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زمینــه مطالعــه: با توجه به اهمیت انــدام حرکتی لگنی در جلو بردن بدن دام ، مفصل مچ پا یک مرکز قوی حرکتی را تشــکیل می دهد و 
ماهیچه های بازکننده قوی که بدن را به جلو می رانند ، اکثر انرژی خود را از روی نقطه ای در باالی این مفصل منتقل می کنند و درگیری های این 

مفصل از شایع ترین علل آسیب های اندام های حرکتی گاومیش می باشد.
هدف: دستیابی به جزییات دقیق استخوان شناسی و رادیوگرافی مچ پای گاومیش رودخانه ای خوزستان بود.

روش کار: مفصل مچ پای 5 گاومیش با سن تقریبی 2 تا 3 سال از کشتارگاه اهواز مطالعه شد. افزون براین، از 10 مفصل سالم مچ پای 5 
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پایی میانی، جانبی- میانی و جانبی خمیده( رادیوگرافی تهیه شد.
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گماری ها می باشند.
نتیجه گیری نهایی: یافته های این پژوهش می تواند به عنوان اطالعات پایه جهت شناسائی و تشخیص اختالالت مفصل مچ پا گاومیش 

مفید باشد.

واژه های کلیدی: گاومیش، مفصل مچ پا، استخوان مچ پا، استخوان شناسی، رادیوگرافی

کپی رایت ©: حق چاپ، نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله تحقیقات دامپزشکی محفوظ است.
______________________________________________________________________________

Email: j.nourinezhad@scu.ac.ir   0613-33360807 :نویسنده مسئول:  تلفن: 33330073-0613  نمابر )*

How to Cite This Article
Noorinezhad, J., Moarabi, A., Mazaheri, Y., Karami, A. (2019). Osteology and Radiography of the Normal Tarsal Joint in the Khuzestan River Buffalo 
(Bubalus bubalis). J Vet Res, 74(2), 237-245. doi: 10.22059/jvr.2019.231032.2610

https://jvr.ut.ac.ir/article_71626_en.html


مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 74، شماره 2، 1398 238

بــا توجه به اهمیت اندام حرکتی لگنــی در جلو بردن بدن دام ، مفصل مچ 

پــا یک مرکز قوی حرکتی را تشــکیل می دهد و ماهیچه هــای بازکنننده 

قــوی که بدن را به جلــو می رانند، اکثر انرژی خــود را از روی نقطه ای در 

باالی این مفصل منتقل می کنند و حالت ایســتادن غیرعادی، آسیب های 

وارده به بافت های زیرجلدی این ناحیه دام را مســتعد به فرسودگی شدید و 

شکستگی استخوان ها و در نهایت اغلب لگنش می کند )6(. مفصل مچ پای 

نشخوارکنندگان از چهار مفصل اصلی به نام های مچ پایی- ساقی ، بین مچ 

پایی پروگزیمال، بین مچ پایی دیستال و مفصل مچ پایی- قلم پایی تشکیل 

شده است )5(. گاومیش رودخانه ای از گونه های بومی استان خوزستان است 

که با داشــتن خصوصیاتی نظیر مقاومت در برابر بیماری ها، تطبیق پذیری 

با محیط و نقش برجســته ای در تولید شــیر و فراورده های لبنی و گوشــت 

استان خوزستان دارد )13(. درگیری های مفصل های اندام حرکتی گاومیش، 

از شایع ترین علل اختالالت و آسیب های کلینیکی این حیوان می باشد )10(. 

