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راهنمای نگارش مقاله (جهت چاپ در شماره بعدی)

مجله ( )eltiam.ivsa@gmail.comارسال شود.

مقاله ارسالی که بایستی با مضمون آموزش تکمیلی و با

در صفحه اول مقاله عنوان مقاله ،نام نویسنده ،درجه

هدف به روزآوری دانش جراحی و شاخههای وابسته به

علمی و وابستگی دانشگاهی یا سایر موسسات علمی و

نفع دامپزشکان عمومی و دانشجویان عمومی و تخصصی

پژوهشی نویسنده نوشته شود .پست الکترونیکی

دامپزشکی و کارشناسان و کاردانان دامپزشکی باشد،

نویسنده با عالمت ستاره مشخص شود و ذکر گردد.

پیش از این در مجله دیگری به چاپ نرسیده و یا

مقاالت ارسالی باید شامل چکیده به زبانهای فارسی و

همزمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد .با توجه به

انگلیسی باشند .در آغاز متن اصلی نیز مقدمهای که به

ماهیت ترویجی-آموزشی نشریه ،و بهمنظور حفظ انسجام

شکل مختصر اشاره به موضوع کلی دارد ،نگاشته شود.

مطالب و جلوگیری از پراکندگی مفاهیم مد نظر ،پذیرش

همچنین متن مقاله نیز شامل پاراگرافهایی با عناوین

و چاپ مقاالت مختص به مطالب نگاشته شده توسط

مناسب با توجه به موضوع باشد .در انتهای مقاله نیز

اساتید و متخصصین فن بهصورت انفرادی خواهد بود.

پاراگرافی به جمعبندی مقاله اختصاص داده شود .در

کلیه مقاالت باید به زبان فارسی و مطابق با آیین نگارش

بخش سپاسگزاری میتوان از همکاری و مساعدت

فارسی نوشته شوند .تا حد امکان از به کار بردن کلماتی

اشخاص حقیقی و حقوقی که در آمادهسازی و نگارش

التینی که معادل فارسی مناسب و رسا دارند ،خودداری

مقاله مساعدت داشتهاند ،سپاسگزاری نمود.

شود و در صورت عدم وجود معادل مناسب ،واژه اصلی

منابع باید به ترتیب استفاده از آنها در متن مقاله

به زبان انگلیسی در پرانتز نوشته شود .با توجه به این

شمارهگذاری شده و به صورت عدد در پرانتز نوشته

نکته که هدف این مجله ،باال بردن سطح دانش و آگاهی

شوند .در نوشتن منابع از سبک مورد تایید کتابخانه ملی

دانشجویان و دامپزشکان عمومی به عنوان بخش

پزشکی ایاالت متحده در نمایه پزشکی ( Index

گستردهای از مخاطبان است ،لذا سعی شود تا متن مقاله

 )Medicusاستفاده شود .در مواردی که تعداد

ساده ،روان و همراه با تصاویر مناسب باشد.

نویسندگان بیش از  0نفر باشد؛ بعد از ذکر نام نویسنده

مقاالت در قالب صفحه  A4با رعایت فاصله  5/51بین

سوم ،از لغت  et alاستفاده شود .نمونههایی از روش

خطوط و با فاصله  2cmاز حاشیههای جانبی و با قلم

ذکر منابع در ذیل ارائه شده است.

بینازنین (فونت  56برای عنوان مقاله ،فونت  55جهت

مقاله :نام خانوادگی و نام نویسندگان .عنوان مقاله .اسم

اسم نویسنده/نویسندگان و درجه علمی ایشان ،فونت 51

مجله سال انتشار؛ شماره جلد :شماره صفحات.

برای عناوین داخل متن و فونت  52برای متن اصلی) به

Kidd JA, Barr RS. Flexural deformities in
foals. Equine vet Educ 2002; 14 (6): 311321.

صورت تک ستونی در برنامه  Microsoft wordتایپ
شود .لغات انگلیسی داخل متن مقاله با قلم Calibri
نگاشته شوند .مقاله ارسالی حداکثر مشتمل بر 0333

کتاب :نام خانوادگی و نام نویسندگان یا گردآورندگان.

کلمه شود که جداول ،نمودارها و زیرنویس عکسها را
شامل نمیشود .مقاله در  2نسخه شامل یک نسخه

اسم بخش و یا فصل ،عنوان کتاب ،نوبت چاپ .محل

 wordو یک نسخه  pdfاز طریق آدرس الکترونیک

انتشار :ناشر ،سال انتشار؛ صفحات.
2

Stashak TS, Theoret C. Equine wound
management, 2ed. USA: Wiley-Blackwell,
2008; 81, 119,147.

سایتهای اینترنتی :نام خانوادگی و نام نویسندگان
(درصورت موجود بودن) .موضوع .آدرس سایت ،تاریخ،
صفحات.

مقاله ارائه شده در کنفرانس :نام خانوادگی و نام

Kohnke J. Gastric Ulcers - causes and
management. Available at http://
www.kohnkesown.com/pdf 2011; C6:14.

Lawrence LA, Pagan JA. Nutritional
management
of
developmental
orthopedic disease in the equine, in
Proceedings. The 3rd MANC, Timonium,
Maryland. USA 2005; 177-184.

جداول ،نمودارها و زیرنویس تصاویر هر کدام در یک

نویسندگان .عنوان مقاله .مشخصات کنفرانس (اسم,
محل برگزاری و تاریخ) ،محل نشر و اسم ناشر در صورت
امکان ،شماره صفحات.

صفحه جداگانه با ذکر شماره ،عنوان و زیرنویسها در
انتهای متن ،ضمیمه مقاله باشد .در متن شماره جداول،
نمودارها ،تصاویر و محل قرار گرفتن آنها مشخص
شود .در صورت امکان ،منابع تصاویر مورد استفاده در

مقاله ارائه شده در کنفرانس :نام خانوادگی و نام

متن نیز در کنار زیرنویس مربوط به آنها ذکر گردد.

نویسندگان .عنوان مقاله .مشخصات کنفرانس (اسم,

عکس های ارسالی باید در فایلی جدا از متن مقاله و

محل برگزاری و تاریخ) ،محل نشر و اسم ناشر در صورت

مطابق با شماره داخل متن دخیره شوند .این عکسها

امکان ،شماره صفحات.

باید دارای وضوح  033 dpiباشند و با فرمت  JPEGیا

Lawrence LA, Pagan JA. Nutritional
management
of
developmental
orthopedic disease in the equine, in
Proceedings. The 3rd MANC, Timonium,
Maryland. USA 2005; 177-184.

مسئولیت صحت علمی مطالب هر مقاله ،به عهده

پایاننامه :نام خانوادگی و نام نویسنده .عنوان کامل

نویسنده یا نویسندگان است.

پایاننامه .مقطع و رشته تحصیلی ،نام دانشگاه و سال؛

مقاالت پس از بررسی ،تصویب سردبیر و هیئت تحریریه

شماره صفحات.

در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت.

Fugler LA. Matrix metalloproteinases in
the equine systemic inflammatory
response: implications for equine
laminitis. Submitted in partial fulfillment
of the requirements for the degree of
Doctor
of
Philosophy
in
the
Interdepartmental Program in Veterinary
Medical Sciences. Louisiana State
University 2009; 12, 67.

امکان رد ،قبول ،ویرایش و اصالح مقاالت برای مجله

 GIFارسال شوند.
در تمام صفحات مقاله باید شمارهگذاری انجام شود.

وجود دارد.
ترتیب درج مقاالت تابع مقررات مجله است و به درجه
علمی نویسندگان بستگی ندارد.
پس از چاپ ،یک نسخه از مجله برای نویسندگان ارسال
خواهد شد و متن کامل مقاله در وب سایت انجمن
جراحی برای دانلود قرار داده میشود.
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چکیده
پس از کشیدن دندان ،بافت اپیتلیوم دهانی روی بافت جوانه گوشتی تشکیل شده در حفره استخوانی بجا مانده در محل
دندان در طی ترمیم مهاجرت میکند .سپس تشکیل ماتریکس استخوانی اولیه از محل بقایای استخوانی بجا مانده در ناحیه
اپیکال و دیوارههای جانبی استخوانی شروع به رشد میکند تا در نهایت با بافت استخوانی تمایز یافته جایگزین شود .در
مواردی که محل دندان کشیده شده را با بخیه می بندند ،از مواد بیولوژیک بسیار متنوعی برای پر کردن حفره دندان بجا مانده
استفاده شده است .این مواد میبایست موجب کاهش خونریزی ،تثبیت لخته خون و تسریع شکلگیری بافت جوانه گوشتی و
در نهایت بافت استخوانی در حفره آلوئول شوند .در این بین بهدلیل اینکه ترمیم حفره آلوئول در نهایت با بافت استخوانی
خواهد بود استفاده از انواع گرافتهای استخوانی که یک ماتریکس استئوکانداکتیو است بیشتر از سایر مواد بیولوژیک توصیه
شده است .این مواد میبایست زیست سازگار و غیر سمی بوده و  Noncarcinogenو  Nonimmunogenicباشند .بهصورت
کلی جهت مدیریت حفره دندان بجا مانده پس از کشیده شدن دندان از بافتهای استخوانی تجاری آلوگرافت و زنوگرافت،
گرافتهای خودی بافت استخوان اسفنجی-متراکم ،اسفنجهای ژالتینی ،غشاهای کالژنی ،غشاهای پلیمری قابل جذب و غیر
قابل جذب PRF ،PRP ،و غیره استفاده میشود .در این مقاله به نحوه مدیریت حفره آلوئول دندان و استفاده از انواع مواد
زیست سازگار در این حفره پس از کشیدن دندان پرداخته خواهد شد.
واژههای کلیدی :آلوئول دندانی ،کشیدن دندان ،مواد زیست سازگار

مقدمه
از آنجا که مراقبتتهتای دنتدانی در دامهتای ختانگی نستبتا

اندودونتیک و شکستگیهای دندان در دامهای کوچک کاربرد

ضعیف است ،معموال هنگام مراجعه به کلینیک بیمتاریهتای

دارد .اگر چه این روزها پیشرفتهای بسیاری در جهت حفتظ

دندانی بسیار پیشرفت کترده استت کته متیتوانتد منجتر بته

عملکرد دندان در دهان که بخصتوص بترای گوشتتخواران بتا

کشیدن دندان شودگردد .به هر صورت کشیدن دندان معموال

ارزش است ،صورت گرفته است اما همچنتان کشتیدن دنتدان

به دالیل متفاوتی از جمله بیمتاریهتای پریودنتتال ،ضتایعات

یکی از راهکارهای اصلی عوارض دندانی در دامهتای کوچتک
1
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است .از آنجا که ریشه دنتدان در ایتن حیوانتات بلنتد استت،

عفونی شدن وجود دارد .محل دندان کشیده شده زخم بتازی

آلوئول بجا مانده در دهان بهویژه در مورد دندانهتای نتیش و

است که استخوان آلوئول نیز آشکار شده است .در صورت بتاز

چند ریشهای معموال دارای فضای خالی معنیداری است .عدم

ماندن این حفتره بترای شتکلگیتری تتدریجی بافتت جوانته

ترمیم یا ترمیم تاخیری محل دندان کشتیده شتده متیتوانتد

گوشتی ،آب و بقایای غذایی در حفره تجمع یافتته و احتمتال

موجب بروز عفونت و درد در محل شود .بههمین دلیل نحتوه

عفونی شدن وجود دارد .همچنین گزارش شتده حفتره بستته

برخورد با محل دندان کشیده شده با اهمیت است.

نشده درد بیشتری را تولید میکنتد و متیتوانتد ستبب بتروز

مدیریت پس از کشیدن دندان

استئایتیس ( )Osteitisیتا  Dry Socketشتود .بته هتر حتال
بستن حفره دندان نستبت بته بتاز رهتا نمتودن آن در منتابع

پس از کشیدن دندان راهکارهای مختلفتی بترای برختورد بتا

توصیه شده است .پوشش دادن حفره با کمک بخیه اگتر چته

حفره بجا مانده وجود دارد که تحتت عنتوان متدیریت محتل

موجب تسریع در ترمیم میشود اما خطر وجود فشار بتر روی

دنتتدان پتتس از کشتتیدن دنتتدان یتتا Preservation of

خط بخیه به علت کم تحرك بودن بافتهای نرم لثه در اغلب

 extraction socketشناخته متیشتود کته در انستان بترای

موارد موجب گسیختن خط برش شده و در نتیجه ترمیم را به

تسریع آمادهسازی محل ایمپلنت بسیار مورد مالحظته استت.

نقطه اول باز میگرداند .همچنین برای پوشاندن حفره نیاز به

برخی معتقدند که با محل دندان مانند زختم اانویته برختورد

برشهای آزادسازی لثه نیز استت کته ختود موجتب کتاهش

شود و بدون بخیه بهصورت باز رها شود .برخی معتقد به بخیه

خونرسانی به لبه زخم میشود .بنابراین هر دو روش بستن یا

محل با استفاده از بافتهای نرم مخاط دهتان و لثته هستتند.

باز رها نمودن محل دندان کشیده شده دارای مزایتا و معایتب

همچنین ممکن است پیش از بخیه از مواد بیولوژیک متفاوتی

هستند که ارجحیت یکی از دو روش به وضوح مشخص نشده

برای پر نمودن محل استفاده شود .هر کدام از روشهای ذکتر

است( .)0-1( .شکلهای  5و .)2

شده دارای مزایا و معایبی است.
بالفاصله پس از کشیدن دندان حفره باقیمانده با لخته ختون
پر می شود .انقباض ایجاد شده ناشی از تجمع فیبرین موجتب
کوچکتر شدن محل میشود .اپیتلیزاسیون ،بتاز جتذب لبته
استخوانی و آنژیوژنز در لبه باقی مانده لیگامنت پریودنتتال در
هفته اول انجام میشود .پس از آن بافت جوانه گوشتی شتکل
گرفته محل حفره دندان را پر میکنتد .بتههتر صتورت محتل
دندان کشیده زخم بازی است که میتواند دستخوش عوارض
بسیاری شود .به هر صورت محل دنتدان کشتیده زختم بتازی

شکل  .1حفره آلویولی بجا مانده از نیش ماگزیال در سگ

است که میتواند دستختوش عتوارض بستیاری شتود .از آن
جمله عفونت و درای ساکت و درد ناشی از آن بتهدلیتل عتدم
شکلگیری مناسب لخته در محل است .از آن جمله عفونت و
درای ساکت و درد ناشتی از آن بتهدلیتل عتدم شتکلگیتری
مناسب لخته در محل است .میزان بتروز ایتن عارضته حتدود
 %05در انسان گزارش شده است ( .)5، 2نبستن حفره دندان
اگر چه روش آسانی است و بهعنوان یتک مثتال کالستیک از
ترمیم بهروش اانویه تلقی میشتود امتا خطتر عتدم تترمیم و

شکل  .2تصویر رادیوگرافی پس از کشیدن دندانهای نیش در سگ
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در مواردی که محل دندان کشیده شده را با بخیه میبندند ،از

بهصورت تجاری موجود است و پتیش از شتروع پروستههتای

مواد بیولوژیک بسیار متنوعی برای پر کردن حفره دندان بجا

کاشت دندانی برای تشویق شکلگیری بافتهای استخوانی در

مانده استفاده شده است .این مواد میبایست موجب کاهش

محل دندان کشیده شده کار گذاشته میشوند.

خونریزی ،تثبیت لخته خون و تسریع شکلگیری بافت جوانه
گوشتی و در نهایت بافت استخوانی در حفره آلوئول شوند .در
این بین بهدلیل اینکه ترمیم حفره آلوئول در نهایت با بافت
استخوانی خواهد بود استفاده از انواع گرافتهای استخوانی که
یک ماتریکس استئوکانداکتیو است بیشتر از سایر مواد
بیولوژیک توصیه شده است .این مواد میبایست زیستسازگار
و

غیر

سمی

بوده

و

Noncarcinogen

و

 Nonimmunogenicباشند .بهصورت کلی جهت مدیریت
حفره دندان بجا مانده پس از کشیده شدن دندان از بافتهای

شکل  .3گرافت استخوانی برداشت شده از برجستتگی استتخوان ایلیتوم از

استخوانی تجاری آلوگرافت و زنوگرافت ،گرافتهای خودی

خود بیمار در ناحیه حفره دندان نیش پس از کشیده شدن قرار میگیرد.

بافت استخوان اسفنجی-متراکم ،اسفنجهای ژالتینی ،غشاهای

استفاده از غشاهای پروتئینی

کالژنی ،غشاهای پلیمری قابل جذب و غیر قابل جذب،PRP ،

استفاده از این غشاها بهعنوان داربستی برای مهاجرت ستلولی

 PRFF ،PRFو غیره استفاده میشود .در ادامه به معرفی انواع

و تشویق شکلگیری بافت فیبروتیک است .نتتایج نشتان داده

متفاوتی از اینگونه ترکیبات و مواد که در مدیریت حفره

استتت کتته ایتتن غشتتاها موجتتب کتتاهش بازجتتذب استتتخوانی

آلوئول دندان و پس از کشیدن دندان قابل استفاده هستند

میشوند .از میان اینگونه غشاها ،غشاهای کالژنتی بیشتترین

پرداخته میشود.

