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چکیده
کنترل و درمان زخمهای موجود در اندامهای حرکتی اسبها به دلیل گردش خون ضعیف ،حرکات مفصلی و حداقل بافت نرم
بین پوست و استخوان ،میتواند بسیار دشوار باشد و همواره خطر آلودگی از محیط نیز وجود دارد .زخمهای اندامهای حرکتی
به طور معمول در اسبها اتفاق میافتد و درمان میتواند برای اسبداران و دامپزشکان مشکل ساز باشد .همچنین مراقبت از
این زخمها معموال هزینه بر ،سخت و زمانبر است .در این مقاله با مروری مختصر بر زخمها ،ارزیابی زخم و شیوههای درمان
تالش میشود تا اثربخشی شیوههای مدیریت درمانی زخمها به حداکثر ممکن افزایش یابد.
واژههای کلیدی :اسب ،مدیریت زخم ،التیام ،اندام حرکتی ،جراحی

مقدمه
علیرغم وقوع نسبتا زیاد زخمهای اندامهای حرکتی ،متاسفانه

ممکن است به زخمهای پوستتی و بتافتی ختتم شتود .اغلتب

اغلب آنها احتماال به دلیل عدم شناخت یا ناآگاهی از طترف

زخمهای ایجاد شده ناشتی از برختورد اشتیاء ختارجی ماننتد

دامپزشکان به نادرستی تحت درمان قرار میگیرند که عمتدتا

حصار ،دهنه ،ماشین آالت کشاورزی و مصالح ساختمانی است

ریشتته در عتتدم آمتتوزش کتتافی دارد .بنتتابراین درمتتان عملتی

که باعث از بین رفتن پوست و سایر بافتهای نترم متیشتود.

زخمهای اندامهای حرکتی باید بر اساس تجربته و تحقیقتات

کنترل و درمان زخمهای موجود در نواحی تحتانی یا دیستال

انجام شده بر روی زخمهای پوستی باشتد .در ایتن مقالته بته

انتتدامهتتای حرکتتتی استتبهتتا بتته دلیتتل گتتردش ختتون

چند روش درمانی اشاره خواهد شد .یکی از شایعتترین علتل

( )Circulationضعیف ،تحرک زیاد و حداقل بافت نترم بتین

مراجعه اسبداران به دامپزشک (به علت خلق و خوی اسب و

پوست و استخوان میتواند بسیار دشوار باشد و همواره خطتر

محیط زندگی این حیوان) تروماست که در نهایت ایتن ترومتا

آلودگی از محیط نیز وجود دارد .در راستای کمک به بهبودی
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این زخمها اغلب نیاز است ثابت سازی و عدم حرکت به اندام

برنده مانند چاقو ایجاد میشوند .معموال پتس از تمیتز کتردن

اعمال شود .عدم درمان صحیح و به موقع زخمهای اندامهتای

این نوع زخمها ،مناسب است که به شکل اولیته بستته شتوند

حرکتی در اسب باعث طوالنی شدن درمان و افزایش سرستام

(شکل .)1

آور هزینهها و صترف وقتت زیتاد دامپزشتک و صتاحب استب
خواهد شد.
در مدیریت زخمهای اسب ،چهار هدف زیر دنبال میشود:
• اپیتلیالیزاسیون کامل با تشکیل حداقل اسکار
• به حداقل رساندن زمان ممکن
• کنترل عفونت احتمالی و جلوگیری از عود مجدد
• کاهش هزینهها تا حد ممکن

شکل  .1زخم برشی در ناحیه دندههای یک راس نریان در اثر ضربه با چاقو

مدیریت زخم در اسب میتواند خسته کننده ،گران و وقتگیر

 .3زخمهای دریتدگی (الزکتا :)Laceration/بته طتور کلتی

باشد و اغلب برای دستیابی به نتایج رضایتبخش برای اسب و

آسیبهای دردناک و عمیقی هستند که حاشیههای نامنظم و

صاحب اسب نیاز به تغییر رویکرد و استتراتژی درمتان استت.

لبههای ملتهب دارند و احتمال آسیب سایر بافتهای نترم در

بنابراین ،زخم ها باید به سرعت و به طور کامتل و مرتتب بته

آنها وجود دارد .این زخمها به علت آلودگی در معرض خطتر

منظور به حداکثر رساندن اثربخشی استتراتژیهتای متدیریت

بیشتری قرار دارند و به طتور کلتی نیتاز بته برختی از داروهتا

ارزیابی شوند.