در همین ارتباط، Nigam و همکاران درسال 1981 با استفاده از رادیوگرافی 

مفصل مچ پای گاو و گاومیش دریافتند که شــیوع آسیب های این مفصل 

در جنس نر، دام های مســن و ســمت راست بدن بیشتر است. در سال های 

اخیر پژوهش های در خصوص مورفومتری اســتخوان های قلم و انگشتان 

گاومیــش با تکیه بر نقش آن ها در ایســتایی و حرکــت و بروز بیماری ها و 

اختالت حرکتی توسط محققین حاضر منتشر شده است )16،17،18(. افزون 

براین، اخیرا تحقیقاتی در ارتباط با مورفولِوژی و رادیوگرافی قلم و انگشتان 

گاومیش مصری )3( و رادیوگرافی و اولتروسونوگرافی مفصل مچ پای شتر 

یک کوهانه )8( انجام پذیرفته است. با بررسی منابع به نظر می رسد چنین 

پژوهش هــای در خصوص مفصل مچ پای گاومیش صورت نگرفته باشــد. 

از طرفی، گاومیش های اکوتیپ خوزستان از نظر جثه در زمره بزرگ ترین 

گاومیش های جهان می باشد ) 12(.

با توجه به اینکه عناصر اصلی تشکیل دهنده مفصل مچ پا ساختارهای 

اســتخوانی هســتند، رادیوگرافی این ناحیه جهت تشخیص، پیش بینی و 

درمان عوارض اولیه مفصل مچ پا، مســئله اصلی و ضروری است و الزمه 

آن آشــنائی با جزییات اســتخوان شناســی مقایسه ای اســت )19(. عالوه 

براین، یکی از موارد کاربرد رادیولوژی در کنار ســایر روش های تشخیصی 

اســتفاده صحیح از روش های حالت گماری اســت تا بتوان به کمک آن به 

وجــود ضایعات در مفصل مچ پا پی بــرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر 

دستیابی به جزییات دقیق استخوان شناسی و رادیوگرافی مچ پای گاومیش  

رودخانه ای اکوتیپ خوزستان بود.

مواد و روش کار
مطالعه استخوان شناسی: به منظور انجام این مطالعه اندام های لگنی 

چپ و راست )از ناحیه یک سوم دیستال درشت نی ای تا یک سوم پروگزیمال 

قلم پای( 5 گاومیش رودخانه ای خوزستان نر سالم با سن تقریبی 2 تا 3 سال 

)4( و از کشتارگاه اهواز تهیه شدند. بعد از تهیه استخوان ها به روش جوشاندن 

)17(، استخوان ها از نظر مورفولوژی مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور آگاهی 

بهتر از تفاوت های استخوان های مچ پای گاومیش، از استخوان های مچ پای 

گاوان موجود در بخش آناتومی و جنین شناســی دانشکده دامپزشکی پس از 

مطابقــت با یافته های کتاب های مرجع آناتومی دامپزشــکی )5،14(، جهت 

مقایسه استفاده گردید. مطالعه رادیوگرافی: افزون بر 5 نمونه کشتارگاهی، از 

مفاصل مچ پای 5 راس گاومیش ارجاعی به بخش درمانگاهی دانشگاه شهید 

چمران اهواز، بعد از بررسی ظاهری و معاینات بالینی و اطمینان از سالم بودن 

 Dorsoplantar(این ناحیه، از 5 حالت گماری اســتاندارد پشتی-کف پائی

 Dorsomedial( مــورب پشــتی میانــی - کــف پایــی جانبــی ،)view

plantarolateral oblique view-(، مورب پشــتی جانبی- کف پایی 

میانی )Dorsolateral- plantaormedial oblique view(، جانبی- 

 Flexed lateromedial( و جانبی خمیده )Lateromedial view( میانی

view( تصاویــر رادیوگرافی بدون نیاز بــه گرید تهیه گردید. در این مطالعه 

جهت تهیه رادیوگراف ها از دســتگاه رادیولوژی )300 میلی آمپری، خازنی، 

شرکت توشیبا، ساخت ژاپن( استفاده گردید. الزم به ذکر است در تمام نماهای 

مورد بررســی محدوده ی اشعه تمام مفصل را دربرگرفته بود. در تمام مراحل 

Japan( مطالعه استخوان شناسی و رادیوگرافی با استفاده از دوربین دیجیتال

ا,Canon power shot G9( تصاویری تهیه گردید.