کاربرد را دارند .مطالعات با استفاده از سیتیاسکن استتخوان

استفاده از بافتهای استخوانی یا محصووتت جوایگنین

فک نشان داده است که شکلگیری استخوان حدود  52هفته

استخوان

پس از کشیدن دندان و استفاده از این غشاها قابل رویت است

استفاده از پیوند استخوان اسفنجی ،کورتیکوکنسلوس و ستایر

( .)8همچنین از اسفنجهای ژالتینی و ژلفوم نیتز نتتایج قابتل

محصوالت استخوانی بهصورت زنوگرافت ،آلوگرافت و اتوگرافت

قبولی بدست آمده است (شکل  .)1مطرح شده است کته ااتر

صورت گرفته است .بهطور کلتی ایتنگونته گرافتتهتا حتاوی

ایجتتاد لختتته توستتط ژلفتتوم م تیتوانتتد بتته دلی تل آزاد شتتدن

متتتوادی هستتتتند کتتته دارای ختتتواص Osteogenic,

ترومبوپالستین از پالکتها باشد .هنگامی که پالکتتهتا وارد

 Osteoinductiveو osteoconductiveباشند .یکی از

اسفنج میشوند در نتیجه تماس پالکت ها با دیتواره حفترات

قدیمیترین و رایتجتترین اشتکال آن استتفاده از تراشتههتای

متعدد موجود در ساختار ژلفتوم ،آستیب وارده بته پالکتتهتا

استخوانی اخذ شده از برجستتگی استتخوان ایلیتوم یتا کتتف

موجب آزاد شدن ترومبوپالستین میشود .ترومبوپالستین بته

است (شکل  .)0اما یکی از معایب آن ایجاد یک برش جراحی

همراه پروترومبین و کلسیم موجب تولید تترومبین شتده کته

دیگری برای برداشت آن از محل دیگری از بدن بیمار میباشد

این رشته اتفاقات باعث آغاز واکنش انعقادی میشود.

که مستعد درد  ،تورم و عفونت است .به هر صورت این شتیوه

استفاده از گرافتهای غیر مینرالینه

اگر چه کامال موار بوده است اما بهدلیل تهاجمی بودن شتیوه

از اسفنجها و پلیمرهای مختلف قابل جذب مانند اسفنجهتای

کمتر مورد استقبال قرار میگیترد ( .)6، 7امتروزه محصتوالت

پلیالکتید-پلیگلیکولیک اسید بهعنوان محافظ و پتر کننتده

متفاوت استخوانی اعتم از آلوگرافتت و یتا زنوگرافتت در بتازار
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محل دندان پس از کشیده شدن دندان استتفاده شتده استت

ترمیم دارند .مهمترین فاکتورهای رشد موجود در پالکتهای

(شکل  .)1مطالعات حاکی از تشکیل استخوان بتال و بختوبی

غنی شامل ،(Platelet derived growth factor) PDFG

متمایز شده در محل پیوند است .همچنتین پتس از  6متاه از

)5 TGF-b (Transforming growth factorو  2و

کارگتتذاری ایتتنگونتته استتفنجهتتا هتتیر ااتتری از آنهتتا در

 (Vascular endothelial growth factor) VEGFهستند.

بیوپسیهای اخذ شده از محل دندان کشتیده شتده مشتاهده

همه فاکتورهای ذکر شده در آنژیوژنز و کمک به ترمیم بافت

نشد (.)9، 53

نرم و سخت در زخم نقش مثبت دارند .در موارد مختلفی از
 PRPدر دندانپزشکی از جمله گرافتهای استخوانی در
ایمپلنتهای دندانی ،کمک به ترمیم در بازسازی
استخوانهای فک و صورت پس از شکستگی و همچنین
ترمیم فیستولهای دهانی و اطراف دندانی استفاده میشود
(شکل  .)6مزایای استفاده از  PRPکاهش خطر بروز عفونت
بهدلیل ایجاد  Sealاولیه ،تسریع روند ترمیم بهدلیل
فاکتورهای رشد و تسریع بازسازی بافتی و راحتی و آسانی کار
است .مطالعات دندانپزشکی انسانی نشان دادهاند که PRP

نتایج مطمئن و تضمین کنندهای در انواع پروسههای
دندانپزشکی از قبیل کشیدن دندان ،جراحیهای پریودنتال و

شکل  .4اسفنج ژالتینی (ژلفوم) که در قطعات مورد نظر آمتاده شتده و در

ایمپلنتهای دندانی داشته است .حتی در درمان

محل حفره دندان پس از کشیدن دندان قرار می گیرد.

استئونکروزهای استخوانی که استئولیز موجب ایجاد حفرهای
مشابه آنچه پس از دندان کشیده شده بجا میماند .نتایج
مطالعات با استفاده از سیتیاسکن نشان داده است که حدود
 2هفنه پس از استفاده از  PRPدر حفره دندان ،دانسیته
استخوانی حفره افزایش پیدا میکند ( .)55-50کفایت و
کارایی  PRPدر ترمیم نقایص استخوانی هنوز در دست
بررسیهای آزمایشگاه است و نتایج متفاوتی مبنی بر تاایر و
عدم تاایر آن در ترمیم حفره استخوانی بجا مانده از دندان
وجود دارد.
شکل  .5غشای پلی الکتیدی قابل جذب در حفره دندان کشیده شده قرار
داده شده است.

استفاده از پالسومای غنوی از پالکوت ( Platelet rich
)plasma: PRP

 PRPیکی از محصوالت خون و رهیافت جدیدی در بازسازی
بافتی است .در شرایط ترمیم زخم بهصورت اولیه پس از
آسیب پالکتها نخستین سلولهایی هستند که در محل

شکل  .6پالکت غنی شده به دست آمده پس از ستانتریفیوژ نمونته ختونی

آسیب حضور مییابند و نقش بسیار کلیدی در مراحل ابتدایی

اخذ شده از خود بیمار
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.)56( و نیز عفونتها را در برندارد

Platelet rich fibrin: ( استفاده از فیبرین غنی از پالکت
)PRF

 یک گام انقالبتی در ترکیبتات ژلتهای شتکلی استت کتهPRF
حاوی فاکتورهای رشد بوده و در درمتان و تترمیم بستیاری از
 استخوان و بافتهای حمتایتی،نقایص بافتی از قبیل غضروف
 بتهصتورت2335  ایتن ترکیتب در ستال.استفاده شده استت
 حتاویPRF.آزمایشی در تترمیم متورد استتفاده قترار گرفتت
سیتوکینهایی است که نقش بسیار مهم و کلیتدی در تترمیم
 ماتریکس فیبرینی و سیتوکینهای همراه بتا آن.ایفا میکنند
 فیبرین غنی شده در محل حفره آلوئول دنتدان نتیش متاگزیال در.1 شکل

 تهیته.)51، 51( هماهنگی بینظیری در پروسته تترمیم دارد

.سگ قرار گرفته است

این ترکیب بستیار ستاده و ارزان استت و نیتازی بته ترکیتب
 همچن تین در.)7 دیگتتری جهتتت فعتتالستتازی نتتدارد (شتتکل
هموئستاز نقش داشته و نیاز به ترکیتب فعتالکننتده نتدارد و
بهعنوان یک پیوند خودی خطر انتقال بیماریهای قابل انتقال
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Abstracts in English
Management alveolar socket following dental extraction
After dental extraction and during socket healing, the epithelium migrates over the granulation
tissue to cover the healing socket. This inflammatory tissue is recognized as a connective tissue by
the epithelial cells, therefore, cellular migration occurs over its surface. Starting from the apical
and lateral residual bony walls, the granulation tissue is rapidly remodeled to provisional matrix.
Mineralizing processes occurred leading to the formation of woven bone that finally is replaced by
mature lamellar bone. Different materials have been suggested to fill the alveolar socket following
dental extraction. These materials should be biocompatible, non-carcinogenic and nonimmungenic. Among them bone graft, that posses the classic osteoconductive property is widely
accepted. Bone substitutes including allograft, xenograft, corticocancellous autograft, gelfom,
collagenous membrane, absorbabale and nonabsorbable polymerized membranes, PRP, PRF,.. are
being used. In the article different materials that are used to preserve the dental sockets and their
applications will be explained.
Key words: Alveolar socket, Dental extraction, Biocompatible material
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چکیده
اوروگرافی ترشحی یکی از روشهای رادیوگرافی با ماده حاجب است که موجب افزایش وضوح پارانشیم کلیه و دستگاه ادراری
و تشخیص موارد غیر طبیعی در صورت وجود میشود .اساس اوروگرافی ترشحی ،تزریق داخل رگی ماده حاجب رادیواپک و
محلول در آب است که بهصورت انتخابی از کلیهها دفع میشود .اغلب مواد حاجب یددار ،محلول در آب هستند و دفع کلیوی
دارند .ماده حاجب پس از تزریق بهصورت سیستمیک در سرتاسر بدن گردش میکند و بهصورت انتخابی از کلیه ها دفع
میشود .اوروگرافی ترشحی برای تعدادی از آسیبهای ادراری تناسلی از جمله درد ،توده کلیوی ،هماتوم کلیوی ،سنگهای
کلیوی ،آسیب به دستگاه ادراری ،بیماریهای مثانه ،عواقب بعد از عمل دستگاه ادراری و غیره بکاربرده شده است .اوروگرافی
اولین انتخاب برای تشخیص این آسیبها است و علیرغم روشهای تشخیصی دیگر مانند اولتراسونوگرافی نمیتواند جایگزین
آنها شود .اوروگرافی ترشحی بهتر از اولتراسونوگرافی است زیرا اوروگرافی ترشحی بر خالف اولتراسونوگرافی یک روش
سنجش نسبتا دقیق از عملکرد کلی و نسبی کلیهها و مجاری ادراری است .بهمنظور درك ابزار تشخیصی اوروگرافی ترشحی،
تمام جنبههای آن مانند آمادهسازی بیمار ،بیهوشی ،دوز و سرعت تزریق ،زمان رادیوگرافی ،روش تزریق ،میزان فیلتراسیون
گلومرولی ،داروها و عوارض جانبی مواد حاجب مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :اوروگرافی ترشحی  ،دستگاه ادراری ،رادیولوژی ،کلیه ،مواد حاجب

مقدمه

همکاران در سال  5981مطالعهای را بر روی  65بیمتار بترای

روشهتتتای تشخیصتتتی تصتتتویربرداری جدیتتتدتر ماننتتتد

مقایسه دقت تشخیصی اولتراسونوگرافی و اوروگرافی ترشتحی
انجام دادند ( .)5تشخیص درست با ستونوگرافی در  ٪66و بتا

اولتراسونوگرافی نمیتوانند جایگزین اوروگرافی ترشحی شوند.
در واقع اوروگرافی ترشحی بهتر از ایتن روشهتا در تشتخیص

اوروگرافی در  ٪81موارد صتورت گرفتت .اوروگترام اطالعتات

بیماریهای کلیتوی و دیگتر بیمتاریهتا استت Michael .و

بیشتری را در اختیار قترار متیدهتد چترا کته امکتان بترآورد
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عملکرد کلیوی را فراهم میآورد .در مطالعه دیگر کته توستط

تهاجم بافت های دیگر پرداخت .اوروگرافی ترشحی یک نوع از

 Aslaksenو همکتتاران ،در ستتال  5993بتتر روی  523نفتتر از

مطالعه کنتراست است و در نتیجه یک ابزار آناتومیک رضایت

زنان مبتال به عفونت دستگاه ادراری انجتام شتد ،همبستتگی

بختتش استتت کتته اطالعتتاتی را در متتورد عملکتترد کلیتته و

خوبی بین این دو روش برای تشخیص هیدرونفروز ،سنگهای

پاتوفیزیولوژی بیماری ارائه متینمایتد ( .)6-8عتالوه بتر ایتن

پنج میلیمتری و بتزر تتر ،پیلونفریتت ،استکارهای کوچتک

نفروگرامها میتوانند یک ابزار با ارزش برای تشخیص افتراقی

کورتکسی و اتستاع انتدك مجتاری پیتدا شتد .ستنگهتای 1

ضتتایعات کلیتتوی و فتتوق کلیتتوی باشتتند و بتتهعنتتوان کمتتک

میلیمتتری یتا کمتتر بتا اوروگرافتی داختل وریتدی بهتتر از

تشخیصی برای ایسکمی کلیتوی و بیمتاری هیداتیتد کلیتوی

سونوگرافی تشتخیص داده شتدند ( .)2حتدود چهتار میلیتون

( )9 ،53بکار روند.

مطالعه اوروگرافی ترشحی هر ساله در ایاالت متحده در حرفه

آمادهسازی بیمار

پزشکی با هزینه بیش از نیم میلیون دالر انجام میشتود (.)0

آمتتادهستتازی بیمتتار اول تین پ تیش شتترط روبتتروی اروگراف تی

اوروگرافی ترشحی با وجود پیشرفتهای فوق العتاده در روش

تشخیصی است ( .)55 ،52مصرف غذا و آب بایتد  52ستاعت

های تصویربرداری تشخیصی ،اهمیت خود را از دستت نتداده

قبل از آزمایش قطع کرد .روده باید با استتفاده از یتک تنقیته

است و از این رو شایسته است با توجه به نوآوریهتای ایجتاد

درست قبل از اینکه بیمار به اتاق اشعه ایکس فرستاده شتود،

شده در این روش مورد بررسی قرار گیرد.

تخلیه شود .این کتار باعتث ممانعتت از روی هتم قرارگترفتن

اوروگرافی ترشحی

اندامهای ادراری با گاز ،غذا و مدفوع موجود در ستاختار لولته

سیستم ادراری سیستم اصلی دفع در بدن است .کلیهها نقش

گتتوارش متتیشتتود .تصویرستتازی ( )Visualizationاز ایتتن

مهمی در حفظ تعادل مایعات و الکترولیت ،کنترل فشار خون

ساختارها همچنین متیتوانتد بتا وارد نمتودن گتاز بته حفتره

و آزادسازی عوامل هورمونی (اریتروپوئیتین) به جریتان ختون

شکمی و نیز فشردهسازی میزنای بهبود یابتد .بتا ایتن حتال،

ایفا میکند که در شکلگیری خون تاایر میگتذارد ( .)1ایتن

گزارش شده است که این روشها تا حتدودی باعتث انحتراف

سیستم با توجه به افزایش مورد انتظار در مشکالت ادراری در

کلیهها و میزنایها میشود ( .)55 ،50بیهوشی مطلوب استت

ارتباط با سن و بتا توجته بته ارتبتاط نزدیتک آن بتا دستتگاه

چرا که حیوان باید برای حدود یک ساعت در حالت استراحت

تناسلی ،نیاز بته توجته ویتژهای دارد .ستگهتا از بستیاری از

رو بتتته پشتتتت ( )Dorsal recumbencyباشتتتد .اول یتتتک

بیماریهای کلیوی رنج میبرند .در مطالعهای ،از  7206ستگ

رادیوگراف در نمای جانبی از منطقه کلیه بایتد انجتام شتود و

بیمار بالینی  )%50/8( 5333 ،سگ از بیماریهای کلیوی رنج

سپس بیمار باید در حالت خوابیده به پشت قرار بگیرد و یتک

میبرند ( .)1رادیوگرافی اولین ابتزار تحقیقتی پتس از معاینته

رادیوگراف ساده گرفته و پردازش شود و متورد بررستی قترار

بالینی است .مطالعه رادیوگرافیکی سیستم ادراری ،از کلیههتا

گیرد تا معلوم شود که :الف) شکم عاری از گاز و مدفوع است،

تا مجرای خروجی مثانه میتواند بسیاری از شرایط بیماری را

ب) فاکتورهای مناسب مواجهه بترای بیمتار و معاینته وجتود

که بهراحتی توسط معاینه بالینی نشان داده نمیشتود آشتکار

دارند ،و ج) پد و دستگاههای فشردهسازی محوطه بطنتی ،در

سازد اما دستگاه ادراری ،بهدلیل موقعیت عمیق آن در حفتره

صورتیکه استفاده میشوند ،سایه مطلتوبی ایجتاد متیکننتد.

