هَرد ًظز :shave  وپسَل هفصلی پیذا هی ضذُ دّاى دلیما در هحل

ساًت  3.0درجِ ) }در هزیل اضارُ ضذُ{ اس  03-03تا ساٍیِ ی  (25)ضَد تا یه سَسى گیج تاال 

هادُ حاجة را ٍارد هی ًوایین اس تیوار هی  cc 1 – 0.5جلَی تزاگَس گَش ٍارد هیطًَذ( 

تطَد تِ راحتی  )وِ OPGخَاّین دّاًص را تاس ٍ تستِ وٌذ. تِ هحض ایي وار پزتًَگاری تزجیحا 

ًاحیِ هَردًظز را گزفت ٍ چیشی رٍی 

 آى ًیفتذ( اًجام هی ضَد.
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 هفصل ضاًِ :

ٍ آرتزٍگزافی است. دالیل سیادی تزای  CT ٍ MRI در رادیَلَصی ٍایي هفصل جش هفاصل هْن 

 اًجام ایي پزتًَگاری ٍجَد دارد :

هحذٍدیت حزوتی در اًجام وارّا وِ در ایي حالت  .3

 تذى دٍر ًوی ضَد یا دٍر ضذًص دردًان است.ضاًِ اس 

را دارین  (cuff rotator)تَرواف ها در ایي ًاحیِ رٍتا .2

وِ تاػث حزوت هی ضَد. دٍهیي چیش وپسَل ّای 

 سیٌٍَیال است وِ پَضاًٌذُ ایي هفصل است.

 .دررفتگی ّای هىزر ضاًِ تزای ها هْن است .0
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 Hill-sachs تثیٌین وِ ّیل ساوس دیفىت را َّهزٍسدر رادیَگزافی هی تَاًین تغییز ضىل سز 

defect  وِ واسِ هفصل گَی ٍ واسِ تِ صَرت صاف در هی آیذ( سز هَضغ دررفتگی ایجاد هی(

 ضَد ٍ ٌّگام دررفتگی رٍتاتَرواف ّا جاّایی ّستٌذ وِ احتوال آسیة دیذگی سیاد است.

MRI ّوشهاى دٍ فاوتَر را تثیٌین ّن پارگی  یه رٍش ایذُ آل است اها گاّا هی خَاّین

رادیَگزافی وِ روي   MR. هگز سیٌٍَیال را ًطاى ًوی دّذ MRIسیٌٍَیال ّن رٍتاتَرواف وِ 

 اساسی ها خَاّذ تَد.

 AP (external-neutral-internalلثل اس آرتزٍگزافی تایذ ولیطِ همذهاتی ضاهل 

rotation)  ىال استخَاًی تِ دست هی آیذ ّن فیشیَلَصیىال تایذ اًجام ضَد. ّن اطالػات آًاتَهی

تیوار ًطستِ لزار هی گیزد چَى در حالت ًطستِ  ای اوسپَصر. تؼذ اس اًجام ایي ًواّاّن فاوتَرّ

ٍسى تذى اس  رٍی ضاًِ تزداضتِ هی ضَد ٍ هفصل تاس هی ضَد. تزای ایٌىار فلَرٍسىَپی هٌاسة 

ضذُ ٍ تا تتادیي ضذػفًَی  shaveًاحیِ هَردًظز است وِ تخت تِ حالت ایستادُ لزار هی گیزد. 

لزار هی گیزد. تؼذ اس ایي وِ دٍر ضذ همذاری هادُ تی  abductionهی ضَد ٍ دست در حالت 

یا لیذٍوائیي است. سَسى اس تاال ٍارد  سایلَوائیي حس وٌٌذُ در هحل تشریك هی ضَد وِ هؼوَال

هی ضَد تِ هحض دیذُ ضذى 

 8-6هایغ هفصلی هادُ حاجة 

cc  اگز داتل وٌتزاست تاضذ ٍ

33-03 cc َّا تشریك هی  ّن

 ضَد.