نتایج
اســتخوان های مچ پای گاومیش و گاو: ناحیه مچ پای گاومیش دارای 

چهار مفصل بود که از سه ردیف استخوان های کوتاه به تعداد 5 عدد تشکیل 

شده بود )تصویر 3(. 

 استخوان قاپ)تصویر1(: در شیار بین دو لبه قرقره دیستال گاو گودی 

ســینویالی وجود داشت که در گاومیش دیده نشد. در سطح پشتی، شیار یا 

گلوی بین قرقره هــا در گاومیش تنگ و کم عمق بود ولی در گاو عمیق تر 

و پهن تر بود.

در ســمت جانبی قرقره ها، فرورفتگی های وجود دارند که در گاومیش 

تنگ و عمیق بود ولی در گاو پهن و کم عمق بود که محل مفصل شــدن 

پاشــنه بود. در سمت میانی، در مرز لبه ی قرقره ها برآمدگی نوک تیزی در 

گاومیش مشاهده شد که در گاو این برآمدگی کم واضح بود. 

در سطح کف پایی قاپ گاومیش این سطح مفصلی پهن تر، برآمدگی 

کم تر، شکلی نامنظم و فاقد شیار عمودی قابل تشخیص بود در حالی که، 

این سطح مفصلی در گاو محدودتر، محدب و بیضی شکل بود که به وسیله 

شــیار عمودی کم واضحی از هم دیگر جدا شــده بودند. این ســطح محل 

مفصل شدن پاشنه است. 

مقدمه
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 استخوان پاشنه)تصویر2(: در سطح پشتی راس برجستگی پاشنه گاو 

برآمدگی مشــخصی وجود داشــت که در گاومیش مشاهده نشد. در سطح 

میانی این ناحیه، یک برجســتگی زبر،پهن و واضحــی در گاومیش وجود 

داشت که در گاو به جای آن یک فرورفتگی کم عمق مشاهده شددر سطح 

کف پایی این ناحیه در گاومیش، شیار عمیق و تنگی مشاهده شده در حالی 

که در گاو این شیار، کم عمق و پهن بود.

سطح جانبی زائده غرابی در گاومیش صاف بود ولی این برجستگی در 

گاو دارای یک فرورفتگی مشخص بود. 

مسند قاپ در گاومیش در جهت عرضی پهن شده بود ولی در گاو کم 

عرض تر بود )تصویر2(. سطح مفصلی مسند قاپ گاومیش نامنظم، پهن و 

وسیع بود ولی در گاو کم و بیش دایره ای شکل و با وسعت خیلی کمتر بود. 

ناودان)شــیار( مچ پای)Tarsal sulcus( موجود در سطح کف پائی مسند 

قاپ گاومیش پهن و کم عمق بود ولی در گاو عمیق بود)تصویر4(.

استخوان جوش خورده ی مرکزی و چهارمی)تصویر 3(: بخش داخلی 

 Medial plantar( ایــن اســتخوان دارای یک زائــده داخلی کف  پائــی

process( بلند بود که در جهت دیستال با اولین استخوان مچ مفصل شده 

بود. در ســطح پروگزیمال بخش مرکزی این اســتخوان در گاو دارای یک 

گودی غیر مفصلی بود که در گاومیش وجود نداشت.

اســتخوان جوش خورده ی دومی و ســومی)تصویر3(: این اســتخوان 

در گاومیش تخم مرغی شــکل بود ولی در گاو به شــکل لوزی بود. سطح 

پروگزیمال این اســتخوان که با اســتخوان های مرکزی و چهارمی مفصل 

شده بود، محدب بود.

اســتخوان مچ پایی اول )تصویر3(: این اســتخوان تقریبًا تخم مرغی 

شکل و کوچک بود. 

استخوان قوزکی )mallear bone( و انتهای پروگزیمال قلم گاومیش 

با استخوان های نظریشان در گاو تفاوتی نداشتند.

