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باشند که به ترتیب سبب مشکالت تنفسی و دهانی در های نژاد خالص براکیوسفال میاکلوژن دو عارضه شایع مادرزادی در گربهتنگی بینی و مل :زمینۀ مطالعه

 شوند.این نژادها می

های نژاد خالص براکیوسفال اکلوژن و همبستگی بین دو عارضه در گربهمطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع عارضه مادرزادی تنگی بینی و مل: هدف

 ارجاعی به چند کلینیک خصوصی دامپزشکی شهر تهران انجام شد.

اکلوژن های آماری درصد شیوع و ارتباط بین ملاکلوژن و تنگی بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند و با کمک دادهملگربه نژاد خالص براکیوسفال از نظر  04: کارروش

 های براکیوسفال ارجاعی به چند کلینیک و بیمارستان شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت.و تنگی بینی در گربه

گربه  31اکلوژن، درصد( فقط مل 0/33گربه ) 32در  بیترت به ینیب یتنگ و دندانفک و  یهمتراز عدم اختالل یفراوانقالده گربه براکیوسفال،  04در :نتایج

درصد( هر دو عارضه با هم مشاهده شد و همچنین بخت و رخداد یکی از این دو عارضه در صورت وجود عارضه  0/13گربه ) 11درصد( فقط تنگی بینی و  0/30)

 برابر تخمین زده شد. 11/5دیگر 

داری بین این دو عارضه وجود دارد، از این جهت باشد و ارتباط معنیهای براکیوسفال باال میاکلوژن در گربهشیوع تنگی بینی و مل: نهایی گیرینتیجه

 ها در معاینه بالینی این نژادها باید دقت کافی به این دو عارضه داشته باشند. کلینیسن

  اکلوژنمل ،یگربه، مادرزاد ،ینیب یتنگ وسفال،یبراک :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

 یراندانشگاه تهران، تهران، ا یدانشکده دامپزشک ی،داخل هاییماریگروه ب ،یدیشهرام جمش: مسئول سندهینو
 

مقدمه

 Brachycephalic Airway)سندروم براکیوسفال 

Syndrome )های پوزه کوتاه یک عارضه مادرزادی درگربه

های بینی، بلند است که شامل مواردی نظیر تنگی سوراخ

شود. همچنین بودن کام نرم و نای هایپوپالستیک می

ها نیز تأثیر بگذارد ها و دندانبر روی زبان، چشم تواندمی

(. نژادهای پوزه کوتاه مانند پرشین و هیمالین از 1،5)

(. تنگی 3،0نژادهای مستعد به این عارضه هستند )

ترین اختالالت در سندروم های بینی یکی از شایعسوراخ

باشد. در این اختالل منخرین گربه ها میبراکیوسفال گربه

ن بازدم حداقل فضا را برای خروج هوا دارد و در زمان در زما

شود. بسته به شدت ناهنجاری، دم منخرین تقریباً بسته می

، (Epiphora)عالئمی مانند تنفس با دهان باز، ریزش اشک 

-2شود )عدم تحمل ورزش و سختی در تنفس مشاهده می

اکلوژن گفته ها ملها و دندانهمترازی فک عدم (. به5
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اسلکتی و دندانی  هایاکلوژنود که به دو نوع ملشمی

 اختالف علت به های اسکلتیاکلوژنشود. ملتقسیم می

 علت به دندانی هایاکلوژنمل فک باال و پایین و طول

دهد. این اختالل در ها رخ میدندان قرارگیری بد وضعیت

اشتهایی ناشی از درد و سبب تروما، بی دتوانها میگربه

های پریودنتال شود. ژنتیک، تغذیه نادرست، تروما، بیماری

کاهش رشد استخوان فک به علت عفونت از عوامل اصلی 

 (.3،1باشند )اکلوژن میایجاد مل

های براکیوسفال از اکلوژن در گربهتنگی بینی و مل

ی شهر تهران هاها و بیمارستانموارد شایع در کلینیک

اشد بترین عامل ایجاد آن علل ژنتیکی میباشند که مهممی

(. در ایران عالوه بر مسائل ژنتیکی، به علت پرورش غیر 1،1)

ها بیشتر به چشم های نژاد خالص این عارضهاصولی گربه

رسد که این دو عارضه به گونه به نظر میخورند. اینمی

تواند به صورت همزمان خصوص در نژادهای براکیوسفال می

میزان شیوع تنگی بینی و  حاضر مشاهده شود. در مطالعه

های نژاد خالص ها در گربهاکلوژن و همبستگی آنمل

شود تا با توصیه به انجام اصالحات براکیوسفال ارزیابی می

های جراحی در سنین پایین از پیشرفت و رنج کشیدن گربه

 مبتال جلوگیری شود.