شکمی و وجود تراکم رادیوگرافیکی شبیه به بافتهای مجاور،

اکنون بایستتی متاده حاجتب از طریتق وریتد مناستب مثتل

بهخوبی در رادیوگرافی ساده قابل مشاهده نیستت .بتهمنظتور

سفالیک ( )Cephalicیا صافن ( )Saphenousتزریق شود .در

تجسم جزئیات این ساختار رادیوگرافیک ،بایستتی یتک متاده

ابتدا  5-2میلیلیتر باید تزریق میشود و  03-13اانیته بایتد

پرتوناگذر ( )Radio-opaque dyeیا حاجب اشعه ایکس ماده

سپری شود .این زمان امکان مشتاهده واکتنش نتامطلوب ،در

حاجب را بهکار برد تا به تشریح ساختارهای مورد نظتر بتدون

صورت وجود داشتن را فراهم متینمایتد .اگتر هتیر واکنشتی
55
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اتفاق نیفتاد ،باقی مانده ماده حاجب بایتد بته سترعت تزریتق

این ،دوز مواد حاجتب نیتز نقتش مهمتی در تتراکم اوروگترام

شود .زمان شروع تزریق باید در نظر گرفته شود و ایتن زمتان

ترشحی دارد .افزایش دوز مواد حاجب تتا یتک حتد ختاص،

مرجع برای تمام فیلمهای بعدی است .رادیوگراف ها بایتد در

سبب افزایش دانسیته و در نتیجته تصویرستازی ستاختارهای

زاویههای شکمی-پشتی یا جتانبی در فواصتل مختلتف بترای

ادراری میشود ( .)52در مطالعهای ،افزایش دوز مواد حاجتب

مطالعه ساختارهای مختلف سیستم ادراری گرفتته شتوند .بتا

از  233میلیگرم بته  133میلتیگترم یتد بتهازای هتر 3/11

این حال ،نمتای پهلتوی ستمت راستت معمتوال تترجیح داده

کیلوگرم وزن بدن اار قابتل تتوجهی در دانستیته رادیتوگرافی

میشود زیرا امکان بیشترین جداسازی طولی کلیههای راست

ساختارهای مختلف داشت اما دوز  833میلیگرم یتد بتهازای

و چپ را فراهم میکند ( .)8در نوزادان ،در صورتیکه ابتدا کم

هر  3/11کیلوگرم وزن بتدن موجتب افتزایش در درصتدی از

آب شوند و سپس دوز باالیی از متواد حاجتب بته آنهتا داده

حیوانات که در آنها ساختارهای مختلف را میتوان مشتاهده

شود موجب مشکل جدی از دست دادن آب بدن میشود و پر

کرد نشد .با این حال ،این دوز تنها موجب افزایش زمتانیکته

ادراری ( )Diuresisایجاد خواهد شد که این حالت متیتوانتد

میتوان این ساختارها را تصویرسازی کرد ،شتد ( .)50از ایتن

در دامپزشکی نیز رخ دهد (.)9

رو توصیه میشود که  133میلتیگترم یتد بتهازای هتر 3/11

بیهوشی

کیلوگرم وزن بدن بهصتورت نمتک ستدیم ()Tri-iodinated
مواد حاجب به سرعت بهصورت داخل وریدی برای بتهدستت

بیشتر حیوانات مبتال به ناراحتیهای سیستم ادراری در مورد

آوردن اوروگرامهایی با دانسیته کافی استفاده شود ( .)51طی

خطر بیهوشی مورد پرستش هستتند .برختی از واکتنشهتای

مطالعهای که وشتکینی و همکتاران در ستال  2353بتر روی

فیزیکی پس از تزریق متواد حاجتب مشتاهده شتد .از جملته

اوروگرافتتی ترشتتحی بتتهروش تزریتتق زیتتر جلتتدی داروی

تهوع ،استفراغ ،گرگرفتگتی پوستت ،ضتایعات کهیتر ماننتد و

یدیکسانول در سنجاب های ایرانی انجام دادند؛ گزارش کردند

تشنج سرگیجه مانند ممکن است رخ دهد که این واکنش هتا

که دوز  5033میلیگرم یتد بترای هتر کیلتوگرم ،اوروگرافتی

اغلب به شرایط هر حیوان و به میزان کمتر بته متواد حاجتب

ترشحی خوبی ایجاد متیکنتد ( .)51قتادری در ستال 5081

مورد استفاده بستگی داشت .نشت مواد حاجب حتین تزریتق

مقایسهای بین اوروگرافتی ترشتحی حاصتل از یدیکستانول و

باعث درد جزئی در هنگام تزریق و تتورم متوستط آن منطقته

آیوهکسال در گربه انجام داده بود ،نتیجه گرفتت کته کیفیتت

روز بعد از تزریق میشود کته در عترض  18ستاعت فتروکش

تصاویر در فاز نفروگرام ،در مورد یدیکسانول بهطور معنیداری

میکند ( .)53با این حال ،واکنشهای بیاهمیتی نیز در طول

از آیوهکسال بهتر است ( .)56رحیمزاده و همکتاران در ستال

یک مطالعه انجام شده بر روی سگهتای دو ختون بته هتاهر

 2351نشان دادند که از یدیکسانول میتوان برای اوروگرافتی

سالم پس از بیهوشتی عمتومی بترای انجتام اوروگرافتی ابتت

ترشحی در پرندگانی مانند بلدرچین استفاده کرد ،آنها متاده

شدهاند (.)55

حاجتتب یدیکستتانول  023 mgl/mlرا بتتا دوز  733تتتا 833

نوع مواد حاجب ،دوز و روش تنریق

میلیگرم بر کیلوگرم

تعداد اتمهای ید به ازای هر مولکول در رونتد انجتام صتحیح

 )G, Lightfoot T ,Clinical avian medicineبهصورت زیر جلتدی و

فاز مشاهده کلیهها مهم استت .افتراد مختلفتی متواد حاجتب

داخل عضالنی تزریق کردند ( .)57حسینی و همکاران داروی

مختلف را برای اوروگرافی داختل وریتدی در انستان ،گربته و

یدیکسانول با دوز  133میلیگرم ید به ازای هر کیلوگرم وزن

سگ مقایسه کرده اند و متوجه شدند که متواد حاجتب دارای

بدن آماده و به خرگوشهای یک گروه داخل وریتد مارژینتال

سه اتم ید در هر مولکول ،نفروگرامهای بهتتری را نستبت بته

گوش و به خرگوشهای گروه دوم بهصورت زیر جلدی تزریق

مواد حاجب با دو اتم در هر مولکول تولید میکنند .عالوه بتر

کردنتتد ( .)58والتتی و همکتتاران در ستتال  2353روشهتتای
52
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مختلف تزریق زیرجلتدی ،داختل عضتالنی ،وریتدی و داختل

ترشحی با حداقل عوارض جتانبی و یتا نتاراحتی بترای بیمتار

استخوانی را در کبوتر مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجته

حاصل شوند .تزریق ستریع ،درصتد بتاالتری از واکتنشهتا را

رسیدند که روش تزریق داخل عضتالنی بهتترین روش بترای

نسبت به تزریق آهسته ایجاد نمیکند .بنابراین ،عدم تمایل به

نشان دادن فاز نفروگرام و بترای نشتان دادن ر هتای قلبتی

تزریق سریع احتماال بیمعنی است (.)9

بهدلیل جذب خوب ماده حاجب از محل تزریق است (.)59

مینان فیلتراسیون گلومرولی

مدت زمان تنریق

اار دیورتیک اسموتیک مواد حاجب منجر بته افتزایش حجتم

سرعتی که با آن مواد حاجتب تزریتق متیشتود بتر اپستیته

ادرار میشود که خود باعث اتساع حجم ساختارهای مختلتف

ستتاختارهای ادراری در یتتک اوروگرافتی ترشتتحی تتتاایر دارد.

دستگاه ادراری خواهد شتد .از آنجتا کته همته متواد حاجتب

محققان متعددی تالش کردهاند تا یک روش بتالینی عملتی و

اوروگرافیک توسط فیلتراسیون گلومرولی دفع میشوند میزان

ایمن برای به دست آوردن نفروگرامهایی با تراکم کافی بترای

فیلتراسیون گلومرولی ممکن است بر تصویرسازی ساختارهای

ارزش تشخیصی توسعه دهنتد .مفهتوم تزریتق ستریع داختل

مختلف در طتی اوروگرافتی ترشتحی تتاایر بگتذارد .در یتک

وریدی محلول کنتراست ید آلی برای تولیتد نفروگترام هتای

مطالعه هاهر کلیه در سگهای مبتال به بیماری کلیتوی غیتر

متراکم برای اولین بار در سال  5908معرفتی شتد Vesey .و

مرتبط با میزان فیلتراسیون گلومرولی بتود ( .)52در گتزارش

همکتتاران در ستتال  5913و  Weansو همکتتاران در ستتال

دیگری ،میزان فیلتراسیون گلومرولی در انسان ااتر کمتی بتر

 ،5915میتتتتتتزان  13میلتتتتتتیلیتتتتتتتر یدوپیروستتتتتتت

اوروگرافی ترشحی ،زمانیکته میتزان فیلتراستیون گلتومرولی

( )Iodopyroset:diodrast 70%را در عرض متدت زمتان 2

 ٪13یا بیشتر از حد نرمال بود ،داشت .در سگهای مبتال بته

اانیه تزریق کردند و نفروگرامهای مناسبی را  9-52اانیه پس

بیماری خود بته ختودی کلیتوی ،کیفیتت اوروگترام ترشتحی

از تزریق در  ٪80از موارد به دست آوردنتد Wall .و  Roseدر

بهطور معکوس با میزان نیتروژن اوره سرم ارتباط داشت (.)9

سال  5915سدیم استیتریزوآیت ( )Sodium acetrizoateرا

زمان رادیوگرافی

در عرض  1اانیه تزریق کردنتد و رادیتوگرافهتایی را 53-21

زمان رادیوگرافی پس از تزریق تاایر خوبی در دستیابی به

اانیه بعد از تزریق تهیه کردند .آنها اپسیته پارانشیم کلیته را

اوروگرافهای متراکم و تشخیصی دارد ( .)50بنابراین

در  ٪533موارد بهدست آوردند Wald .در ستال  5916تنهتا

رادیوگرافی باید زمانی انجام شود که ساختارها در حداکثر

 ٪61نفروگتترام مناستتب را بتتا تزریتتق  21میلتتیلیتتتر ستتدیم

اندازه یا چگالی یا هر دو هستند Feeney .و همکاران در

استتیتریزوآیت در عتتترض  51-53اانیتتته بتتتهدستتتت آورد و

سال  5979بهطور مداوم کلیه را بالفاصله و یا  1دقیقه پس

رادیتتوگرافهتتایی را  03اانیتته پتتس از تزریتتق تهیتته کتترد.

از تزریق؛ لگنچه کلیه را در دقیقه  53و  23پس از تزریق؛

 Schwartzو  Gleasonدر سال  5962میزان  03میلتیلیتتر

دایورتیکول لگنی را در دقیقه  13دقیقه و میزنای را در ،1

ستتدیم دیاتریزوآیتتت ( Sodium diatrizoate:Hypaque

 53و  23دقیقه پس از تزریق ماده حاجب مشاهده کردند

 )50%را در  525اانیه تزریق کردند .آنها نتیجه گرفتند کته

( .)51آنها حداکثر اندازهگیری کلیه را در  1و  53دقیقه،

یک رادیوگراف بالفاصله پس از اتمام تزریق و یک رادیتوگراف

لگنچه کلیه را در  13دقیقه و میزنای را در  1دقیقه پس از

دیگتتر دو دقیقتته بعتتد بهتتترین شتتانس بتتهدستتت آوردن ااتتر

تزریق بهدست آوردند .بر اساس این مشاهدات آنها به این

نفروگرافیک را ارائه میدهد .آنها گزارش کردند کته کتاهش

نتیجه رسیدند که رادیوگرافهایی بیشترین ارزش را دارند که

زمان تزریق تا  03-13اانیته متیتوانتد حتتی نفروگترامهتای

بالفاصله و در  23 ،1و  13دقیقه پس از تزریق گرفته

متراکمتری را تولید نماید .بنابراین بهنظر میرسد کته ااترات

شدهاند .با این حال Parrah ،و همکاران مشاهده کردند که

نفروگرافیک هاهرا میتوانتد بتا تغییترات مختلتف اوروگرافتی
50
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رادیوگرافهای  53-51و  23دقیقه پس از تزریق نیز برای

کرد .همانگونه که در مطالعهای که وشکینی و همکاران در

طرح نمای کلی اندام دستگاه ادراری مفید هستند ( .)50در

سال  ،2353بر روی سنجاب انجام دادند پس از تزریق ماده

مطالعه حسینی و همکاران داروی یدیکسانول بهصورت

حاجب ،هر  1دقیقه یکبار تا پایان یافتن فاز پیلوگرام اقدام

وریدی تزریق شد و رادیو گرافی در زمانهای ،51 ،53 ،1 ،5

به تهیه رادیوگراف کردند به نحویکه تا دقیقه  203این کار

 13 ،23و  63دقیقه پس از تزریق انجام گرفت و در گروه

به طول انجامید ( .)51در مطالعه رحیمزاده و همکاران در

دیگر رادیو گرافها در زمانهای  3و  5بعد از تزریق و پس از

سال  2351در مقایسه ارزش تشخیصی تزریق داخل عضالنی

آن هر  1دقیقه یکبار تا دقیقه  63تهیه شدند .سپس

یدیکسانول در اوروگرافی ترشحی در بلدرچین بیشترین

رادیوگرافها مورد ارزیابی قرار گرفتند و کیفیت فازها

درصد و احتمال مشاهده پارانشیم کلیه در دقیقه  51و ،23

شناسایی و بهصورت کمی امتیازدهی شدند .نتایج نشان داد

در  93درصد موارد ،در دقیقه  21و  ،03در  63درصد موارد

که روش تزریق ماده حاجب بهصورت زیر جلدی همانند

و در دقیقه  01و  ،13در  53درصد موارد بهصورت ضعیفی

روش وریدی باعث ایجاد اوروگرافی ترشحی میشود لیکن

مشاهده کردند .در زمان  13دقیقه پس از تزریق به بعد

کیفیت و قابلیت رویت فازها بهخوبی روش وریدی نیست .در

امکان مشاهده فاز پیلوگرام وجود داشت ،به طوریکه در

بسیاری از کتابهای مرجع رادیولوژی زمانهای 23 ،1 ،3و

دقیقه ی  13در  93درصد ،و در دقیقه ی  ،13در  63درصد

 13دقیقه بعد از تزریق ماده حاجب پیشنهاد شده است در

موارد دیده میشود و تنها در دقایق  63پس از تزریق در 53

حالیکه منبع دیگری اوروگرافی را در زمانهای ،53 ،1 ،3

درصد موارد از کیفیت بهتری برخوردار بود .امکان رویت

 51و 03توصیه کرده است Agut .و همکاران ،زمان های 11

کلوآك پس از تزریق داخل عضالنی در دقیقه  63پس از

و  63دقیقه را عالوه بر زمان های  51 ، 53 ،1 ،3و  03دقیقه

تزریق و در تزریق زیرجلدی یدیکسانول در زمان  83پس از

در تحقیق خود به کار بردند  .قادری در سال  5081و معربی

تزریق قابل مشاهده بود .به این معنی که پس از تزریق داخل

و مصلی نژاد در سال  )23( 5087زمان های ،53 ،1 ،5 ،3

عضالنی ،میزنایها با کیفیت بهتری در تصاویر رادیو گرافی

 13 ،23و 63دقیقه را برای رادیوگرافی انتخاب کردند  .در

دیده شدند در دقیقه  61حداکثر اوپسیتی در کلواك مشاهده

این مطالعه ،در زمانهای  13 ،23 ،51 ،53 ،1 ،5 ،3و 63

شد (.)25

دقیقه پس از تزریق وریدی ماده حاجب ،رادیوگرافها تهیه

عوارض جانبی مواد حاجب

شد لیکن پس از تزریق زیرجلدی ماده حاجب عالوه بر

ید به علت عدد اتمی باال ،به میزان متفاوتی در اشکال مختلف

زمانهای ذکر شده ،در فاصله زمانی بین دقایق  23تا  63هر

سمی است .در مطالعهای Moga ،و همکاران در سال ،5972

پنج دقیقه یکبار نیز یک رادیوگراف تهیه شد .نتایج نشان

بر اساس برآورد نیتروژن اوره خون و تجزیه و تحلیل ادرار،

داد که این زمانها برای نشان دادن فازهای مختلف

مشاهده کردند که هر دو  Conray -420و  Diaginolبرای

اوروگرافی ترشحی با استفاده از تزریق زیر جلدی بسیار

کلیهها سمی بودند .همچنین سمیت  Conray -420بیشتر

مناسب بوده است اما تهیه رادیوگراف در این زمانهای بعد از

بود .با این حال ،سمیت غیر بالینی بود و در محدوده قابل

تزریق زیر جلدی ،فازهای مختلف را با کیفیت مطلوبی نشان

تحمل قرار داشت ( .)22جدیترین عوارض جانبی حساسیت

نداد و در زمانهای اضافی که بین دقایق  23تا 63

به ید است .با این حال ،بسیاری از عوارض جانبی بهصورت

رادیوگراف تهیه شد بعضی از فازها با کیفیت ضعیف یا خوب

احساس ناخوشایند هستند تا یک خطر واقعی و جدی و

قابل مشاهده بودند .بنابراین با توجه به جذب آهسته ماده ی

بهطور عمده به خود حیوان مورد آزمایش بستگی دارند تا به

حاجب در این روش بهنظر میرسد که با بررسیهای بیشتر

ماده حاجب مورد استفاده وابسته باشد ( .)9اگر حیوان

باید زمانبندی جدیدی برای روش تزریق زیر جلدی تعریف
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آنژیوگرافی در یکسری از بیماران با اختالل کلیوی