دارند .بسته به شدت و محل زخم ،درمان زخم باز و یا درمتان

طبقه بندی زخمها

ثانویه برای آنها انتخاب خواهد شد.

زخمها به طرق مختلفی دسته بندی میشتوند کته در نتوعی

 .4خراشها ( :)Abrasionزخمهای غیر نفوذی پوست هستند

طبقه بندی زخمها به صتورت بتاز یتا بستته متیباشتند (.)1

که به طور کلی جزئی بوده و به جز تمیز کردن ،نیاز به درمان

زخمهای بسته شامل آسیبهایی مثتل لته شتدگی یتا ختون

کمتری دارد (.)2

مردگی میشوند کته بتدون از دستت دادن پوستت در زمتان

طبقه بندی دیگر زخمها بر مبنای شدت آلودگی است کته در

آسیب است اما خطر جدیای برای خونرسانی ایجاد میکنتد

این طبقه بندی زختمهتای تمیتز همتان زختمهتای جراحتی

و ممکن است باعث از دست رفتتن پوستت و طتوالنی شتدن

هستند که تحت شرایط آسپتیک ایجاد میشتوند .زختمهتای

ترمیم شود .زخمهای باز به انواع زیر طبقه بندی میشوند:

تمیز-آلوده زخمهای جراحی ویا زخمهایی هستند که توستط

 .1زخمهای سوراخ شدگی یا حفرهای ( :)Punctureزخمهای

اشیا نوک تیز و برنده ایجاد میشوند .زخمهتای آلتوده شتامل

نفوذی هستند که به طور کلی با ایجتاد ستوراخهتای پوستتی

زخمهایی هستند که با آلودگی و التهاب همراه میباشند و در

کوچک ایجاد میشوند اما میتوانند باعث ایجاد ضایعات قابتل

نهایت ،زخمهای کثیف و یا عفونی زخمهایی با بافت مرده یتا

توجهی در زیر بافت شوند .احتمال عفونی شدن این زختمهتا

آلودگی آشکار با مواد خارجی هستند .اکثر زخمهتایی کته در

زیاد است زیرا آلودگی به داخل زخم نفوذ میکنتد .در اغلتب

خارج از شرایط جراحی ایجاد میشوند را باید آلوده یا عفتونی
5

مواقع پوست قبل از بافت زیتر آن بهبتود متییابتد ،لتذا ایتن

تصور کرد که بنا به تعریف بیش از  10بتاکتری در هتر گترم

زخمها باید بالفاصله تمیز و تخلیه شده و بترای بهبتود متدام

بافت دارند (شکل .)3( ،)2

خشک شده و بدون بخیه باقی بمانند.
 .2زخمهای برشی ( )Incisedبه طتور کلتی ایتن زختمهتای
دارای لبههای صاف و یکنواخت بوده و به علت برختود اشتیاء
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هستند (شکل  .)3بیشتر زخم ها میتواننتد بتا آرام بخشتی و
روشهای موضعی ضد درد مورد بررسی و درمان قرار گیرنتد.
استفاده از داروهای بیحس کننده موضعی (به ویژه انواعی که
همراه آدرنالین یا اپینفرین میباشد) با توجه به اثرات منفتی
که بر فرآیند التیام دارند بهتتر استت در موضتع زختم متورد
استفاده قرار نگیرند (.)4

شکل  .2زخم عفونی در ناحیه سینهای یک راس نریتان کته در اثتر سترنگ
آلوده ایجاد شده است( .دانشکده دامپزشکی لرستان)

ارزیابی زخم
ابتدا باید اسب را مهتار و آرام شتود و ستپس ستالمت کلتی،
وضعیت و ثبات اسب ارزیابی شود .اسب آسیب دیتده ممکتن
است از ضعف هموراژیتک (هیپتوولمی) ،آستیبهتای ستر یتا
شکل  :3استفاده از پروب فلزی با نوک کند بترای ارزیتابی میتزان و جهتت
زخم نافذه در ناحیه جانبی پسترن

شکستگیهای طوالنی مدت استتخوان رنتج ببترد .ختونریزی
فعال را میتوان با فشار مستقیم کنترل شود .بترای ایتن کتار
بهتر است از جاذبهای مخصوص زخم و پانستمان بتا بانتداژ

آماده سازی و مدیریت زخم

االستیک استفاده شود .همچنین شکاف باید به سرعت تثبیت

آماده سازی زخم به منظور درمان شامل چند مرحله اساستی

شود .هنگامیکه استب کتامال آرام و پایتدار و ختونریزی نیتز

است که به آنها اشاره میشود.