 ارمواد و روش ک

قالده گربه نژاد خالص براکیوسفال در یک بازه  04

های ماه مورد مطالعه قرار گرفتند. تمام گربه 1زمانی 

 هایها و بیمارستانبراکیوسفال ارجایی به کلینیک

خصوصی دامپزشکی شهر تهران مورد معاینه بالینی قرار 

ای که از های مد نظر و پرسشنامهگرفتند و طبق شاخص

 ها ثبتآن شده بود، اطالعات مورد نظر و تاریخچهقبل تهیه 

نژادهای براکیوسفال اسکاتیش فولد، بریتیش مو بلند،  شد.

بریتیش مو کوتاه، هیمالین و پرشین که به این دو عارضه 

باشند. سپس بر می حاضر مستعد هستند، مد نظر مطالعه

و همکاران در Schlueter  مطالعهبندی که از اساس طبقه

 استخراج شده بود نوع درجه براکیوسفالی گربه 5440سال 

(. در ادامه طبق 5)ارجاعی در پرسشنامه یاداشت شد 

ها از تمام گربه 5440در سال  Bellowsبندی کتاب طبقه

(. سپس منخرین 1( )1تصویر نظر اکلوژن معاینه شدند )

ها از نظر تنگ بودن یا نبودن به صورت صفر و یک گربه

ه تواند یک طرفکه این تنگی می ندمورد بررسی قرار گرفت

(. ارزیابی تنگی بینی بر طبق اثر 5تصویر یا دو طرفه باشد )

بخار تنفسی بر روی الم میکروسکوپی انجام شد همچنین 

تواند ثبت بودن تنگی بینی عالئم بالینی که میدر صورت م

وری آپس از جمعدر پی تنگی بینی ایجاد شود یاداشت شد. 

های اطالعات و ثبت در فرم پرسشنامه، اطالعات و داده

ا ها ببندی شد و آنالیز دادهآماری در نرم افزار اکسل طبقه

مقادیر مورد ارزیابی قرار گرفت و  SSPS_Ver24نرم افزار 

 برای آنالیز و .دار در نظر گرفته شدمعنی>P 42/4کمتر از 

دست هارتباط سنجی بین دو صفت در یک جمعیت و ب

اکلوژن از آزمون مربع کای آوردن بخت تنگی بینی و مل

 استفاده شد.

 نتایج

گربه  21گربه نژاد خالص براکیوسفال ) 04از مجموع 

گربه  0هیمالین،گربه  1گربه اسکاتیش فولد، 54پرشین،

گربه  31گربه بریتیش مو کوتاه(،  3بریتیش مو بلند و 

مورد آن  11درصد( مبتال به تنگی بینی بودند که  0/30)

گربه  32به شکل یک طرفه ارزیابی شدند. همچنین در 

اکلوژن تشخیص داده شد که به تفکیک درصد( مل 0/33)

وژن کالس اکلگربه مل 0، در 1اکلوژن کالس گربه مل 12در 

گزارش شد. در نهایت  3اکلوژن کالس گربه مل 13و در  5

درصد( همزمان به هر دو بیماری تنگی  0/13گربه ) 11

اکلوژن مبتال بودند. بر اساس آنالیزها، میزان بخت بینی و مل

برابر  1/5دست آمده از آزمون مربع کای دو بیماری به

 باشد.می
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گربه بریتیش مو کوتاه با تنگی بینی شدید در یک قالده از . 2تصویر 

  های مورد بررسی.گربه

 بحث

تنگی بینی از عالئم شایع سندرم براکیوسفال مجاری 

های براکیوسفال بروز ها و گربهباشد که در سگهوایی می

نی شود. تنگی بیمیاکلوژن همراه کند که گاهی با بیماری ملمی

تواند عوارض تنفسی مانند دیس پنه و تنفس با دهان باز در می

کند که با انجام اصالحات جراحی و برداشتن حیوان ایجاد 

توان تا حدود زیادی عالئم مربوط قسمتی از بافت منخرین می

ها مطالعات زیادی در خصوص (. در سگ2به آن را کم کرد )

( همچنین در سطح 3جام شده است )سندروم براکیوسفالی ان

سفال های براکیوجهانی از نظر میزان فراوانی تنگی بینی در گربه

 گربه 0از  5443و همکاران در سال  Hendersonطبق مطالعه 

(. 2گربه مبتال به تنگی بینی بودند ) 5پرشین مورد مطالعه تنها 

ولی در داخل ایران اطالعات دقیقی مبنی بر شیوع میزان تنگی 

اکلوژن در نژادهای براکیوسفال گربه تا این لحظه بینی و مل

ودند ینی بگربه مبتال به تنگی ب 31وجود ندارد. در مطالعه حاضر 

های براکیوسفال نسبت به دهد این عارضه در گربهمی که نشان

باشد. همچنین یک طرفه یا دو های مزوسفال بیشتر میگربه

(. در مطالعه 0طرفه بودن آن در شدت عالئم نقش مهمی دارد )