.)52( بیهوش باشد این عوارض جانبی به حداقل میرسند

 هدف آنها برای اابات این بود که آیا هیر.اندازهگیری کردند

 بیان کرد که سمیت مواد حاجب به5969  در سالAlmen

عالمت کلینیکی مبنی بر برتری یدوکسانول نسبت به

 بلکه با توجه به،علت سمیت شیمیایی آن نیست

 در نهایت نتایج.آیوهگزول در گروههای با خطر باال وجود دارد

.)20( ) محلول استHypertonicity( هایپرتونیسیته

نشان داد که یدیکسانول ممکن است اارات نفروتوکسینی

 و همکاران برای مقایسه اار سمیت یدوکسانول وChalmers

.)21( کمتری نسبت به آیوهگزول داشته باشد

آیوهگزول در کلیه یک مقایسه تصادفی از یدوکسانول و
 آنها کراتینین سرم را قبل و بعد از.آیوهگزول در نظر گرفتند
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Abstract in English

A Review of the Basics of Excretory Urography in Animals
Excretory urography is one of the radiography methods using contrast media which increases
the clarity of kidney Parenchyma and the urinary system and diagnosis of abnormal cases-if
existing. The basics of excretory urography is injection in veins of a radioopaque contrast media
which is soluble in water which as chosen can be excreted by the kidneys. Most of the contrast
media have iodine, are soluble in water and can be excreted by the kidneys. The contrast media
after injection circulates systemically in the body and as chosen is excreted from the kidneys.
Excretory urography is used for several of the genitourinary injuries for example pain, kidney
mass, kidney hematoma, kidney stones, injury to the urinary system, bladder diseases,
complications after urinary system operation and etc. Urography is chosen first for the
diagnosis of these injuries and despite other diagnostic techniques for example
ultrasonography can not replace them. Excretory urography is better than ultrasonography
because excretory urography unlike ultrasonography is a relatively accurate method of
evaluation of the total and relative function of the kidneys and urinary ducts. To understand
the diagnostic tools of excretory urography all its aspects for example preparing the patient,
anesthesia, dose and speed of injection, radiography, method of injection, glomerular filtration
rate, details of medication and side effects of the contrast media are evaluated in this article.
Key words: Excretory urography, Urinary system, Radiology, Kidney, Contrast media
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چکیده
در کنار تعویض مفصل و تثبیت داخلی شکستگیها ،جراحی آرتروسکوپی یکی از سه مورد پیشرفت شگرف در تشخیص و
درمان بیماریهای سیستم عضالنی-اسکلتی در طول قرن بیستم هجری بهشمار میرود .این روش جراحی کم تهاجمی که
پایه آن با سیستوسکوپ هایی گذاشته شد که از سال  5836معرفی و ارائه شد ،بهتدریج روند تکامل و پیشرفت را طی کرد تا
به روشها و ابزارآالت نوین و پیچیده امروزی برسد .در این مسیر ،پروفسور تاکاگی ژاپنی بهعنوان "پدر آرتروسکوپی" و
شاگرد او واتانابه را "پدر آرتروسکوپی مدرن" نامیده اند که گامهای بسیار مواری در طراحی ،ساخت و استفاده از ابزار و
روشهای این جراحی برداشته اند .تغییر از آرتروتومی به آرتروسکوپی میزان موفقیت را افزایش و بروز عوارض مرتبط با
جراحی مفصل را بهطور قابل مالحظهای کاهش داد .ورود این روش جراحی به دنیای دامپزشکی با انجام آن در مفاصل اسب
از اواسط قرن بیستم هجری صورت گرفت و امروزه نه تنها در اسب که در دامهای کوچک نیز انقالبی در تشخیص و درمان
بیماری ها و ضایعات مفاصل در سراسر دنیا همانند انسان به پا کرده است .در این مقاله به تاریخچه تکامل روشها و
ابزارآالت ،ورود آن به عرصه دامپزشکی ،گسترش استفاده آن ،معایب و مزایا و مخاطرات پرداخته میشود.
واژههای کلیدی :آرتروسکوپی ،تاریخچه ،دامپزشکی

مقدمه

ترتیب به معانی مفصل و مشاهده هستند .همانند بستیاری از

در کنار تعویض مفصل و تثبیت داخلی شکستگیها ،جراحتی

روایات دیگر از تاریخچه علوم ،کنجکاوی و تمایل به معاینته و

آرتروسکوپی یکی از سه مورد پیشرفت شگرف در تشتخیص و

ارزیابی حفرات بدن انسان نیز بته عهتد باستتان برمتیگتردد؛

درمان بیمارهتای سیستتم عضتالنی-استکلتی در طتول قترن

شتتتتواهد استتتتتفاده از استتتتپکولوم واژن و پروکتوستتتتکوپ

بیستم هجری به شمار میرود اما برعکس دو متورد دیگتر در

(رکتوسکوپ) در ویرانه های شتهر ستوخته پمپئتی در ایتالیتا

این زمینه ،آرتروسکوپی روش جراحی با حداقل تهاجم ممکن

دیتتده شتتده استتت ( .)5در ستتال Philipp Bozzini ،5836

است .واژههای "آرترو" و "اسکوپ" منشا یونانی داشتته و بته

( )5779-5839پزشتتتک آلمتتتانی در فرانکفتتتورت اولتتتین
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سیستوسکوپ را برای مطالعه درون مثانه ارائه کرد (شکل .)5

پیدایش آرتروسکوپی

این وسیله دو لوله و یک شمع داشت.

سر منشا پیتدایش آرتروستکوپی بته قترن نتوزده هجتری بتر
میگردد ،زمانیکته در ستال  Nitze ،5879آلمتانی (-5936
 ،)5818اولتین سیستوستتکوپ متتدرن را ستتاخت کتته از یتتک
پالتینیوم حرارت دیده استفاده میکرد .او نشان داد که انجتام
اعمال جراحی با این وسیله امکتانپتذیر استت ( .)5 ،2اولتین
نم تایش عمتتومی ایتتن وس تیله در ستتال  5877در انستتتیتوی
پتاتولوژی کلینیتک دانشتگاه درستتدن آلمتان صتورت گرفتتت
همانجایی که  11سال بعد Burman ،مطالعات آرتروسکوپی
خود را انجام داد .این اندوسکوپهتای اولیته پتس از اختتراع
المپ توسط ادیسون کاملتر شدند (شتکل  Nitze .)0ستپس
در سال  5893اولین عکس را از داخل مثانه گرفت (.)5

شکل  Philipp Bozzini .1و سیستوسکوپ اولیه ()5

در سال  5810یک پزشتک فرانستوی بتهنتام Desormeaux

( )5851-5891سیستوسکوپ را با سیستم انعکتاس آینته ای
نور تصحیح و تکمیل کترد؛ کته تتاریخ نگتاران پزشتکی آن را
اولین ابزار آندوسکوپی تاریخ میدانند (شکل .)2

شکل  Nitze .3و اندوسکوپ همراه با منبع نور ()5

 ،)5879-5907( Jacobaeusپروفسور طب داخلتی ستوئدی
در سال  5953سیستوسکوپ را برای ارزیتابی حفترات قفسته
سینه و پریتونئوم تغییر داد .ابزاری که او بترای الپاروستکوپی

شکل  Desormeaux .2و اندوسکوپ طراحی شده او ()5

استفاده کرد ،توسط کمپانی  George Wolfدر برلین طراحی
در سال  Bruck ،5863که یک دندانپزشک بود ،از طریق یک

و ساخته شد (شکل  .)1اگرچه در منبعی ذکر شده است کته

دیافانوسکوپ که یک سیم درخشان درون یک محفظته بتود،

هشت سال بعتد )5888-5960( Takagi ،از دانشتگاه توکیتو

مثانه را از راه رکتوم نوررسانی و روشن کترد .دندانپزشتکان از

اولتتین شخصتتی بتتود کتته اصتتول اندوستتکوپی را بتتا ورود

آنجا وارد ماجرا شدند که سنگهای مثانه اغلب مشابه دنتدان

سیستوسکوپ به زانوی یک جسد در سال  5958پیتاده کترد

در نظر گرفته میشدند و تنها دندانپزشکان ،تسلط کافی برای

(( )2شکل  )1اما در منابع دیگر آمده است که اولین استتفاده

کار با بافتهای سخت مشابه را داشتند.

اندوسکوپ در دیدن درون مفصل زانو در سال  5952رخ داد؛
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وقتتتتیکتتته پزشتتتک دانمتتتارکیSeverin Nordentoft ،

آرتروسکوپ از شماره  5تا  52با درجه مختلف دید و

الپاروسکوپ طراحی شده  Jacobaeusتوستط کمپتانی ولتف

همچنین ابزار اولیه کوچکی جهت اخذ بیوپسی در مفصل زانو

آلمان را جهت معاینه مفصل زانو استفاده کترد و نتتایج آن را

را ساخت (.)5،0

در چهل و یکمین کنگره جامعه جراحی آلمان در برلین ارائته
کترد ( .)5گفتتته شتتده استتت کته او اولتتین بتتار ایتتن عمتتل را
"آرتروسکوپی" نامید ( .)5 ،0اما در ارائته نتتایج او شتواهدی
مبنی بر استفاده بالینی این ابزار مشاهده نمیشود.

شکل  .4الپاروسکوپ Jacobaeus؛ کمپانی ولف آلمان ()5

شکل  .6پروفسور  Kenji Takagiپدر آرتروسکوپی ()5

در دنیای غرب و در سال )5882-5916( Bircher ،5925
یک الپاروسکوپ تغییر یافته  Jacobaeusرا برای دیدن
فضای داخل زانوی  58بیمار در سوئیس استفاده کرد و
یافتههای خود را در ارتباط با آرتریت ضربهای و تشخیص
آسیبهای مینیسک تحت عنوان "روش آرترواندوسکوپی"
منتشر کرد (شکل  .)5( )7او توضیح داد که یافتههای
آرتروسکوپیک ارتباطی با یافتههای رادیوگرافی ندارند (.)0
همانند الپاروسکوپی ،او از گاز (نیتروژن یا اکسیژن) برای

شکل  .5آرتروسکوپ پروفسور تاکاگی ()5

متسع کردن فضای مفصل استفاده کرد .جالب است که او

پدران علم آرتروسکوپی

هرگز به  Nordentoftاشاره یا استناد نکرد .اگرچه هر دو نتایج

پروفسور تاکاگی که در منابعی از او بهعنوان "پدر

یافتههای خود را در کنگره ساالنه برلین ارائه کردند .او این

آرتروسکوپی" یاد میشود (( )5شکل  ،)6به تکمیل

روش را بهعنوان پیش درآمد و مقدمهای بر آرتروتومی

آرتروسکوپ در ژاپن ادامه داد تا اینکه مطالعاتش با گسترش

استفاده میکرد .مقاله ارائه شده او بر اساس انجام حدود 63

جنگ جهانی دوم مختل شد ( .)2در این مدت آرتروسکوپ

عمل جراحی آرتروسکوپی در سال های  5925-5926بود

 7/0میلیمتری او بسیار بزرگتر از آن بود که قابلیت استفاده

( .)5،0بسیاری از تاریخ نگاران از او و پروفسور تاکاگی ژاپنی

در زانو را داشته باشد اما در سال  5905ابزار  0/1میلیمتری

بهعنوان "پدران آرتروسکوپی" یاد میکنند (.)5

او مدلی برای آرتروسکوپ های امروزی شد (شکل  .)1او 52

59

التیام ،دوره  ،0شماره 5091 ،57-27 :5

Eltiam 3 (1): 17-27, 2016

سیستوسکوپ کودکان ارائه کرد (( )0شکل  .)8شایان ذکر
است با ارائه هر مدل جدید موفق شمارههای جدیدی به
آنها تعلق میگرفت .شماره  5تا  52توسط تاکاگی ساخته
شده بود.

شکل  .1دکتر اوگن بریشر در حال جراحی آرتروسکوپی زانو در سال
)5( 5925

 )5881-5910( Kneuscherاولین مقاله مرتبط با
آرتروسکوپی را در ایاالت متحده در سال  5921منتشر کرد
اما نتوانست مطالعاتش را ادامه دهد .در سال ،5903
 )5935-5971( Burmanرزیدنت جوانی در بیمارستان
بیماریهای مفاصل در نیویورك ،مطالعات گستردهای را در

شکل  .2آرتروسکوپ  1میلی متری شماره  50که توسط واتانابه با

اجساد برای ارزیابی همه مفاصل بدن انجام داد .او یافتههای

تغییراتی در سیستوسکوپ کودکان ساخته شد)0( .

خود را پس از سفری به اروپا و مطالعه در درسدن آلمان و

گسترش آرتروسکوپی

بازگشت مجدد به نیویورك تحت عنوان "آرتروسکوپی یا

واتانابه در سال  ،5917روشهای جراحی را با استفاده از دیتد

مشاهده مستقیم مفصل" در سال  5905منتشر کرد اما

آرتروستتکوپ را بتتا انتشتتار "اطلتتس آرتروستتکوپی" بتته زبتتان

کارآزماییهای بالینی روشهایش با شک و شبهه مواجه شد و

انگلیسی در سال  5917با تصاویری زیبتا معرفتی کترد .یتک

با اقبال عمومی کافی روبرو نشد .او همچنین  23تصویر رنگی

سال بعد ،Watanabe #21 ،اولین آرتروسکوپ واقعی ،را ارائه

را از یافتههای اندوسکوپی مفاصل مختلف منتشر کرد که

کرد که عصر مدرن آرتروسکوپی را پایهگذاری کرد (شکل .)9

توسط هنرمند آلمانی در درسدن آلمان نقاشی شده بود و

او یک دانشمند واقعی و یک معلم بزر

آنها اولین تصاویر یافتههای آرتروسکوپی بودند که تا آن

بتود؛ دانتش ختود را

بدون هیر چشمداشتی و بهطور کامل در اختیار افراد عالقمند

زمان منتشر میشدند ( .)5جنگ جهانی دوم پیشرفت پزشکی

قرار داد .در ستال  5969دومتین اطلتس او منتشتر شتد (.)5

را به تاخیر انداخت و  56سال پس از پایان آن طول کشید تا

گفته شده است که او بتود کته آرتروستکوپ را از دستتگاهی

مقاالتی مبنی بر پیشرفت جراحی آرتروسکوپی چاپ و منتشر

صرفا تشخیصی به اشکال درمانی نیز تغییر داد (.)0

شود (.)5-0

در سال  ،5961دکتر روبترت جکستون بته منظتور گذرانتدن

 )5925-5991( Masaki Watanabeدانشجوی پروفسور

فلوشیپ به توکیو رفت تا تکنیک کشت بافت را مطالعه کنتد.

تاکاگی ،پس از جنگ جهانی مطالعات او را در تکمیل

پس از مالقات با واتانابه ،جکسون متعاقد شد که آرتروسکوپی

آرتروسکوپ تا جایی ادامه داد که او را "پدر آرتروسکوپی

نقش بسیار پر رنگی در تشخیص و درمان اختتالالت مفصتلی

مدرن" مینامند ( .)5اگرچه در منابعی از او نیز به عنوان

دارد .پس از بازگشت به بیمارستان عمومی تورنتتو همتراه بتا

"پدر آرتروسکوپی" یاد میشود ( .)0او در سال 5915

یک آرتروسکوپ  Watanabe #21در سال  ،5961جکستون

آرتروسکوپ  1میلیمتری شماره  50را با اعمال تغییراتی در

شروع به انجام آرتروسکوپی در آمریکای شمالی کرد و اولتین
23
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متن انگلیسی زبان را در این حوزه در سال  5976منتشر کرد

نیز از این ابزارها و روشها در تشخیص و درمان اسبها

( .)5،2،0او همچنتین اولتین  Shaver motorizedرا نیتز در

استفاده کنند تا با به حداقل رساندن مشکالت پیرامون

همین سال ساخت و ارائه کرد (.)5

جراحی و بازگشت سریع به سطح فعالیت مورد انتظار و البته

 ،Richard O’Connorیکی دیگر از پیشگامان آرتروستکوپی،

با وجود هزینههای گزاف که پرداخت آن بهراحتی توسط

در ستتال  5975بتتا واتانابتته آشتتنا شتتد و اصتتول جراحتتی

مالکین مورد پذیرش واقع میشد گامی بلند در جراحی

آرتروسکوپی زانو را از او فرا گرفت و با دستگاه ساخته شده او

دامپزشکی و همچنین بهبود صنعت و پرورش اسب در سراسر

Partial

دنیا برداشته شود .امروزه اکثر ابزارآالت و روشهای موجود

 25بیمتار را جراحتی کترد ( .)0او اولتین جراحتی
 meniscectomyرا در آمریکای شمالی انجام داد.

این حوزه وسیع پزشکی در دامپزشکی نیز بهطور معمول
استفاده میشود .آرتروسکوپی تحول و انقالب دوبارهای را در
ارتوپدی اسب بهپا کرده است و مسیر رو به رشد خود را در
فهم بهتر روندهای پاتوبیوژیک ،دقت تشخیص و درمانهای
مختص ضایعه ( )Lesion-specificبهسرعت ادامه میدهد.
مشکالت متعددی در این ارتباط پیش رو خواهد بود که البته
بسیاری از آنها قابل پیشگیری و اجتناب هستند .نوعی

شکل  .9ماساکی واتانابه و آرتروسکوپ هایی که بعدا توسط او ارائه شدند.