کنترل شد ،زخم باید دقیقا ارزیابی شتود تتا تصتمیم صتحیح

 .1پاکسازی زخم :موچینی اطراف زخم به منظتور متدیریت

اتخاذ گردد ( .)1بعضی مواقع بیهوشی عمومی برای زخمهایی

بهتر بهداشتی زخم ضروری است .استفاده از محلولهای آبتی

که نیاز به پاکسازی بیشتر دارند یا برای ارزیتابی زختمهتایی

و ژل روانکننده استریل از چسبیدن متو و دبتری بته زختم

که در نواحی آناتومیکی خاص از جمله ناحیه کشاله ران قترار

جلوگیری خواهد کرد .پس از موچینی میتوان زخم را بتا آب

دارند ضروری است .بهتر است زخمهای دیستال اندامها برای

یا سالین تمیز کرد .تحقیقتات نشتان داده استت کته ستالین

ارزیابی درست توسط روش  Perineuralعصبهای مناستب

موثرترین ماده برای پاکسازی سطح زخم است ( )5و محلول
آنتیسپتیک رقیتق شتده ( ٪2کلرهگزیتدین رقیتق شتده بته

برای ارزیابی بیحس شوند .از اینرو بتالک عصتبی Abaxial

 sesamoidو نقاط  Low 4, 6بترای ارزیتابی ،پتاکستازی و

 25 ،0/05میلیلیتر در  975میلیلیتتر محلتول) یتا  %0/1تتا

بخیه زدن بهتر زخمهای نواحی انتهتایی انتدامهتای حرکتتی

 10( %0/2میلیلیتر در  1لیتر تتا  20میلتیلیتتر در  1لیتتر)

توصیه میشود.

محلول ید که برای مناطق اطراف زخم مناسب است (.)5

در ابتدا محیط تمیز با نور کافی برای ارزیابی مناسب و درمان

 .2خروج بافتهای آسیب دیده و مرده از زخم :اغلب زخمها تا

زختم ضتروری استت .در اولتین ارزیتابی تعیتین عمتق زختتم

ساعتها و یا حتی روزها کشف نشده بتاقی مانتده و بته ایتن

همچنین درگیری ساختارهای مجتاور مثتل اعصتاب ،عتروق،

همین علت در بخشهایی از بافت آسیب دیتده ممکتن استت

تاندونها ،لیگامانها و حفرههتای ستینوویالی و استتخوانهتا

نکروز بافتها شتروع گتردد .بافتتهتای نکروتیتک و مترده را

بسیار مهم است .رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی بترای ارزیتابی

میتوان به کمک جراحی برداشت تا بهبود زخم تسریع شتود.

میزان و جهت زخم های متنفذه و حضور جسم خارجی مفید

پتتس از بازرس تی اولی ته ،تمی تز کتتردن زختتم و ختتارج کتتردن
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بافتهای آسیب دیده و مرده ،تصمیم گیری برای بستن زخم

مجاور زخم خارج میشود یا در بخش دیستال زختم کته بتاز

یا مدیریت آن به عنوان یک زخم باز انجام خواهد شد .مقتدار

است قرار داده میشود (( ،)8شکل .)5

آلودگی ،عفونت ،سن زخم و دردسترس بتودن پوستت ناحیته
زخم جز عواملی هستند که بستن زختم یتا بتاز مانتدن آن را
تعیین میکنند .پانسمان انحصاری روی زخم نیز ،پروتئازهای
خود بدن را درون زخم گیتر متیانتدازد کته موجتب نکتروزه
میعانی بافتت متیشتود .همچنتین استتفاده از متاگوتهتای
استتریلی کته از مگتس ستبز ( )Lucilia sericataبته دستت
میآینتد آنتزیمهتای پروتئولیتیتک قتوی تولیتد متیکننتد و
میتوانند تا  75میلیگرم بافت نکروزه را در روز مصرف کننتد
شکل  .5پیکان انتهای یک درین غیر فعال را که توسط ست سترم استتریل
برای جلوگیری از تشکیل اگزودا در اندام یتک راس مادیتان ستاخته شتده،
نشان میدهد .پارگی پوست در اثر جسم نوک تیز ایجاد شتده استت کته از
زمان ایجاد آن یک ساعت گذشته بود( .دانشکده دامپزشکی لرستان)