 

هحل تشریك، ًاحیِ ی تیي سائذُ 

ٍ  وَراوَئیذ ّای آوزٍهیَى،

است.  تَتزٍسیتی تشري َّهزٍس
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تؼذ اس تشریك سَسى خارج ضذُ ٍ اس تیوار هی خَاٌّذ 

دست خَد را تِ جلَ ػمة تاال پاییي ٍ چپ ٍ راست 

 حزوت دّذ تا هادُ حاجة پخص ضَد.

 :هی گیزًذ  AP external rotationسپس ًوای 

 

تِ سائذُ ی وَراوَئیذ تاتیذُ  دتِ صَرت ػوَاضؼِ  

 هیطَد.

در  است AP internal rotation ًوای تؼذی

آرتزٍ  CTّن اًجام هی ضَد. تؼذ اس ایي هی تَاى  grashey هاًٌذ صَرت ًیاس ًواّای اضافِ

 cc 3-1ٍ سپس  cc 0-3آرتزٍگزافی تشریك هادُ حاجة  MRهفصل ضاًِ را اًجام داد. در صَرت 

 هؼزفی هی وٌٌذ. آرتزٍگزافی MRگادلٌیَم تشریك هی وٌٌذ ٍ تیوار را تِ تخص 
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 آرتزٍگزافی هفصل هچ دست :

 MRایي تىٌیه را اس ردُ خارج وزدُ است.  MRIآرتزٍگزافی ایي هفصل هْن است ّزچٌذ 

آسیة هی  felexor   ٍextensorًٍْا اتذاوتَر آسیة هی تیٌٌذ یاآرتزٍگزافی : ٌّگاهی وِ تاًذ

اضذ ایي ایجاد ضذُ ت tendonitisتیٌٌذ دست صاف هی هاًذ ٍ خن ًوی ضَد یا ٌّگاهی وِ 

. گاّی تیوار ضزتِ تىٌیه اّویت دارد. در ایزاى ایي تىٌیه تِ صَرت تخصصی اًجام ًوی ضَد

تا  0ػىس ّا ًزهال است در ایٌجا  دیذُ ٍ ػالئن تالیٌی ّوِ تِ ًفغ ضىستگی اسىافَئیذ است اها

در آسیة تثیٌٌذ ػالئن ضىستگی ایجاد هی ضَد. ضخاهت ایي لطغ  0تاًذٍى دارین وِ اگز ایي 

MRI  1تا  3.3تایذ mm  تاضذ. التْاب تاًذٍى هحذٍدیت حزوتی تِ ّوزاُ درد ضذیذ خَاّذ

َوائیي تشریك یا اسپزی هی ضَد سَسى یِ ضذػفًَی ضذُ لیذٍوائیي یا سایلداضت. تزای ایي وار ًاح

 َّا تشریك هی ضَد cc 15-10هادُ حاجة ٍ  cc 5-3 ،ٍارد snuffboxاس ًاحیِ ی  تا گیج پاییي

تا حزوت هچ صذایی وِ تِ گَش هیزسذ هاًٌذ صذای  هچ را حزوت دّذتؼذ اس تیوار هی خَاٌّذ 

 ّا ضاهل: ! پزتًَگاریتزف سیز پا است
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AP oblique - PA oblique – lateral – PA ulnar and radial deviation (frank 

method) – PA .اًجام هی ضَد 

 

 

 

ulnar deviation PA فزاًه است. در تىٌیه ّای گزفتِ ضذُ ّوَارُ هحل ػثَر  هتذ ّواى

تاًل ّن گزفتِ هی ضَد وِ در ایي ّا  وارپال تاًذٍى هذًظز است در ًتیجِ گاّی وارپال تزیج ٍ

 ػالٍُ تز تاًذٍى پَضص هفاصل ّن هطاّذُ هی ضَد.

 