چاالکی و زبردستی ذاتی ،دانش کافی از آناتومی سهبعدی و

()5

ممارست بسیار زیاد برای انجام این جراحی به شیوهای قابل

ورود به دنیای امروزی

قبول مورد نیاز خواهد بود .تجربه و انتخاب صحیح بیمار نیز

اولین دوره آموزشی آرتروسکوپی در سال  5972توسط دکتر

از اهمیت قابل مالحظهای برخوردار است (.)1

 John Joyceدر دانشگاه پنسیلوانیا برگزار شد ( .)2در سال

تاریخچه آرتروسکوپی در دامپنشکی

 5971این دوره تکرار شد و بنای نهاد بینالمللی آرتروسکوپی

 Mcllwraithدر مقالتتهای در ستتال  5981آرتروستتکوپی را

()International Arthroscopy Associationگذاشته شد

روشی جدید معرفتی متیکنتد کته در  %93متوارد جتایگزین

( .)5،2معرفی و ورود منبع نور و دوربینهای مینیاتوری

آرتروتومیهای معمول اسب شده استت کته توستط او انجتام

تلویزیونی در سال  5972پیشرفت تکنولوژی عمدهای بود که

میشتوند ( .)1جراحتیهتایی کته بتا آرتروستکوپی بتهجتای

منجر به استفاده وسیع کنونی از آرتروسکوپ شد و البته به

آرتروتومی انجام می شدهاند شکستگیهای  Chipدر کتارپ و

پیشرفت خود در ارتباط با ابزار و ملحقات ادامه داد تا

بند اول انگشت ،سینوویت تکثیری متزمن فتتالك و  OCDدر

روشهای متعدد کنونی معرفی شوند ( .)5-1از دیدگاه

مفاصل رانی-کشککی و  Tibiotarsalبوده است .کاهش زمان

دامپزشکی ذکر این نکته خالی از لطف نیست که ههور و

بازگشت به فعالیت و زیبایی هتاهر از مزایتای آن بتر شتمرده

تکامل تدریجی این نوع جراحی با مطالعات حیوانی و

شده در حالیکه تجربه کافی برای حصول این مزایتا ضتروری

آزمایشگاهی چندانی همراه نبوده است درست بر عکس

دانسته شده است .در ایتن مقالته کته نویستنده آنرا حاصتل

مسیری که در تکامل و پیشرفت بسیاری از شاخههای علوم

تجتارب شخصتی دو ستال گذشتته ختود متیدانتد بته مترور

پزشکی و دامپزشکی طی شده است .اولین ارزیابیهای

تکنیکها و اصول پایه آرتروسکوپی در برختی مفاصتل استب

آرتروسکوپی همانگونه که عنوان و بحث شد بر روی اجساد

پرداخته شده است که البته با پیشرفت گستترده تجهیتزات و

انسان صورت گرفته است .اهمیت بسیار زیاد مفاصل و

استفاده های متعدد به چاپ کتاب در این زمینه توسط ایشان

بیماریهای مرتبط با آن در اسب باعث شد که دامپزشکان

منجر می شود که تا سال  2351به چاپ چهارم میرسد (.)1
25
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همت تین نویستتتنده در ستتتال  5987گزارشتتتی از جراحتتتی

آرتروسکوپی در استایفل اسب در ستال  5982گتزارش شتد.

آرترووسکوپی هزار مفصل کارپ در  195اسب مسابقه را نیتز

مدارکی از گزارشات استفاده از آرتروسکوپی در مفصل کتارپ

ارائه میکند و نزدیک به  %73اسبها به سطح فعالیتی حتتی

اسب در سالهای  5985و  5980موجود است .پیشرفتهتای

بهتر از آنچه پیش از آسیب بوده است ،برمیگردند (.)6

قابل مالحظه در این زمینه در دو سال اخیر ( 5980و )5981
رخ داده است اما هنوز تعداد محدودی جراح باتجربته در ایتن

ورود به طب اسب

زمینه وجود دارد .در حال حاضر ( ،)5981در دانشگاه ایتالتی

 Mcllwraithدر ارتبتتاط بتتا تاریخچتته آرتروستتکوپی ،آنرا بتته

کلرادو ،جراحی آرتروستکوپی بته تکنیتک معمتول در درمتان

عنوان تکنیک تشخیصی در پزشکی دانسته است که در دهته

شکستگیهای  Chipمفصل کارپ ،بند اول انگشت در مفصتل

 5903مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن به مدت  03سال

فتالك و  OCDمفاصتل رانتی-کشتککی و  Tibiotarsalبتدل

از آن دست کشیده شد ( .)1ایتن توقتف اشتارهای بته همتان

شده است (.)1

شرایط ناشی از جنگ جهتانی دوم استت ( .)5-0اولتین ابتزار

امروزه آرتروسکوپی ،دقیقترین روش ارزیتابی داختل مفصتلی

کتتابردی ایتتن جراح تی توستتط  )5963( Watanabeارائتته و

اسب با حساسیت و ویژگی بسیار باال است .این مساله با طتب

استفاده شد ،سپس با تلسکوپهتای مجهتز بته انتقتال نتوری

انسان از این منظر قابل مقایسه است که در ارتوپتدی انستان،

 Fibreopticجایگزین شد .جراحی تشخیصی آرتروسکوپی در

آرتروسکوپی اغلب بهمنظور مداخالت درمانی استفاده میشود

ابتدا با شک و شبهه قابل مالحظهای در ارتوپدی انسان مواجه

و روند تشخیص با آمآرآی و یا سیتیاستکن جتایگزین شتده

شد تا اینکه به ارزش و اهمیت آن در ارزیتابی کامتل مفصتل

است یا در حال جایگزین شتدن استت ( .)7آرتروستکوپی در

زانو پی برده شد ( .)1سپس آرتروسکوپی بتا حاشتیه خطتای

اسب با درکی که از آسیب بافت نترم در مفاصتل ،تانتدونهتا،

کوچکی بهعنوان ابزار تشخیصی متورد اعتمتادی در ارتوپتدی

غالفها و بتورسهتا فتراهم متیکنتد از ارزش بستیار بتاالیی

انسان پذیرفته شد اما جتایگزین تاریخچته ،معاینته بتالینی و

برخوردار است.

ارزیابی رادیوگرافی بیمار نشد .مولف در ادامه مقالته ختود در
سال  5981اینگونه ادامه میدهد کته اخیترا ،قابلیتت انجتام

ورود به طب اسب

جراحی تحت دید آرتروسکوپی همراه با تکنیکها و ابزارهتای

تغییر از آرتروتومی به آرتروسکوپی میزان موفقیت را افزایش و

خاص ،توسعه یافته است .همچنین مشخص شد که جنبههای

بتتروز عتتوارض متترتبط بتتا جراح تی مفصتتل را بتتهطتتور قابتتل

درمانی آن نه تنها اعمال جراحی ،بلکته اعمتال غیتر جراحتی

مالحظهای کاهش داد .در طب انسان ،عوارض حتتی کتاهش

هماننتتد شستشتتوی مفصتتل و لیتتز چستتبندگیهتتا را نیتتز در

بیشتری نیز داشته است چرا کته استتفاده از بتیحستیهتای

برمیگیرد .لذا جایگاه کلتی آرتروستکوپی در پزشتکی اکنتون

موضتتعی و ناحیتتهای رشتتد بس تیار فزاینتتدهای در جتتایگزینی

بهخوبی شناخته شده و اابات شده است (.)1

بیهوشی عمومی داشتته استت .صترفه جتویی در هزینتههتا و

آرتروسکوپی مفصل تارس در اسب بترای اولتین بتار در ژاپتن

افزایش کارآیی بیمارستان نیز در این ارتباط به اابات رستیده

توستتط یتتک جتتراح ارتوپتتد ( )Watanabeدر ستتال 5913

است ( .)7این پیشرفتها مزایای مشابهی را در طب اسب نیز

گزارش شد ( .)1عنوان شده است کته آرتروستکوپی دامهتای

بهدنبال داشته است.

در مقتاالتی در اروپتا متورد بحتث قترار گرفتته استت.

آرتروسکوپی در اسب بهشکل معمول در اسب تحت بیهوشتی

بزر

استفاده از آرتروسکوپی در تشخیص مشکالت مفصل کارپ در

عمتتومی انجتتام متتیشتتود .اگرچتته ،برختتی اعمتتال جراحتتی

اسب برای اولین بار در آمریکا در سال  5971گتزارش شتد و

آرتروسکوپی آنقدر سریع انجام میشوند که متدت زمتان الزم

پس از آن بسیار گستردهتر ارائه شتد ( .)1ستپس استتفاده از

برای القای بیهوشی ،خوابانتدن استب و بازگشتت از بیهوشتی

22

التیام ،دوره  ،0شماره 5091 ،57-27 :5

Eltiam 3 (1): 17-27, 2016

نامتناسب و غیر معمول بهنظر میرسد ( .)7بیهوشی عمتومی

نیاز خواهد بود .کانوال یا ابتوریتور  2/1میلیمتری با لنز زاویه

در اسب مخاطرات خاص خود را طی عمل جراحتی یتا حتین

 03درجه نیز الزم است (.)7

بازگشت از بیهوشی دارد از جمله میوزیت ،آسیبهای عصبی،

بیحسی در آرتروسکوپی ایستاده بایتد ستالمت کتاری کتافی

پنومونی بعد از عمل ،و آسیبهای ضربهای حتین بازگشتت از

برای اسب و جراح را فراهم کند .بهتر استت استب تتا حتدی

بیهوشی که همگی در اسبهای جوان یا ورزشی سالم ممکتن

احساس حس را در اندام حرکتی ختود داشتته باشتد تتا لیتز

است رخ دهد .اگرچه بروز این مخاطرات محدود و کم استت،

خوردن و لغزش رخ ندهد .همچنین اندام حرکتتی بتهراحتتی

اما امروزه انجتام برختی از اعمتال آرتروستکوپی در استب در

میتواند به راحتی و بدون مشکل حین عمتل جراحتی کمتی

آرامبخشی عمیق با بیحسیهای موضعی و در حالت ایستتاده

جابجا شود .مفاصل باید با تجویز داخل مفصلی مقتادیر کتافی

انجام میشود .این امر البته به توانایی ،تسلط و تجربته جتراح

داروی بیحسی موضعی ( 23-03میلیلیتر) مانند مپیواکائین

در کنار سرعت عمل ،بستگی بسیار زیتادی دارد .گفتته شتده

 %2حجیم و بزر

شود .زیر پوستت و بافتتهتای عمقتی تتر

است اگر جراح قابلیت ختارج کتردن و بته پایتان بتردن یتک

محل ورود ابزار جراحی نیز با تجویز  1-53میلتیلیتتر داروی

جراحتتی شکستتتگی  Chipرا در کمتتتر از  53دقیقتته بتتدون

بیحسی موضعی با سوزن  5/1اینپچی شماره  22بتیحتس و

تورنیکت نداشته باشد ،نباید اقدام به جراحی در اسب ایستاده

آماده میشود .بدن اسب پیش از جراحی بایتد غشتو و حمتام

نمایتتد ( .)7روشهتتای جراح تیهتتای آرتروستتکوپی در استتب

شده باشد و سایر آلودگیها از بدن زدوده شتود .ستمهتا نیتز

ایستاده در مفاصل فتالك ،کتارپ ،استتایفل تعریتف و انجتام

تمیز و خشک شود .شان گذاری برای فتالك و کتارپ انجتام

شده است ( .)7-9اصول و شرایط انجام ایستاده به شترح زیتر

میشود امتا بترای استتایفل ضتروری نیستت .پتیش از عمتل

ارائه شده است:

فنیلبوتازون داختل رگتی ( 22 mg/kgداختل رگتی) تجتویز

مقیدسازی فیزیکی در باکس مخصوص استب بتا کنتترل ستر

میشود .بانداژ بعد از عمل در فتالك و کارپ ضروری است اما

توسط یک دستیار با تجربه ضروری است .در صورتیکته ستر

در استایفل نیازی نیست اما میتوان از چستب ستیانواکریالت

حیوان بسته شود باید به شیوهای باشد که سریع و راحت قابل

در صورت خونریزی استفاده کرد.

باز شدن باشد .استفاده از لواشه در برخی اسبها کمک کننده

برنامتته بتتازتوانی و توانبخشتتی ( )Rehabilitationپتتتس از

خواهد بود و در برخی دیگر خیر که به خلق و ختوی حیتوان

جراحی ،به وضعیت مفصل و نوع ضایعه بستگی دارد که اغلب

بستگی دارد .مقیدسازی شیمیایی با تجتویز زایالزیتن بتا دوز

در جراحیهای ایستاده کوتاه مدت است چرا که ضایعاتی کته

 )3/1-3/1( mg/kgبهمنظور تراشیدن مو ،آمادهستازی محتل

ایستاده عمل میشوند ساده و معمتولی هستتند .برنامتههتای

جراحی و بیحسی موضعی صورت میگیرد .تجویز داخل رگی

معمول شامل استراحت در اصطبل به مدت  2هفته و متعاقبا

یا عضتالنی دتومیتدین نیتز بتا دوز )3/351-3/322( mg/kg

 6هفته تمرینات دستگردان استت .تجتویز ختوراکی روزانته

پس از انتقال اسب به باکس و بالفاصله پیش از جراحی انجام

دوبار فنیلبوتازون به میزان  5گرم بته متدت  0روز و ستپس

میشود .برای فتالك و کارپ دستتگاه تجتویز ستریع مایعتات

یکبار در روز به مدت  1روز دیگر باید صورت گیرد .بانداژ بته

( )Powerful fluid delivery systemالزم خواهد بتود چترا

مدت  2هفته روی محل باقی میماند و در صورت آلودگی یتا

که خونریزی در حالت ایستاده بیشتر خواهد بود.

پایین افتادن هر  0-2روز تعویض شود .بخیتههتا  53-52روز

آرتروسکوپ  1میلیمتری و تجهیزات سبک ویدئواندوستکوپ

بعتتد از عمتتل کشتتیده شتتود و متتیتتتوان دو هفتتته بعتتد

( )Lightweight videoendoscopic equipmentنیتز الزم

سدیمهیالورونات در مفصل تزریق کترد .استب از نظتر تتورم،

خواهد بود .بترای استتایفل ،پمتپ شستشتوی آرتروستکوپی،

ترشحات ،تب و یا لنگش تحتت مراقبتت و نظتر قترار بگیترد.

آرتروسکوپ  5/0میلیمتری ،منبع نور ،دوربین و مانیتور مورد

گزارشات متعدد موفتق از جراحتی ایستتاده آرتروستکوپی در
20
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 -حداقل تهاجم بافتی (کاهش درد بعد از عمل و آسیب بافت

اسب موجود است (.)7-9

نرم)

آرتروسکوپی در دامهای کوچک

 -بهبودی سریع بیمار و بازگشت به فعالیت

استفاده از آرتروسکوپی در جراحی دامهای کوچتک پتا جتای

 -کاهش جای زخم جراحی

پای استفاده از آن در انستان و استب گذاشتته استت .فتراهم

 -امکان ارزیابیهای مجدد و مکرر دورهای مفاصل

نبودن ابزار کافی و مناسب برای مفاصل کوچک ،هزینتههتای

 -بهبود دید و مشاهده سطوح و ساختارهای داخل مفصلی

ابتتزارآالت و شتتک و شتتبهه موجتتود در ارتبتتاط بتتا کتتارآیی و

 -کاهش خطر عفونتها و مخاطرات

کاربردی بودن آن نیز از دالیتل عمتده آن بتوده استت (.)53

 -امکان مشاهده و ضبط ویدئویی که شرایط آموزش را فراهم

نخستین توصیف استفاده از آرتروستکوپ در ستگهتا توستط

میکند.

 Siemeringصتتورت گرفتتت کتته گزارشتتاتی از یافتتتههتتای

معایب روش آرتروسکوپی نیز شامل موارد زیر است (،53-52

آرتروسکوپی استایفل ارائه کرد و به این جمعبندی رسید کته

:)1 ،1 ،7

ابزار مورد استفاده در تشخیص بیماریهای مفاصتل استتایفل

 -ابزارآالت و تجهیزات گران وآسیب پذیر هستند.

سگها مفید بوده است .تقریبتا در همتان زمتان Bennett ،و

 -آموزش و تجربه مورد نیاز و ضروری است.

 Kivumbiاز انگلیس فواید آرتروسکوپی استتایفل ستگهتا را

 -در مفاصل کوچک امکان کار با ابزار بسیار سخت و محتدود

گزارش کردند (.)53

است.