و همچنین قادر به از بین بردن باکتریها هستتند ( .)6آنهتا
در سطح زخمهای شسته شده با سالین قرار داده میشتوند و
با استفاده از یک مش بافته شده ضتمن جلتوگیری از افتتادن
آنها امکان رسیدن اکسیژن برای جلوگیری از خفگتی آنهتا

بخیه زدن نیز روشی برای کاهش فضای مرده استت بته ایتن

فراهم خواهد شد (شکل .)4

منظور باید هر زخم تمام ضخامت بخیه شده و بهتتر استت از
الگوی تشکی عمودی استفاده گردد مگر اینکه کشش زیادی
وجود داشته باشد یا خطتر نفتوذ بته ستاختارهای ستینوویال
زیرین و از دست دادن بافت قابل توجهی وجود داشتته باشتد
( .)9همینطور بازگرداندن تماس پوستت بته پوستت بتا لبته

شکل  .4چگونگی قترار دادن متاگوتهتای استتریل بتر روی زختم و نحتوه
پوشاندن زخم به طوریکه اکسیژن به آنها برسد .معموال ماگوتهتا بعتد از
 48ساعت برداشته میشوند.

خونریزی احتمال ترمیم اولیه را به بیشترین حد میرساند که
همچنین مقدار بافت استکار ایجتاد شتده و زمتان تترمیم بته
حداقل میرسد .خاصیت االستیسیته پوست اجتازه کشتش را

 .3کاهش فضای مرده :زخمها سبب تضعیف و از دست رفتن

هنگامیکه پوست به مقدار زیادی عقب نشینی کرده است بته

بافتها میشوند که فضای مرده را ایجاد میکنند و پرفیتوژن

آن میدهد .زخم همراه با تورم زیاد را میتوان پس از کتاهش

مویرگی را کاهش میدهند ( .)7حذف فضای مرده برای بهبود

تورم ،پاکسازی و بخیه نمود .همینطور باید ریستک کتاهش

موفقیت آمیز زخم الزامی است .فضتای مترده را متیتتوان بتا

فضای مرده بته وستیله بخیته زدن را در کنتار ایجتاد فضتای

استفاده از زهکشها (دریتنهتا) ،بخیته نمتودن و پتر نمتودن

مناسبی برای تجمع ترشحات و عفونت احتمالی ارزیابی کترد.

زخمها با مواد بیولوژیکی مانند کالژن ،حذف کرد .درین یتک

نوع بخیه بستگی به محل زخم ،نتوع بافتت در حتال بخیته ،و

روش مفید برای از بین بردن فضای مرده بوسیله جلوگیری از

درجه تنشی که تحت آن بخیهها قرار داده شده دارد .به طتور

تشکیل اگزودا یا تجمع سرم در زخم استت .دریتنهتای غیتر

ایدهآل ،یک نخ قابل جذب یا غیر قابل جذب بتا حافظته بتاال

فعال از نیروی جاذبه بترای تخلیته ترشتحات اگزوداتیتو غیتر

برای این منظور استفاده میشود .کشش کمتر بافت ،بخیته را

چستبنده استتفاده متیکننتد .دریتنهتتای پتنرز اغلتب غیتر

آسانتر میکند و لذا نخی با قدرتی مشتابه قتدرت و کشتش

حساسیتزا و رایج هستند .این درینها در یک قسمت از زخم

بافتی که قرار است بخیه شود مورد استفاده قرار گیرد (.)10

قرار میگیرند و قسمت انتهایی آنها از طریق بترش جداگانته
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کشیدن بخیه نیز معموال بتین  10تتا  14روز پتس از بستتن

مهمی در مدیریت زخمهای بتاز در استبهتا ایفتا متیکننتد.

زخم انجام میشود .مسئله مهم این است که به دنبال کشیدن

مطالعات اخیر در متورد التیتام زختم استب بته تکنیتکهتای

بخیه از زخم حمایت شود .پیشنهاد میشتود بعتد از کشتیدن

پانسمان کمک شایانی کرده است .پانسمان مناسب در هنگام

بخیه ها ،انتدام حرکتتی و محتل آستیب دیتده تحتت بانتداژ

درمان زخمهای باز بسیار مهم است .مطالعات نشان متیدهتد

محافظت گردد و دست کم تا یک هفتته کمتترین حرکتت را

که زخمهای باز ،در صتورتیکته مجتاز بته درمتان در محتیط

داشته باشند.