گربه مبتال  54گربه مبتال به تنگی بینی یک طرفه و  11حاضر، 

ژاد ن حاضر د. با توجه به مطالعهبه تنگی بینی دو طرفه بودن

به تنگی بینی  مبتالمورد، مستعدترین نژاد  53پرشین با 

ها به مقدار کمی بیشتر از باشد. همچنین این عارضه در مادهمی

نرها دیده شد و در نهایت با افزایش درجه براکیوسفالی احتمال 

اکلوژن وجود تنگی بینی به مقدار کمی افزایش یافت. مل

اشتهایی ناشی درد، تروما در لب و دندان و اند سبب بیتومی

(. جهت رفع موارد شدید 0،14های پریودنتال شود )بیماری

. در این نمودتوان از اقدامات ارتودنسی استفاده اکلوژن میمل

روش ابتدا با استفاده از مقید سازی شیمیایی حیوان را بیهوش 

ها شکی از دندانخمیرهای مخصوص دندانپز و سپس به وسیله

دست ها بهشود. در نهایت یک مدل از دندانغالب گیری می

های دندانی، رهیافت مناسب آید که با توجه به مدل و زوایهمی

اکلوژن در سطح (. از نظر میزان فراوانی مل1شود )مشخص می

 5413و همکاران در سال  Mestrinhoای که جهانی در مطالعه

قالده گربه پرشین و  05ربه مورد مطالعه )گ 24انجام دادند، از 

اکلوژن ها وجود ملدرصد از آن 15قالده گربه اگزوتیک(، در  3

اکلوژن گربه مبتال به مل 32(. در مطالعه حاضر 3تأیید شد )

اکلوژن، اختالل زیادی در دهان ایجاد بودند. در موارد خفیف مل

را سرعت های پریودنتال شود ولی روند ایجاد بیمارینمی

ها و مشکالت تواند باعث از دست دادن دندانبخشد که میمی

اشتهایی، درد اکلوژن بی(. در موارد شدید مل0سیستمیک شود )

(. با توجه به این 14شود )ها دیده میو خونریزی دهان در گربه

مورد،  50رسد که نژاد پرشین با گونه به نظر میمطالعه این

 باشد. اکلوژن ال به ملمستعدترین نژاد در ابت

همبستگی  تا این لحظه در مطالعات جهانی در زمینه

ای انجام نشده اکلوژن مطالعهبینی و ملعارضه مادرزادی تنگی

درصد( به هر دو بیماری  0/13گربه ) 11است. در مطالعه حاضر 

 مورد، 12اکلوژن مبتال بودند که نژاد پرشین با تنگی بینی و مل

نژاد در تظاهر هر دو بیماری به صورت همزمان بود. مستعدترین 

برابر  1/5دست آمده از آزمون مربع کای این دو بیماری بخت به

 هایاکلوژن در گربهمحاسبه شد. یعنی احتمال )بخت( وجود مل

های برابر گربه 1/5براکیوسفالی که مبتال به تنگی بینی هستند 

برعکس.   نیستند وبراکیوسفالی است که به تنگی بینی مبتال

 باشد. دار بین این دو عارضه میارتباط معنی این نشانه

ر شود دها توصیه میبه دامپزشک نتیجه گیری نهایی:

معاینه بالینی این نژادها به این دو بیماری دقت کافی داشته 

باشند. با انجام اصالحات جراحی و ارتودنسی در سنین پایین 

( تا از عواقب 0مبتال را باال برد ) توان کیفیت زندگی گربهمی

احتمالی این دو بیماری در آینده جلوگیری شود. همچنین به 

 های مبتال به درجاتشود گربهپرورش دهندگان گربه توصیه می

 را از چرخه تولید مثلی خود خارج کنند.  یشدید این دو بیمار
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 سپاسگزاری

وانات حیهای کلینیک دامپزشکی سیاره با تشکر از حمایت

 و کلینیک دامپزشکی پناه.
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Abstract 
BACKGROUND: Stenotic nares and malocclusion are common congenital disorders in the brachycephalic breeds of 

cats which cause respiratory and oral problems in these breeds, respectively. 

OBJECTIVES: In this study, the prevalence of two congenital disorders, stenotic nares, and malocclusion, the 

correlation among them in brachycephalic breeds of cats referred to several private veterinary clinics in Tehran were 

evaluated. 

METHODS: 90 brachycephalic cats were evaluated for stenotic nares, and malocclusion and indices was checked, 

then determined the prevalence percentage and correlation with the statistical data between stenotic nares and 

malocclusion in brachycephalic breeds of cats were referred to several private veterinary clinics in Tehran. 

RESULTS: Malocclusion was diagnosed in 35 cats (38.9 %), stenotic nares were detected in 31 cats (34.4 %), and two 

diseases were diagnosed in 17 cats (18.9 %) concurrently in 90 brachycephalic cats. According to a statistical test, the 

probabilities of identifying the second disease are 2.7 times higher if one of the two disorders is identified. 

CONCLUSIONS: The prevalence of stenotic nares and malocclusion in brachycephalic cats is very high and there is 

a significant correlation between two disorders so clinicians should have great attention in their clinical examination 

of these two disorders in these breeds.  
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Figure Legends and Table Captions 

Figure 1. Mesioverted maxillary canine in Persian cat. 

Figure 2. British shorthair cat with severely stenotic nares in one of the studied cats. 
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