روشهتتای آرتروستتکوپی دامهتتای کوچتتک بتتا تتتالشهتتای

در ارتباط با معضالت و مشکالت این روش نیز موارد زیر ارائه

 Pearsonپیشتترفت کتترد کتته روش جراحتتی آرتروستتکوپی

شده است (:)1 ،1 ،7 ،53-52

استایفل ،شانه و مفصل رانی را گزارش کرد و اولتین استتفاده

 Hemarthrosis -یتتا تجمتتع ختتون متعاقتتب ختتونریزی در

موفتق آرتروستتکوپی در درمتتان  OCDکتتف را توصتیف کتترد

مفصل

( .)53از آن زمتتان ،آرتروستتکوپی دامهتتای کوچتتک از طریتتق

 -تجمع مایع در بافتهای اطراف مفصل

انتشارات و گزارشات مختلف روشهتای پیشترفته در اروپتا و

 -آسیب ناخواسته به غضروف مفصلی

ایاالت متحده ،ارائه ابزارهای تخصصی مورد نیتاز در دامهتای

 -شکستگیهای ابزارآالت جراحی در درون فضای مفصل

کوچک و برگزاری دورههای آموزشی مختلف در سراستر دنیتا

 -ورود اجسام خارجی به فضتای مفصتل (ذرات فلتز ابزارهتا،

توسعه یافت .گزارشتاتی از تترمیم  OCDمفصتل استتایفل در

مو.)....،

گربه نیز موجود است ( .)55آسیبهای رباط صتلیبی نیتز در

 -انسداد دید متعاقب خونریزی ،مژكهای مفصلی هیپرتتروف

سگها با جراحی آرتروسکوپی مورد تشتخیص و درمتان قترار

یا پدهای چربی

گرفته است و مزایای متعدد در مقایسه با آرتروتومی برای آن

 -آسیبهای عصبی

بر شمرده شده است (.)52

عفونت ،اتساع مفصلی بعد از عمل (با خون یا ترشتح بتیش از

آرتروسکوپی؛ منایا ،معایب و مشکالت

حد مایع مفصلی) ،فتق سینوویالی ،عدم خروج کامتل و بتاقی

مزایای عمده جراحتی آرتروستکوپی بتهعنتوان تکنیکتی کتم

ماندن قطعات جدا شده ،مینرالته شتدن بافتت نترم پیرامتون

تهاجمی شامل موارد زیر است (:)1 ،1 ،7 ،53-52

مفصل ،التهاب کپسول مفصتلی ،تحریتک تشتکیل استتخوان

 -کاهش مر

و میر

جدید و درد از جمله عواقب و مشکالت احتمالی پس از اعمال

 -کاهش مدت زمان بستری و هزینههای بعد از عمل

جراحی آرتروسکوپی هستند (.)1 ،1 ،7 ،53-50

 امکان درمان همزمان چندین مفصل با هم21
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پیشرفت و گسترش آرتروسکوپی در طب اسب

بورس مفصلی کیسههای بستهای هستند که مابین محلهتای

آرتروستتکوپی از زمتتان ورود بتته طتتب استتب پیشتترفتهتتا و

متحرك قرار دارند یا در انتهای ساختارهایی قرار میگیرند که

گستردگیهای متعددی را بهدست آورده است .آرتروستکوپی

فشاری غیر معمول بر آنها وارد میشود و منشای متادرزادی

غالف تاندون ،بورسها و روشهای متنتوع ترمیمتی از جملته

یا اکتسابی دارند ( .)1انواع مادرزادی در محلهتای مشخصتی

آنها بوده است (.)5-51

قرار دارند و ممکن است زیر تانتدون ،لیگامتان و عضتله واقتع

غتتالف تانتتدون ستتاختار ستتینوویال پیچیتتدهای استتت کتته

شده باشند یا زیتر پوستتی باشتند .بتورسهتای زیتر تانتدون

تاندونهای خم کننده ستطحی ( )SDFو عمقتی ( )DDFرا از

معمولترین هستند و بین تاندون و استخوان قرار متیگیرنتد،

باالی مفصل فتالك تا اواسط بند دوم انگشت احاطه میکنتد.

جاییکه مسیر تاندون تغییتر متیکنتد .حاشتیه داخلتی ایتن

این غالف حاوی مقادیر کم مایع مفصتلی استت کته حرکتات

ساختار ا را غشتای مفصتلی متژكدار پوشتانده استت .گفتته

تاندونها را تستهیل متیکنتد Tenosynovitis .کته التهتاب

میشود  22بورس زیر تاندونی مادرزادی در اسب وجتود دارد

غالف تاندون است با درد و تورم همراه است و حالتت متزمن

( .)1انتتواعی کتته از اهمیتتت بتتالینی برخوردارنتتد شتتامل

آن باعث تنگی و فشار لیگامنت حلقوی پشت مفصتل فتتالك

 Bicipital ،Calcanealو  Navicularاست .فرمهای اکتستابی

میشود .شکافها و شیارهای طولی و حاشیهای تاندونهتا در

آنها پس از تولد تشکیل میشوند و اکثرا روی برجستگیهای

غالف نیز رخ خواهد داد .عالوه بتر آستیبهتای تانتدونهتای

استخوانی و زیر پوست قرار دارنتد .معمتولتترین محتلهتای

خمکننده سطحی ( )SDFو عمقتی ( ،)DDFآستیب Manica

قرارگیری آنها در بین پوست و  Calcaneusیا Olecranon

 Palmarنیتتتتتتز در

است .همه این بورسها میتوانند در شترایط پاتولوژیتک (آب

 Tenosynovitisمزمن رخ میدهد و با بالعکس آسیبهتای

آوردگی ،عفونت ،آلودگی )...،تحت جراحی آرتروستکوپی قترار

فوق میتواند منجر به بروز مزمن ضایعه فوق شتود (.)51 ،56

گیرند که تحت عنوان بورسوستکوپی ( )Bursoscopyنامیتده

فرم غیر عفونی این ضایعه در اسبهای درساژ و پترش بستیار

میشود.

معمول است و امروزه با روش خاصی از جراحی آرتروستکوپی

اتصال مجدد قطعه جدا شتده متعاقتب  OCDدر مفاصتل 52

تشخیص و درمان میشتود .تنوستکوپی ( )Tenoscopyروش

اسب با استفاده از پینهایی از جنس  Polydioxanoneتحت

جراحی آرتروسکوپی غالف تاندون است که در سالهای اخیر

جراحی آرتروسکوپی انجام شده است ( .)58در  56مفصل بتا

کمک شایانی به درك بهتر پاتوژنز این ضتایعه کترده استت و

ضایعه فوق قطعات جدا شده با پین در محل جدا شده فیکس

جایگزین درمانهای عالمتی و قدیمی این ضایعه شتده استت

شد .با این فرضیه که در محتل جتدا شتده ،تترمیم از طریتق

(.)1 ،51 ،56

جتتایگزینی بتتا  ،Fibrocartilageموجتتب ترمیمتتی نتتاقص و

 Desmotomy of the annular ligamentنیتز در متوارد

بینظمی دائم سطوح مفصل متیشتود .نتتایج قابتل قبتول در

لزوم امروزه تحت شرایط همین تکنیک در اسب انجام میشود

ترمیم از این مطالعه گزارش شد که شامل رفتع ستریع تتورم

( .)1قطع  Collateral sesamoidean ligamentنیتز تحتت

بالینی مفصل و لنگش باعث بازگشت سریع بته فعالیتتهتای

جراحتتی آرتروستتکوپی در استتب انجتتام شتتده استتت (.)57

ورزشی بوده است .روشهتای جراحتی آرتروستکوپی مفصتل

شکستگیهایی که سطوح مفصلی را درگیر متیکننتد نیتز در

 Temporomandibularنیز در اسب بتهخصتوص در متوارد

کنار جراحی ارتوپدی استخوانهای شکسته امروزه همتراه بتا

بیماریهای تخریبی این مفصل ( )DJDتوصیف و انجتام شتده

جراحی آرتروسکوپی مفاصتل درگیتر انجتام متیشتوند تتا از

است ( .)59 ،23درمان ضایعات استخوان زیر غضروف مفصلی

وضعیت غضتروف مفصتلی ،ستالمت آن و یکپتارچگی مجتدد

و کیستهای این ناحیه نیز توستط جراحتی آرتروستکوپی در

متعاقب تثبیت ،اطمینان حاصل شود.

اسب مورد مدیریت و درمان موفق قرار گرفته است (.)51

 flexoriaو ligament

annular
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آنچه در پایان باید به آن اشاره کرد نیاز به ورود جدیتر ایتن

آرتروسکوپی بهعنوان یک موفقیت شگرف در جراحی ارتوپدی

روشهای نوین تشخیصتی و درمتانی بته حیطته دامپزشتکی

همانند رادیوگرافی یا سیتیاسکن بترای یتک رادیولوژیستت

 اگرچه بتدون شتک تتالش هتای صتورت گرفتته.کشور است

 تشخیص بیمتاریهتای مفصتلی بته، امروزه.مطرح شده است

کنونی قابل ستایش بوده است اما بهنظر میرسد بتا آنچته در

 همانند "بیماریهای.نوعی خاص تصحیح و تعریف شده است

سطح اول دامپزشکی دنیا یتا حتتی پزشتکی کشتور در حتال

مفصل شانه" و اعمال جراحی متعددی با آرتروسکوپی انجتام

عرضه و استفاده است همخوانی قابل قبولی نداشته باشد کته

 آینده این روش نتوین در دامپزشتکی بستیار روشتن.میشود

،البته از زوایای مختلف از قبیل پذیرش و نیتاز جامعته دامتی

. دامپزشکان جراح بیشتری با این روش کار خواهند کرد.است

 تهیته و تتامین تجهیتزات گترانقیمتت و،توجیهات اقتصادی

بیماریهای مفصلی بیشتری به این شیوه درمان خواهد شد و

.هرفیت آموزشی قابل بحث و بررسی است

 تشتخیص و درمتان قترار،مفاصل کوچکتری متورد ارزیتابی
.)53( خواهند گرفت
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Abstract in English

History of arthroscopic surgery
In addition to joint replacement and internal fixation of fractures, arthroscopic surgery is
regarded as one of the three greatest improvement in the diagnosis and treatment of patients
with conditions affecting the musculoskeletal system during the twentieth century. This
minimally invasive surgical technique was based on introduction and presentation of the
cystoscopes from 1806; and afterwards passed the gradual advancement to reach the current
complex instrument and techniques. Professor Takagi and his student Watanabe were named
“father of arthroscopy” and “father of modern arthroscopy”, who made extremely effective
efforts in designing, building and usage of the instruments and techniques. Shifting from
arthrotomy to arthroscopy tremendously increased the success rate and decreased the
complications of the joint surgery. Introduction of this technique to the veterinary medicine
occurred in mid twentieth century after an arthroscopic surgery in a horse joints. Nowadays, this
technique is being routinely used in veterinary medicine in horses and small animals worldwide,
and has revolutionized the articular diseases diagnostic and therapeutic processes likewise
human medicine. This article focuses on the history of arthroscopic surgery, the introduction into
the veterinary medicine, different usages, advantages, disadvantages and complications.
Key words: Arthroscopy, History, Veterinary
Received April 2016; Accepted May 2016

27

التیام ،دوره  ،0شماره 5091 ،28-12 :5

Eltiam 3 (1): 28-42, 2016

التیام
eltiam.ivsa@gmail.com

تاریخ دریافت :اسفندماه 5091
تاریخ پذیرش :فروردینماه 5091

استئوکندروز دیسکان در اسب
سمانه قاسمی ،کامران

سرداری*

گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
*

sardari@um.ac.ir

چکیده
عوامل مختلفی میتواند سالمت سیستم عضالنی-اسکلتی اسبها را در طی دوره رشد و در بدو شروع فعالیتهای ورزشی
متاار کند .در حال حاضر ،اختالالت استخوانی در اسبهای در حال رشد به عنوان یکی از مهمترین معضالت در صنعت
پرورش اسب مطرح هستند .استئوکندروز یا استئوکندریت مهمترین این نوع اختالالت است که به واسطه شیوع باال در
جمعیت اسبها و همچنین اار بر فعالیت ورزشی حیوان و تحمیل هزینههای باال از اهمیت ویژهای برخوردار است .این عارضه
بهواسطه اختالل در تمایز کندروسیتها و در نهایت استخوانی شدن داخل غضروفی به وقوع میپیوندد که در صورت پیشرفت
موجب حضور قطعات غضروفی و یا غضروفی استخوانی در فضای مفصلی میشود .عوامل متعددی در بروز این عارضه دخیل
هستند .استفاده از روش آرتروسکوپی بهترین روش درمان استئوکندروز جهت بهبود عالئم بالینی و بازگشت اسب به عملکرد
ورزشی است .علیرغم وجود امکان درمان ،به نظر میرسد پیشگیری از این عارضه ،مهمترین جنبه این بیماری جهت کاهش
خسارات اقتصادی حاصل از آن است .در مقاله حاضر ،این عارضه مورد بررسی قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :استئوکندروز ،اسبهای جوان ،آرتروسکوپی ،لنگش

مقدمه

توجه به پیشرفت جنبههای مختلف طب اسب ،لنگش

پرورش و نگهداری اسب که بهمنظور اهداف مختلف از دیرباز

همچنان یکی از دغدغههای اصلی این صنعت در گذشته و

مورد توجه بشر بوده است در حال حاضر تبدیل به یک

حال حاضر بوده است .عوامل متعددی در سنین مختلف

صنعت عظیم و رو به رشد در سراسر جهان شده است.

موجب بروز لنگش میشوند .عالوه بر بیماریهای استخوانی

پیشرفت و موفقیت این صنعت مرهون حضور عوامل مختلفی

که به طور معمول اسبها را در سنین باال درگیر میکنند،

از جمله آموزشهای علمی و مدون در زمینه پرورش،

عوارضی نیز وجود دارند که سالمت سیستم عضالنی-اسکلتی

نگهداری و جلوگیری از بروز بیماریها و عوارضی است که

اسبها را در طی دوره رشد و در بدو شروع فعالیتهای

سالمت جسمانی و آینده ورزشی اسبها را متاار مینماید .با

ورزشی تحت تاایر قرار میدهند اما علیرغم اهمیتی که دارند
همچنان ناشناخته باقی ماندهاند .مطالعات متعدد نشان
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میدهند که لنگش اصلیترین عامل کاهش عملکرد ورزشی

پیشگیری و آموزش پرورش دهندگان اسب اختصاص یافته

اسبهای جوان  2تا  0ساله است به طوریکه بین %20-%67

است ( .)5-53در سالهای اخیر در ایران نیز میزان شیوع

جمعیت اسبهای جوان بهواسطه حضور لنگش قادر به شروع

استئوکندروز در حال افزایش است به طوریکه سالیانه تعداد

و انجام تمرینات ورزشی و یا شرکت در مسابقات نیستند .از

فراوانی از اسبهای جوان با تظاهرات مختلفی از این عارضه

میان تمام عوامل ایجاد کننده لنگش در اسبهای جوان،

به مراکز درمانی کشور ارجاع داده میشوند .دلیل اهمیت این

صدمات و اختالالت عضالنی-اسکلتی معمولترین عامل

عارضه ،تعدد عوامل مسبب ،تظاهرات بالینی مختلف،

مسبب هستند .بهجز عوارض استخوانی که میتوانند بر اار

هزینههای درمان و از همه مهمتر حذف زود هنگام اسب از

صدمات مکانیکی و یا ضربات رخ دهند ،مجموعهای از

چرخه فعالیتهای ورزشی است .حتی وجود استئوکندروز

اختالالت استخوانی وجود دارند که میتوانند سیستم

موجب حذف اسب از چرخه تولید مثلی به دلیل نقش ژنتیک

عضالنی-اسکلتی را در اسبهای در حال رشد متاار نمایند و

در بروز آن خواهد شد.

تحت عنوان بیماریهای تکوینی استخوانی یا ارتوپدی

تعیین یک عامل مشخص بهعنوان عامل اصلی این عارضه

( )Developmental orthopedic disease:DODنامیده

همچنان مورد بحث است و همین امر موجب پیچیدگی و

میشوند .این اختالالت که قابلیت تظاهر در بدو تولد ،طی

دشواری پیشگیری آن شده است .به این منظور در این مقاله

دوره رشد و حتی همزمان با شروع تمرینات ورزشی در

استئوکندروز و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار میگیرد.

اسبها را دارند ،بهدلیل اار قابل توجه بر عملکرد حیوان در

بیماریزایی

اوج دوره ورزشی و همچنین تحمیل هزینههای باالی درمان

پیش از پرداختن به روند بیماریزایی استئوکندروز اشاره

بسیار مهم هستند .بنابراین شناخت آنها ،آشنایی با

اجمالی به استخوانها و مفاصل ضروری بهنظر میرسد .در

روشهای درمان و پیشگیری از این عوارض در تامین آینده

بدن اسب ،بال بر  233استخوان با اشکال و ابعاد مختلف

ورزشی اسبها ضروری خواهد بود .هر چند عوارض مختلفی

حضور دارند که استخوانهای واقع در قسمتهای تحتانی

در این گروه قرار دارند اما از این میان استئوکندروز
(استئوکندروز/استئوکندریت

دیسکان)OCD:

اندامهای حرکتی نقش مهمی را در حرکت و عملکرد حیوان

مهمترین

بر عهده دارند .این استخوانها که جز استخوانهای بلند

عارضهای است که با درگیری یک چهارم تا یک سوم جمعیت

طبقهبندی میشوند ،شامل یک بدنه 2 ،عدد متافیز و

اسبهای جوان میتواند موجب بروز لنگش و خسارات

همچنین  2عدد اپیفیز هستند .اپیفیز در دو انتهای

اقتصادی گسترده شود .علیرغم پیشرفت شرایط مدیریتی،

استخوان قرار دارد و توسط غضروف مفصلی پوشیده میشود.