مرطوب به خصوص در مراحتل اولیته درمتان باشتند ،بهتتر و

در بحث مدیریت زخم روشهای متنوع و مختلفی وجود دارد

سریعتر بهبود مییابند .بهبود زخم مرطوب زمانی رخ میدهد

ولی باید تفتاوتهتای فرآینتد ترمیمتی و عملکتردی قستمت

که اگزودای زخم اجازه ماندن در سطح آن را دارد .تا زمانیکه

انتهایی اندامهای حرکتی (سم) را نیز در نظر گرفته شود کته

کلونی باکتری در سطح زخم وجتود نداشتته باشتد اگتزودای

در این بخش به آن اشاره میشود .سم اسب با ستاختار ویتژه

زخم اجزای سلولی را فراهم میکند که روند درمتان را بهبتود

الیه شاخی خود در تماس دائمی با زمین بوده و تحت فشتار،

میبخشد .پانسمانهای مخصوص زنجیترهای ماننتد آلژینتات

سایش و ضربات متعدد میباشد .مدیریت زخمهای این ناحیه

کلسیم و پدهای فوم جذب کننده به خوبی بترای ایجتاد یتک

به روشهای خاصی نیار دارد که کمتر مورد توجه دامپزشکان

محیط مرطوب روی زخم عمل میکنند.

میباشد .اگر چه اصول کلی درمان مشترک است اما با توجته

بانداژ :بانداژها یکی از جنبههای مهم مدیریت زخم ،بته ویتژه

بتته نزدیتک بتتودن بستیاری از ستتاختارهای حی تاتی ،بایتد ب تا

زخمهای دیستال اندامها هستند .بانتداژها بتا اهتداف خاصتی

زخمهای عمیقتر ایتن ناحیته بتا احتیتاط رفتتار شتود (.)11

شامل کنترل خونریزی ،جلوگیری از خشک شدن زخم ،جذب

زخمهتای ستم از چهتار فرآینتد اساستی پیتروی متیکننتد.

اگزوداها ،کمک به تخلیه بافتهای مترده ،بتیحرکتت کتردن

تفاوتهای ظاهری در درجه اول به ماهیت سخت الیه شاخی

ناحیه دارای جابجایی (زخم در نزدیکی مفاصل) ،جلوگیری از

و اپ تیتلی تومهتتای متنتتوع و الگتتوی جتتایگزینی الی ته شتتاخی

آسیب و یا آلودگی بیشتر و غیره استتفاده متیشتوند .هنگتام

برمیگردد .در فاز التهابی ،زخمهای زیر باند کرونری در داخل

استفاده از بانداژ ،باید اصتول مختلفتی را بترای جلتوگیری از

بافت شاخی محبوس میشوند بنابراین قادر به تورم نیستتند.

عوارض جدی آن در نظر گرفت .بانداژ باید حفاظتت و درمتان

در مرحله دبری شدن ،بافت ستفت و محکتم ستم متیتوانتد

زخم را به شکل همزمان انجام دهتد .بانتداژ همچنتین فشتار

تخلیه اگزودا و سست شدن مواد نکروتیک یا مواد ختارجی از

مناسب روی اندامها را فراهم میکند و معموال شامل سته یتا

زخم را به تاخیر اندازد .در مرحله ترمیم ،انقباض رخ نمیدهد

چهار الیه میباشد .اولین الیه باند در تماس مستقیم با زختم

( .)12واضحترین تفاوت بین التیام پوست ستایر قستمتهتای

است و ممکن است بسته به عملکرد مورد نظر ،چسبنده و یتا

اندامهای حرکتتی در اپتیتلیالیزاستیون استت .اپتیتلیتوم در

غیرچسبنده باشد .نمونههایی از الیه اول بانداژ عبارتند از:

سراسر سطح زخم در پا مهاجرت میکند همتانطتور کته در

• تلفاس بدون چسب

پوست اتفاق میافتد .با ایتن حتال ،حاشتیه اپتیتلیتال زختم

• پانسمان ژل آمورف

پوست معموال یکنواخت است در حالیکته اپتیتلیتوم پوستت

• پانسمان آلژینات کلسیم

اتدامهای حرکتی در حاشیه یک زخم میتواند از یک یا چنتد

• گاز بافته شده یا غیر بافته شده

نوع باشد (.)3

• پانسمان فوم پد

انواع مدیریت زخم

الیه اول بانداژ ممکن است با یک رشته نرم و نازک االستتیک

فرآیندهای مختلف درمان زخمها میتواند شتامل اعمتال زیتر

و یا پنبه در جای ختود نگهتداری شتود .الیته دوم بانتداژ بته

باشد که هر کدام مزایایی دارند .انواع روشهای پانسمان نقش

منظور جذب مایعتات و پتد کتردن زختم گذاشتته متیشتود.
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همچنین در صورت لزوم میتواند برای بیحرکت کردن انتدام

پدینگ شروع شده و در یک الگوی مارپیچ دور اندام پیچیتده

زخم شده استفاده شود .نمونههایی از مواد استفاده شده برای

میشود .هر الیه را با نیمی از پوشش جدید پوشانده میشود.

الیه دوم عبارتند از:

باید اطمینان حاصل کرد که این الیه یک و نیم اینچ قبتل از

• پنبه رول شده

باال و پایین الیه پد متوقف شود .باید مراقب بتود تتا بتیش از

• ترکیب انواع پنبه

حد شل و یا بیش از حد تنگ بسته نشود.

• پد بالشی یا پری

 .4اگر الیه چهارم الزم شد از یتک بانتد االستتیک چستبناک

• پنبه ورقهای

استفاده میگردد .این الیه به طور کلی برای نگه داشتن یتک

الیه سوم بانداژ برای نگهداری الیههای دیگر در محل استفاده

باند در باال و یا پایین و برای حمایت اضافی استفاده میشتود.

میشود ،فشار را اعمال میکنتد و دو الیته اول را از محتیط و

این الیه از پایین یا باال آغاز شده به شکلی که نیمی از عترض

آلودگیهای احتمالی محافظت میکنتد .نمونتههتایی از الیته

آن روی بانداژ قبل و نیمی روی پوست دارای متو (یتا صتاف)

سوم که همه آنها نوارهای انعطاف پذیر هستند عبارتند از:

باشد .مجددا از یتک روش متارپیچ استتفاده شتود کته در آن

• Vetwrap

الیهها به شکل نصفه همپوشانی داشته باشند.

• Powerflexm

بانداژ سم اسب اصوال مشابه با بقیه اندامها متیباشتد بته جتز

• Coflex

اینکه الیه دوم اغلب حذف میشود .بسته به میزان خونریزی،

الیه چهارم بانداژ ممکن است الزم باشتد و یتا ایتنکته بترای

اگزودا ،نوع پانسمان و شدت تروما ،ممکتن استت نیتاز شتود

ایجاد سختی و فشار اضافه جهت افزایش دوام بانداژ استتفاده

بانتتداژ هتتر روز و یتا چنتتد روز یتکبتتار تعتتویض شتتود .بتترای

شود .این باند باید االستیک و چسبنده باشتد .نمونتههتایی از

جلتتوگیری از نکتتروز فشتتاری در قستتمت زانتتو ،بانتتداژ روی

الیه چهارم عبارتند از:

استخوان کارپال جتانبی بایتد چتاک زده شتده و آزاد باشتد.

• Elasticon

باندهایی که ران را پوشش میدهند ممکن است با پد اضتافه

• Expandover

در ناحیه میانی استفاده شوند و یا اینکه ناحیتهای از ران کته

اصول عمومی برای اعمال بانداژ عبارتند از:

توسط الیه االستیک پوشش داده شدهاند را شامل نشوند.

 .1الیه اولیه انتخاب شده را روی زخم قرار داده و با یک نتوار

نوار شکسته بندی :اسپلینتها اغلب به بانداژ کمک میکنند تا

غیر چسبنده ،االستیک غیر تنگ شونده و یتا پنبتهای بتدون

زخم را از بین ببرند .اغلب تختههای ستاخته شتده از جتنس

حرکت نگه داشته میشود.