رخداد این عارضه در حال افزایش است به طوریکه برخی

فیز یا صفحه رشد نیز از سلولهای غضروفی تشکیل شده

مطالعات انجام شده نشان میدهند که در طی سالهای

است که در فاصله بین متافیز و اپیفیز قرار دارد و مسئول

 ،5999-2333ساالنه بین  22333-21333کره اسب در

رشد طولی استخوان است .رشد طولی استخوانهای بلند در

کشورهای واقع در اروپای غربی با درجات مختلفی از

دوره جنینی در مرکز استخوان سازی اولیه در دیافیز

استئوکندروزیس متولد میشوند .هر چند بسیاری از این

استخوان و پس از تولد در مراکز استخوان سازی اانویه در

عالئم در شروع فعالیتهای ورزشی تظاهر مییابند .اهمیت

اپیفیز استخوان و طبق پدیده استخوانی شدن داخل

استئوکندروزیس در آینده ورزشی اسبها تا اندازهای است که

غضروفی صورت میگیرد .مفصل محل ارتباط دو استخوان با

در بسیاری از کشورهای پیشرفته برنامهریزیهای هدفمند و

هم است که بسته به میزان حرکت پذیری مفاصل به  0نوع

بودجههای فراوانی به منظور شناخت ابعاد مختلف آن ،درمان،

قابل تقسیم هستند .مفاصل واقع در بخش تحتانی اندامهای
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حرکتی از نوع سینوویال و متحرك هستند .مفاصل امکان
حرکت پذیری ،انتقال وزن و در نهایت حرکات منظم اندامها
را فراهم میآورند (.)55 ،52
استئوکندروز به واسطه اختالل در تمایز کندروسیتها و در
نهایت استخوانی شدن داخل غضروفی در اسبهای جوان در

شکل  .3نمای هیستوپاتولوژی حاصل از استئوکندروز

حال رشد به وقوع میپیوندد .روند نامنظم استخوان سازی به
شکلگیری کانونهای غضروفی ضخیم و نواحی نکروزهای
میانجامد که در صورت پیشرفت ،منجر به صاف شدن
برجستگیهای استخوانی و تشکیل شیارها و آویختههای
غضروفی و یا غضروفی-استخوانی شده که با نام
استئوکندروز/استئوکندریت دیسکان ( )OCDشناخته میشود.

شکل  .4نماهای رادیوگرافی و هاهری استئوکندروز در سطوح مفصلی

قابلیت جدا شدن و حضور این قطعات در فضای مفصلی
زمینه ساز ایجاد ضایعات مفصلی خواهد بود (،7-53 ،52-21
( ،)5-1 ،6اشکال .)5-1

شکل  .5نماهای رادیوگرافی و آرتروسکوپی استئوکندروز

عوامل مسبب
عوامل متعددی در شکلگیری استئوکندروز دخیل هستند اما
دلیل اصلی رخداد آن همچنان ناشناخته مانده است.

شکل  .1روند بیماریزایی در عارضه استئوکندروز

مجموعهای از عوامل بهشکل مجزا و یا در کنار هم زمینه بروز
استئوکندروزیس را فراهم میآورند (-56 ،58 ،25 ،21 ،21
 .)5 ،1 ،53 ،51در ذیل این عوامل و نقش هر یک از آنها در
شکلگیری استوکندروز مورد بررسی قرار میگیرند.
ژنتیک و وراثتپذیری :این عامل بهعنوان یکی از مهمترین
عوامل در سببشناسی استئوکندروز مطرح میشود .مطالعات
گوناگونی وجود دارند که بر ورااتپذیری استئوکندروزیس
داللت دارند .نشان داده شده است که ژنهای متنوعی
مسئول ایجاد استئوکندروز در مفاصل مختلف هستند .حتی
میزان ورااتپذیری در مفاصل مختلف ،متفاوت است به
طوریکه میزان ورااتپذیری بهترتیب در مفاصل تارس،

شکل  .2ضایعات حاصل از استئوکندروز در سطوح مفصلی

فتالك و استایفل کاهش مییابد .از سویی حساسیت باالی
03
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نژادهایی نظیر تروبرد و وارمبالدها و استانداربرد در مقابل

صدمات مکانیکی و تمرینات شدید ورزشی بهواسطه تسهیل

حساسیت پایین پونیها و اسبهای وحشی به این عارضه ،بر

جداشدگی قطعات حاصل از استئوکندروز احتمال شروع

نقش ژنتیک و ورااتپذیری در رویداد استئوکندروز داللت

عالئم بالینی را تسریع مینمایند .هر چند تمرین ممکن است

میکند (.)5 ،2 ،1 ،6 ،7 ،53 ،51 ،51 ،58 ،21 ،26

بر ههور و محل ضایعات تاایرگذار باشد اما به عنوان یک

اختالتت خونرسانی :حضور اختالالتی مانند کاهش

عامل بیماریزای اولیه مطرح نیست .باید توجه داشت که

خونرسانی در عروق خونی سلولهای غضروفی و نکروز

استخوان ساختاری پویا و دینامیک است و حضور یک برنامه

کانالهای غضروفی به دلیل ایجاد اختالل در استخوانی شدن

تمرینی کنترل شده و مناسب جهت رشد و بازسازی ساختار

داخل غضروفی قادر به القای استئوکندروز هستند .هر چند

استخوانها ضروری است (،9 ،53 ،51-56 ،58 ،22 ،21 ،26

این نظریه در اسب همچنان تحت بررسی قرار دارد (،21 ،27

.) 2 ، 1 ، 7

.)2 ،1 ،7 ،9 ،51 ،51 ،25

عوامل هورمونی و اندوکرینی :عدم تعادل در سیستم

ویژگیهای آناتومیکی :بررسیها نشان دادهاند که شکل،

هورمونی و اندوکرینی بدن به واسطه اار بر روند استخوانی

خصوصیات آناتومیکی و عملکرد برخی از مفاصل رخداد

شدن داخل غضروفی با رخداد استئوکندروز مرتبط است.

استئوکندروز را در آنها تسهیل میکند و این امر موجب بروز

افزایش هورمون انسولین و مشتقات آن و هورمون پاراتورمون

بیشتر این عارضه در برخی مفاصل در مقایسه با سایر مفاصل

موجب افزایش تداوم روند تکثیر سلولهای غضروفی و عدم

میشود (.)7 ،51 ،25

تمایز آنها به سلولهای استخوانی و همچنین تغییر در ماده

سرعت رشد و اندازه بدن :مطالعات نشان دادهاند که

زمینه استخوانی میشود که این امر روند استخوانی شدن را

احتمال رخداد استئوکندروز در کره اسبهایی با سرعت رشد

دچار کاهش و اختالل میکند و در نتیجه موجب افزایش

و توده بدنی باالتر نسبت به همساالن خود بیشتر است.

احتمال بروز استئوکندروز خواهد شد .عالوه بر این افزایش

افزایش وزن موجب افزایش فشار بر استخوانها و در نهایت

میزان انسولین موجب کاهش تولید هورمونهای تیروئیدی

ایجاد اختالل در استخوان سازی داخل غضروفی میشود .در

میشود که در نهایت موجب کاهش شکلگیری عروق در

مطالعهای نشان داده شد که احتمال بروز استئوکندروز در

نواحی استخوان سازی و همچنین کاهش تمایز سلولهای

کره اسبهایی با وزن بیشتر در هنگام از شیرگیری  1برابر

غضروفی به سلولهای استخوانی و در نتیجه اختالل در

بیشتر از همساالن خود با وزن کمتر است .اما این بدان معنا

فرآیند استخوان سازی داخل غضروفی و افزایش احتمال

نیست که کاهش وزن به طور کامل موجب عدم ابتال به

رخداد استئوکندروزیس میشود .افزایش هورمون کلسیتونین

استئوکندروز میشود .احتمال ابتال به این عارضه برای کره

نیز مانع جایگزینی بافت غضروفی با استخوان و افزایش ابتال

اسبهایی با وزن متعادل نیز وجود دارد که این امر بهدلیل

به استئوکندروز خواهد شد (،1 ،7 ،9 ،53 ،51 ،58 ،25 ،21

حضور عواملی مانند ژنتیک است که در تعامل با سرعت رشد

.) 2

نقش خود را اعمال میکنند (.)1 ،7 ،9 ،53 ،51 ،21 ،26

عوامل تغذیهای :تغذیه یکی دیگر از مهمترین عوامل در

صدمات مکانیکی و تمرینات ورزشی :نقش این عوامل

روند شکلگیری استئوکندروز است به طوریکه امروزه جایگاه

بهعنوان عوامل اولیه در بروز استئوکندروز همچنان مورد بحث

ویژهای را برای این عامل بهمنظور پیشگیری از استئوکندروز

است .بهنظر میرسد ضربات و نیروهای وارد شده که ممکن

در نظر میگیرند .نقش تغذیه بهصورت افزایش ،کمبود و عدم

است به شکل ناگهانی بعد از تولد رخ دهند ،عاملی تسهیل

تعادل در مواد غذایی در بیماریزایی استئوکندروز مطرح

کننده برای آغاز ضایعات استئوکندروز هستند و از طرفی

میشود که از این میان عدم تعادل بین مواد مختلف غذایی
05
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بیشترین اهمیت را بهخود اختصاص میدهد .افزایش دریافت

هستند که هم کاهش و هم افزایش مقادیر آنها در

میزان انرژی از مواد غذایی بهویژه افزایش دریافت

بیماریزایی استئوکندروز مشارکت دارند .عدم تعادل بین این

کربوهیدراتها مانند دریافت زیاد جو ،موجب افزایش احتمال

دو ماده معدنی بسیار حائز اهمیت است .نسبت مناسب بین

رخداد استئوکندروز میشود .دریافت بیش از حد

کلسیم به فسفر بین  5/1-2برای کلسیم به  5برای فسفر

گلوکز

است .نقش ویتامینهای مختلف مانند ویتامین آ (،)A

(هایپرگالیسمی) و بهدنبال آن افزایش میزان انسولین خواهد

ویتامین بی  ،)B1( 5ویتامین ث ( )Cو ویتامین دی ( )Dنیز

شد .انسولین نیز مطابق با آنچه در باال ذکر شد از طریق اارات

در استئوکندروز در حیوانات مختلف بررسی و اابات شده

نامناسب بر تمایز کندروسیتها و در نهایت اختالل در فرآیند

است .افزایش مقادیر ید و سلنیوم و آلودگیهای محیطی با

استخوان سازی داخل غضروفی موجب افزایش احتمال رخداد

عناصر و فلزاتی مانند سرب ،کادمیم و آهن نیز زمینه بروز

استئوکندروز میشود .کاهش میزان پروتئین جیره نیز موجب

استئوکندروز را فراهم میآورد .در نهایت باید توجه داشت که

اختالل در رشد استخوان و افزایش ابتال به استئوکندروز

نقش مواد غذایی مختلف در رخداد استئوکندروز بسیار

خواهد شد.

پیچیده است .همچنین تفاوتهایی بین مقادیر مختلف مواد

نقش کمبود ،افزایش و عدم تعادل مواد معدنی مختلف نیز در

غذایی در مناطق مختلف کشور وجود دارد (،21-26 ،29 ،03

این عارضه اابات شده است .کمبود مس میتواند زمینه ساز

 .)2 ،7 ،9 ،53 ،50-51 ،25بنابراین جهت انتخاب یک جیره

افزایش رخداد انواع بیماریهای تکوینی استخوانی از جمله

غذایی مناسب بهمنظور پیشگیری از استئوکندروز مجموعهای

استئوکندروز و افزایش شدت شکلگیری ضایعات حاصل از

از معیارها باید مورد توجه قرار گیرند.

کربوهیدراتهای

سهلالهضم

موجب

افزایش

آن شود .مس در ساختار آنزیمی به نام لیزیلاکسیداز حضور

تظاهرات و عالئم بالینی

دارد که حضور این آنزیم جهت برقراری اتصاالت عرضی بین

استئوکندروز میتواند در یک مفصل به شکل یکطرفه و یا دو

رشتههای کالژن و االستین در بافتهای مختلف بدن از جمله

طرفه رخ دهد اما احتمال بروز آن در دو مفصل مختلف

غضروف و استخوان ضرورت دارد .کاهش مس دریافتی از

بهندرت قابل مشاهده است .هر چند استئوکندروز میتواند در

جیره موجب اختالل در عملکرد این آنزیم و همچنین نقص

تمام مفاصل رخ دهد اما این احتمال در برخی مفاصل و حتی

در برقراری اتصاالت عرضی رشتههای کالژن و در نهایت نرم

برخی جایگاههای خاص در یک مفصل بیشتر است که این امر

شدن ساختارهای غضروفی و کاهش دانسیته استخوانی

تا حد زیادی به نژاد ،ژنتیک و خصوصیات آناتومیکی مفاصل

خواهد شد .عالوه بر این دریافت مقادیر مناسب مس افزایش

وابسته است .از بین مفاصل بیشترین گزارشات رخداد

بهبود روند ضایعات استئوکندروز در کره اسبهای مبتال را

استئوکندروز به مفاصل تارس (خرگوشی) ،استایفل ،فتالك

فراهم میآورد .عنصر روی ماده معدنی دیگری است که

(بخلق) و شانه اختصاص دارد .در نژاد تروبرد بیشترین موارد

مقادیر آن در در بدن در تعادل با مقادیر مس قرار دارد .هر

استئوکندروز در مفصل استایفل و در نژادهای وارمبالد و

چند کاهش روی بهدلیل نقش آن در آنزیم آلکالینفسفاتاز

استانداردبرد در مفصل تارس رخ میدهد .عالئم بالینی بهطور

موجب کاهش کیفیت بافت استخوانی است اما افزایش آن نیز

معمول پیش از یک سالگی هاهر میشوند هر چند ممکن

موجب کاهش جذب مس دریافتی از جیره غذایی توسط بدن

است تا هنگام بلوغ استخوانی ( )0-1سالگی نیز به تعویق

میشود .در نهایت عدم تعادل بین مقادیر مس و روی

بیفتند .بسته به شدت آسیب وارد شده ناشی از استئوکندروز

مشکلساز خواهد بود .نسبت مناسب بین مس و روی باید 5

و نوع مفصل درگیر ،بیماری میتواند فاقد و یا شامل طیف

به  1یا  5به  1باشد .کلسیم و فسفر نیز دو عنصر دیگری

وسیعی از عالئم با شدتهای مختلف باشد .این عالئم بهطور
02
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عمده شامل تغییرات رفتاری ،درد ،تورم ،التهاب و افیوژن

بهعنوان روشی مناسب جهت تشخیص استئوکندروز قابل

مفصلی ،تغییر در کمیت و کیفیت گام و درجات مختلفی از

استفاده است (.)02

لنگش میشود (( ،)6 ،9 ،56 ،59 ،23 ،21 ،03شکل .)6

شکل  .6عالئم بالینی حاصل از استئوکندروز

تشخیص
معاینه بالینی دقیق ،استفاده از آزمونهای خمشی و بیحسی
مفاصل ،روشهای مختلف تصویربرداری مانند رادیولوژی و
سونوگرافی و در نهایت آرتروسکوپی از جمله روشهای قابل
استفاده بهمنظور تشخیص استئوکندروز هستند( .اشکال ،8
.)7
رادیولوژی روشی مناسب جهت ارزیابی وجود جراحات ناشی
از استئوکندروز در مفاصل است .هر چند ممکن است در
شکل  .1استفاده از آزمونهای خمشی به منظور ارزیابی عملکرد اندامهای

برخی موارد علیرغم عالئم بالینی ،در رادیوگراف اخذ شده

حرکتی و وجود درد در مفاصل

یافته خاصی مشاهده نشود .باید توجه داشت از آنجاییکه در

(بخش جراحی اسب دانشکده دامپزشکی دانشگاه

فردوسی مشهد)

برخی موارد احتمال درگیری دو طرفه مفاصل با استئوکندروز
وجود دارد باید از مفصل اندام طرف مقابل نیز تصویر
رادیوگرافی اخذ شود ( .)02با استفاده از عالئم بالینی و
رادیولوژی ضایعات حاصل از استئوکندروز در  0گروه
دستهبندی میشوند )5 .ضایعاتی که موجب بروز عالئم بالینی
و رادیوگرافی میشوند )2 ،ضایعاتی که عالئم بالینی را موجب
میشوند اما فاقد عالئم رادیوگرافی هستند هر چند در
آرتروسکوپی قابل ردیابی هستند و  )0ضایعاتی که فاقد عالئم
بالینی اما دارای عالئم رادیوگرافی هستند .ضمن اینکه امکان
درجهبندی ضایعات استئوکندروز در رادیولوژی نیز وجود دارد
(( ،)6 ،8 ،51 ،21 ،03-02شکل  .)9ارزیابی و اتدازهگیری

شکل  .2استفاده از رادیولوژی به منظور ارزیابی وجود استئوکندروز در

برخی از بیومارکرهای موجود در مایعات مفصلی و خون نیز

مفاصل

00

(بخش تصویربرداری تشخیصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)
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قطعات حاصل از استئوکندروز در سطوح مفصلی همراه با
دبریمنت بستر قطعه جدا شده نقش قابل توجهی را در بهبود
جراحات دارد .یرداشت الیههای آسیب دیده موجود در سطوح
مفصلی و دبریمنت بستر آسیب دیده موجب تحریک بخش
آسیب دیده جهت نوسازی و جایگزینی تدریجی بافت سالم
بهجای جراحت اولیه میشود .استفاده از روشهایی برای
تثبیت قطعه جدا شده با ابعاد بزر تر با استفاده از
آرتروسکوپی نیز نتایج قابل قبولی را به همراه داشته است.
عوامل مختلفی در بهبود پیشآگهی و میزان موفقیت
آرتروسکوپی موار هستند .از این میان مهمترین عامل ،میزان
تخریب و تغییرات دژنراتیو موجود در سطوح مفصلی است.
بهگونهای که مراجعه دیر هنگام و استفاده از درمانهای غیر
اصولی و بدون تجویز دامپزشک موجب افزایش تغییرات
مخرب در سطوح مفصلی ،دشواری درمان و کاهش میزان
موفقیت میشود اما ارجاع بهموقع به مراکز درمانی مجهز،
میزان موفقیت و بازگشت اسب به عملکرد ورزشی را بهشکل
قابل توجهی افزایش خواهد داد .جنس و کارآیی اسب و

شکل  .9مقایسه سطوح مفصلی سالم و انواع جراحات مختلف حاصل از

یکطرفه و یا دوطرفه بودن ضایعات از جمله عواملی هستند

استئوکندروز در مفاصل

که در پیشآگهی روش آرتروسکوپی در درمان جراحات

درمان

حاصل از استئوکندروز تاایر معنیداری ندارند .همچنین باید

درمانهای حمایتی و محافظه کارانه نظیر استراحت،

توجه داشت که مراقبتهای پس از عمل شامل استراحت،

بیحرکت سازی مفاصل ،تزریقات داخل مفصلی موادی مانند

توقف فعالیتهای ورزشی حیوان برای بازه زمانی مشخص و از

اسید هیالورونیک و روشهای جراحی مانند آرتروتومی،

سرگیری تدریجی این فعالیتها در بهبود بیمار نقش مهمی را

آرتروسکوپی و تثبیت قطعات با کمک مواد قابل جذب در

ایفا خواهند کرد (( )6 ،9 ،56 ،23 ،21 ،02 ،00اشکال -50

درمان استئوکندروز کاربرد دارند .علیرغم اینکه روشهای

.)53

مختلفی به منظور درمان استئوکندروز وجود دارد اما
آرتروسکوپی همچنان بهترین ،مناسبترین و پرکاربردترین
روش در درمان ضایعات استئوکندروز است .ارزیابی بهتر و
آسانتر مفاصل ،کاهش میزان آسیب به مفاصل حین جراحی،
کاهش دوره نقاهت و بازگشت سریعتر به عملکرد ورزشی،
تنوع کاربرد در مفاصل مختلف ،هاهر مناسب محل برش و
شکل  .10تزریق داخل مفصلی به منظور درمان استئوکندروز

کاهش عوارض پس از عمل از جمله مهمترین مزایای روش

اسب دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

آرتروسکوپی در مقایسه با روش آرتروتومی است .برداشت

01
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شکل  .11استفاده از آرتروسکوپی در درمان جراحات مفصلی حاصل از
استئوکندروز

شکل  .14محلهای رایج بروز استئوکندروز در مفصل استایفل در اسب

عمده اسبهای مبتال به استئوکندروز در مفصل استایفل ،در
محدوده سنی کمتر از یک سال تا دو سال قرار دارند%17 .
موارد درگیری بهصورت دو طرفه است .شروع عالئم بسته به
طول مدت آسیب و میزان تخریب سطوح مفصلی دارد .شروع
ناگهانی تورم و سپس لنگش رایجترین عالئم استئوکندروز در
مفصل استایفل هستند .کوتاه شدن فاز قدامی حرکت و درد

شکل  .12استفاده از آرتروسکوپی در درمان جراحات مفصلی در اسب

نیز از جمله سایر عالئمی است که در مفصل استایفل مبتال به

(بخش جراحی اسب دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

استئوکندروز مشاهده میشود (شکل .)51

شکل  .13قطعات خارج شده از مفاصل مختلف مبتال به استئوکندروز
بهوسیله از آرتروسکوپی

(بخش جراحی اسب دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

بهدلیل اهمیت بیماری استئوکندروز بر عملکرد ورزشی
اسبها ،در ادامه این عارضه بهشکل مجزا در مفاصل مختلف
مورد بررسی قرار میگیرد.
استئوکندروز در مفصل استایفل (،23 ،21 ،02 ،01-07
 :)6 ،9مفصل استایفل محل ارتباط بخش پایینی استخوان
ران و بخش باالیی استخوان درشتنی است .مفصل استایفل
یکی از رایجترین محلهای بروز استئوکندروز بهویژه در نژاد
تروبرد است .لبههای برجسته کندیلهای جانبی و میانی
شکل  .15تورم حاصل از استئوکندروز در مفصل استایفل

( )Lateral and medial trochlear ridges of femurو
استخوان کشکک ( )Patellaمعمولترین مکانها برای بروز

اخذ رادیولوژی در کنار انجام معاینات بالینی جهت تشخیص

استئوکندروز در مفصل استایفل هستند (شکل .)51

الزامی است .در رادیولوژی سطوح ناصاف مفصلی و حضور

01
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بازگشت اسب به فعالیتهای ورزشی بسیار کمتر بوده است.

قطعات آزاد قابل مشاهده خواهد بود (اشکال .)56 ،57

همچنین مطالعات نشان دادهاند که پیشآگهی بهدنبال
آرتروسکوپی در مفصل استایفل ارتباط معنیداری با سن و
اندازه ضایعات دارد به طوریکه در حیوانات باالی یکسال و
در ضایعات کمتر از  2سانتیمتر پیشآگهی بهتری قابل
انتظار است.
استئوکندروز در مفصل تارس (،21 ،02 ،01 ،06 ،08-13
 :)6 ،9مفصل تارس (خرگوشی) محل ارتباط بخش پایینی
شکل  .16نریان عرب  22ماهه مبتال به استئوکندروز در مفصل استایفل

استخوان درشتنی ،استخوانهای تارس و بخش باالیی

همراه با مشاهده قطعه جدا شده در تصویر رادیولوژی که طی آرتروسکوپی
از مفصل خارج شده است( .بخش اسب بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

استخوان قلم اصلی است .مفصل تارس رایجترین محلهای
بروز استئوکندروز در نژادهای وارمبالد و استانداردبرد است.
بخش پایینی استخوان درشتنی ( Distal intermediate
 )ridge of tibiaو همچنین استخوان تالوس ( Lateral and

 ،)medial trochlear ridge of talusمعمولترین مکانها
برای بروز استئوکندروز در مفصل تارس هستند (شکل .)58

شکل  .11بینظمی حاصل از استئوکندروز در لبه پایینی استخوان ران در
مفصل استایفل در یک راس تریان دو خون

(بخش تصویربرداری تشخیصی

بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

هر چند استراحت و تزریقات داخل مفصلی در کاهش عالئم
بالینی موار است اما آرتروسکوپی بهترین روش بهمنظور
درمان جراحات استئوکندروز در مفصل استایفل است.
بررسیهای انجام شده در مفصل استایفل نشان میدهد که

شکل  .12محلهای رایج بروز استئوکندروز در مفصل تارس در اسب

حدود  61%-78%اسبهایی که تحت آرتروسکوپی در این
مفصل برای درمان استئوکندروزیس قرار گرفتهاند به عملکرد

اسبهای مبتال به استئوکندروز در مفصل تارس به طور

ورزشی پیشین خود بازگشتهاند .استفاده از پینهای

معمول در محدوده سنی  6ماهگی تا دو سالگی عالئم را نشان

پلیدیوکسانون به منظور اتصال و تثبیت قطعه استئوکندروز

میدهند .بسته به محل آسیب ،عالئم عمده شامل تورم و

دیسکان موجب افزایش قابل توجهی در پیشآگهی اسبهای

لنگش است .اتساع کپسول مفصلی ناشی از بیماری

تحت درمان تا  91%میشود .این در حالی است که با انجام

استئوکندروز در مفصل تارس موجب ایجاد نوعی از بیماری

سایر روشهای درمانی مانند تزریقات داخل مفصلی احتمال

اوفه (اسپاوین) بهنام  Bog spavinمیشود .درد همراه با
06
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ایجاد تغییراتی در گامها از سایر عالئم استئوکندروز در مفصل

منظور برداشت قطعات حاصل از استئوکندروز در این مفصل

تارس هستند .معاینات بالینی کامل در کنار رادیولوژی نقش

قرار گرفتهاند به عملکرد ورزشی پیشین خود بازگشتهاند .این

مهمی را در تشخیص این بیماری بر عهده دارند (اشکال ،25

در حالی است که با انجام سایر روشهای درمانی مانند

.)59 ،23

تزریقات داخل مفصلی احتمال بازگشت اسب به فعالیت
ورزشی بسیار کمتر بوده است .همچنین مطالعات نشان
دادهاند بهدنبال تثبیت قطعات با استفاده از آرتروسکوپی در
مفصل تارس ،احتمال بازگشت اسب به فعالیتهای ورزشی به
بیش از  %93افزایش مییابد .ارتباط معنیداری بین
پیشآگهی درمان با استفاده از آرتروسکوپی در مفصل تارس
با سن اسب و اندازه ضایعات وجود ندارد.
استئوکندروز در مفصل فتالک (،9 ،21 ،01 ،06 ،15-16
 :)6مفصل فتالك (بخلق) محل ارتباط بخش تحتانی

شکل  .19تورم حاصل از استئوکندروز در مفصل تارس همراه با حضور

استخوان قلم اصلی با بخش فوقانی استخوان بند اول انگشتان

قطعات جدا شده در تصاویر رادیولوژی

در اندامهای حرکتی قدامی و خلفی است .برجستگی موجود
در قسمت میانی انتهای استخوان قلم اصلی ( Sagittal ridge

 )of metacarpal/maetatarsal bonesو بخش فوقانی
استخوان بند اول ( )First phalanxمحلهای رایج بروز
استئوکندروز در مفصل فتالك هستند (شکل .)22

شکل  .20تورم حاصل از استئوکندروز در در مفصل تارس در یک راس
تریان  0ساله

(بخش اسب بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

شکل  .22محلهای رایج بروز استئوکندروز در مفصل فتالك در اسب

اسبهای مبتال به استئوکندروز در مفصل فتالك به طور
معمول در محدوده سنی  8ماهگی تا دو سالگی عالئم را نشان

شکل  .21تورم حاصل از استئوکندروز در در مفصل تارس همراه با نمای
آرتروسکوپی جراحت حاصل در یک راس مادیان دو خون  5ساله

میدهند .برخی از اشکال دیگر عارضه نیز ممکن است در سن

(بخش اسب

بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد)

 0تا  1سالگی تظاهر یابند .بسته به محل آسیب ،عالئم عمده

مطالعات مختلف انجام شده در مفصل تارس نشان میدهد که

شامل تورم و لنگش میشود اما تورم مفصل بارزترین عالمت

حدود  67/1%-83%اسبهایی که تحت آرتروسکوپی به

است .درد در هنگام خم کردن مفصل فتالك نیز قابل
07
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مشاهده است .استئوکندروز در مفصل فتالك میتواند

برداشت ضایعات بهترین روش درمان است .نتایج مختلفی

یکطرفه و یا دو طرفه باشد اما در اکثر موارد درگیری

پیرامون

درمان

بهصورت دو طرفه است .برخی موارد چهار طرفه این عارضه

استئوکندروزیس در مفصل فتالك وجود دارد .نتایج حاصل از

در مفاصل فتالك نیز گزارش شده است .معاینات بالینی کامل

مطالعات قدیمیتر میزان پیشآگهی این روش درمانی را برای

در کنار رادیولوژی نقش مهمی را تشخیص این بیماری بر

مفصل فتالك بین  %63-%71گزارش میکند اما مطالعات

عهده دارند (اشکال .)20 ،21

اخیر نشان داده است ،انجام آرتروسکوپی شانس بازگشت

میزان

موفقیت

آرتروسکوپی

در

اسب به مسابقات ورزشی را تا حدود  %89افزایش میدهد.
انجام بهموقع درمان حتی موجب خواهد شد که اسب پس از
آرتروسکوپی به عملکردی باالتر از عملکرد پیشین خود
بازگردد.
شکل  .23تورم حاصل از استئوکندروز در مفصل فتالك همراه با حضور

استئوکندروز در مفصل شولدر (:)6 ،05 ،02 ،01 ،17

تغییرات ایجاد شده در مفصل در تصاویر رادیولوژی

مفصل شولدر (شانه) محل ارتباط استخوان کتف با بخش
فوقانی استخوان بازو است .استئوکندروز در مفصل شولدر در
نژادهای تروبرد و کوآرتر رایجتر از سایر نژادها است .استخوان
کتف و یا بخش فوقانی استخوان بازو تحت تاایر استئوکندروز
قرار میگیرند که میتواند بهصورت یکطرفه و یا دو طرفه
بروز کند .عالئم بهطور عمده شامل لنگش و تغییر در نحوه
گام برداشتن است که در صورت عدم درمان به موقع و
پیشرفت عارضه ،تحلیل و آتروفی عضالت ناحیه کتف قابل
مشاهده خواهد بود .تورم و افیوژن مفصلی نیز در این عارضه
رخ میدهد اما بهدلیل حجم باالی عضالت این ناحیه ،بهندرت

شکل  .24نمای جانبی خم شده از مفصل فتالك در یک راس اسب تروبرد
همراه یا وجود نقیصه در استخوان قلم اصلی

قابل مشاهده است (شکل .)21

(بخش اسب بیمارستان دامپزشکی

دانشگاه فردوسی مشهد)

بهمنظور درمان استئوکندروز در مفصل فتالك نکاتی را باید
مد نظر قرار دارد .اندازه قطعات عاملی مهم در انتخاب روش
درمان است .ضایعاتی که اندازه بسیار کوچک دارند و یا در
مواردی که قطعه جدا شده قابل مشاهده نیست و فقط محل
آن بهصورت نقیصهای در استخوان قابل مشاهده است،
استفاده از درمانهای حمایتی مانند تزریقات داخل مفصلی
اسید هیالورونیک و برخی داروها مانند متیلپردنیزولون و یا
تریامسنیلون میتوانند موار واقع شوند .در مواردی که اندازه
قطعات مشاهده شده بزر

شکل  .25استئوکندروز در مفصل شولدر (شانه)

هستند و یا این قطعات به شکل

آزاد در مفصل قرار گرفتهاند ،استفاده از آرتروسکوپی جهت
08
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بیماران نیز بهدلیل دشوار بودن انجام آرتروسکوپی در مفصل

روش مناسب بهمنظور درمان استئوکندروز در مفصل شولدر

.شولدر در اسبها است

استفاده از درمانهای حمایتی مانند تزریقات داخل مفصلی
 اگر این عارضه به.داروهایی نظیر اسید هیالورونیک است

پیشگیری

 این روش درمانی تا حد زیادی موار،موقع تشخیص داده شود

،با توجه به اینکه استئوکندروز یک عارضه چند عاملی است

واقع خواهد شد اما باید توجه داشت بسیاری از بیماران مبتال

پیشگیری از آن دشوار است اما توجه به نکاتی مانند مدیریت

 بهموقع ارجاع داده،به استئوکندروز در مفصل شولدر

 استفاده از یک برنامه تمرینی مناسب و،تغذیه و ژنتیک

.نمیشوند و بنابراین پیشآگهی مطلوبی را نخواهند داشت

 در.کنترل رشد در پیشگیری از استئوکندروز موار هستند

،بهدلیل حجم باالی عضالت موجود در ناحیه کتف و شانه

 تغذیه مهمترین نقش را بر عهده دارد،بین این عوامل

انجام آرتروسکوپی در این مفصل دشوار است اما پیشآگهی

بهطوریکه اعمال یک برنامه تغذیهای مناسب برای مادیان و

حاصل از این عمل برای بازگشت اسبها به عملکرد ورزشی

کره اسب میزان شیوع و بروز انواع اختالالت تکوینی استخوان

 البته باید توجه داشت. گزارش شده است%13 مناسب حدود

.از جمله استئوکندروز را بهشکل مواری کاهش خواهد داد

که این میزان موفقیت میتواند مرتبط با تعداد محدود
اسبهای مبتال به استئوکندروز در مفصل شولدر باشد که با
 تعداد اندك.روش آرتروسکوپی تحت درمان قرار گرفتهاند
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Abstract in English

Osteochondrosis dissecans in horse
Differenet causes can be affected the horse's musculoskeletal system during the growing period
and at the start of training. Developmental orthopedic disease (DOD) is a major economic
problem in the horse industry. osteochondrosis (Osteochondritis dissecans: OCD) is the most
important form of the DOD due to high in horse populations that has an adverse effect on athlelic
performance and costly treatment. OCD appears as result of disturbances in the endochondral
ossification process that may progress and lead to formation of cartilage, bone or osteochondral
fragments in joint spaces. Several factors involve in the etiopathogeneis of OCD. Arthroscopic
surgery is the best method for OCD treatment in order to improve clinical signs and return horse
to athletic soundness. Despite the possibility of treatment for OCD, it seems that prevention is the
most important aspect of this disease to reduce the economic losses caused by it. This article
reviews different aspects of osteochondrosis.
Key words: Arthroscopy, Lameness, Osteochondrosis, Young horses
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