لوله پلتیوینیتل کلریتد ( ،)pvcقالتب هتای  ،PVCو یتا نتوار

 .2الیه دوم یا بالشتک (پد) بانداژ را اعمال کنیتد .استتفاده از

فایبرگالس است .اسپلینتهای به کار رفته به طتور مناستب،

عرض مناسب برای پوشش زخم و بیحرکت کردن مفاصل را

باعث بیحرکتی میشوند که به تنهایی نسبت به بانتداژ بهتتر

در نظر گرفته میشود .باید طول کافی کته ضتخامت تقریبتی

است ،اما ضعیفتر از گچ استت .مزیتت اصتلی استپلینت ایتن

یک اینچ را ایجاد کند در نظتر گرفتت .پتد کتردن از قستمت

است که آنها میتوانند توستط صتاحب دام کته بته درستتی

داخلی پا و از جلو به عقب و خارج به داخل انجام میشود (در

آموزش داده شده ،تعویض شوند .اسپلینتها تمایل به حرکت

جهت عقربههای ستاعت در انتدامهتای حرکتتی راستت و در

به سمت باند را دارند که منجر به کمبود جاذبه و رشد بتالقوه

جهت خالف عقربههای ساعت در اندامهای چپ) باید مراقتب

زخمها متیشتوند .در حتالیکته استپلینتهتا بته طتور کلتی

بود که از ایجاد چین و چروک جلوگیری شود.

پشتیبانی از پانسمانهای جمع شونده را حمایت میکنند بته

 .3بانداژهای محکم و انعطاف پتذیر (الیته ستوم) بترای نگته

نظر میرسد که آنها به اندازه کافی قوی نیستند تا بتوانند از

داشتن پد بانداژ و ایجاد فشار اعمال میشود .این الیه از وسط

تکان خوردن پانسمانهای باز شونده حمایت کنند (.)13
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گچ گرفتن :گچ گرفتن متیتوانتد بته طتور مستتقیم بتر روی

زخم پایه برای شروع بهبودی است که به طور بالقوه موفقیت

بانداژهای نام برده قرار گیرد ( .)14به طور کلی ،گتچ گترفتن

ضایعه اولیه زخم را افتزایش متیدهتد .گتچهتای پانستمان را

دارای مزایای مشابهی از بانداژ میباشد اما حالت ثابت داشتته

میتوان به شکلهای مختلف جمله نیمه اندام ،تمتام انتدام و

و نیاز به تعویض مکرر ندارد .گچهتا را متیتتوان بترای متدت

گچهای پانسمان انگشتی ساخت (شکل  .)13( ،)6شیوههتای

زمانهای مختلف نگهداری کرد .بتا استتفاده مناستب و عتدم

متعدد و جدیدی عالوه بر روشهای سنتی در درمان زخمهتا

وجود اگزودا بیش از حد ،گچ گرفتن معموال به مدت  2هفتته

مورد استفاده قرار میگیرند که در سایر مقاالت این شماره به

بدون ایجاد زخمهای جسمی و یا آسیبهای دیگر متیتواننتد

تفضیل به آنها پرداخته شده است.

در محل قرار گیرند .دو هفته معموال وقتت کتافی بترای یتک

شکل  .6گچ گرفتن نیمه اندام برا ی پانسمان زخم

نتیجه گیری
زخمهای اندام تحتانی معموال در اسب رخ میدهتد و درمتان

نداشته باشد .پیش آگهی بیماران به طور کلی مطلوب استت.

میتواند برای صتاحبان و دامپزشتکان خستته کننتده باشتد.

هدف درمان اغلب نه تنها بازگشت استب بیمتار بته ستالمت،

عوارض و تاخیر در بهبودی متداول است که اغلتب تغییتر در

بلکه همچنین به منظور کاهش زمتان بیمتاری و هزینتههتای

برنامه درمان را ضروری میسازد .با این حال ،اگتر آستیب بته

مرتبط با آن است.

ساختارهای سینوویال یتا تانتدونهتای جمتع شتونده وجتود
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Wound management in the limb of the horse
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The two phenomena of wound contraction and reepithelialization which occur as stages of the repair
phase in healing of the wound play an important role in closing the damaged site. Contraction is formed
by the transformation of the modified fibroblast cells called myofibroblasts, and these cells, through their
tensile properties, pierce the wound's environment and cut the edges together, and after contacting the
two healthy regions, this process stops. Epithelialization also covers the damaged area by migrating
epithelial cells at the wound surface. These cells, by secretion of the enzymes, open their path of
movement on the wound surface and, after reaching the same cells, stop and thus the location of the
ulcer is covered and problems such as fluid loss and the entry of microbial objects to the body will be
disappeared.
Key words: Wound healing, Contraction, Epithelialization
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