رایوگرافی: )نمای جانبی خمیده )تصویرI-4((: در این نما، عالوه بر خم 

شدن مفصل مچ پایی- ساقی، خم شدن قابل مالحظه ای در مفصل بین مچ 

پایی پروگزیمال مشاهده شد. 

در وســط سطح کف پایی قاپ و زائده داخلی کف پایی بخش مرکزی 

اســتخوان جوش خورده ی مرکزی و چهــارم یک ناحیه تیره تحت عنوان 

سینوس مچ پایی قابل مشاهده بود.

 ســمت میانی ســطح کف پایی زائده داخلی کف پایی بخش مرکزی 

استخوان جوش خورده مرکزی و چهارمی که به خوبی به عقب بیرون زده 

بود و به سمت پروگزیمال تا محاذات لبه دیستال مسند قاپ کشیده شده بود. 

 درگاومیش، اســتخوان کنجدی قلم پایی در سمت میانی سطح کف 

پایی انتهای پروگزیمال قلم اصلی مشاهده نشد.

نمای پشتی-کف پائی )تصویرII -4(: فضای مفصلی بین استخوان های 

بیــن مچ پائی به صورت واضح قابل مشــاهده بودنــد. مفصل بین انتهای 

تصویر 1. نماهای مختلف اســتخوان قــاپ گاومیش)a( وگاو)b(: 1-گلــوی میانی، 2-عمیق 
بــودن و گود بــودن بخش غیر مفصلــی گلوی میانی ، 3-گودی ســینوویالی قرقره دیســتال 
)پیکان ها( 4. گودی های زبر اســتخوان قاپ)پیکان ها(، 5 ســطح مفصلی قاپ، 6. برجســتگی 

سمت میانی)پیکان ها(.

تصویــر 2. نماهــای مختلف اســتخوان پاشــنه گاومیــش)a( وگاو)b(: 1. شــیار برجســتگی 
پاشــنه)پیکان(، 2. مســند قاپ ،3. شــیار مچ پائی روی مســند قاپ)پیکان ها(، 4. زائده غرابی 
)پیکان( و فرورفتگی ســطح جانبی آن )پیکان (، 5. راس برجســتگی پاشنه )پیکان (، 6. سطح 

مفصلی وسیع مسند قاپ)پیکان ها(.

 ،)II( اســتخوان دومی و ســومی ، )I(تصویر 3. اســتخوان جوش خورده ی مرکزی و چهارمی
استخوان قلم پای چپ) III ( و استخوان درشت نی  ای)IV ( گاومیش)a( وگاو)b( سمت راست: 
1-گودی غیر مفصلی سطح پروگزیمال، 2-زائده داخلی کف پائی)پیکان ها(. 3.استخوان اولی، 
4. اســتخوان جوش خورده ی دومی و ســومی ،5. محل قرارگیری استخوان جوش خورده ی 

مرکزی و چهارمی، 6. استخوان قوزکی.
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دیستال استخوان درشت نی ای )حلزون( و قرقره قاپ در این نما به بهترین 

نحو قابل رویت بود )به طوری که، لبه های میانی، جانبی و بینابینی حلزون 

قابل مشــاهده بود. استخوان قوزکی نسبت به قوزک میانی کمی بیشتر به 

ســمت دیســتال بیرون زده بود و بین قاپ و پاشــنه از سوی پروگزیمال با 

استخوان درشت نی ای، از سوی میانی با استخوان قاپ، و از سوی جانبی 

با استخوان پاشنه مفصل شده بود. 

 سایه پرتوگذر برجستگی پاشنه ای استخوان پاشنه که برروی استخوان 

درشــت نی ای افتاده بود، به خوبی مشخص بود. سایه پرتوگذر مسند قاپ 

بروی اســتخوان قاپ افتاده بود. قرقره هــای قاپ و لبه های آن ها به خوبی 

مشخص بودند.

مفصل بین مچ پایی پروگزیمال که بین ردیف اول استخوان های مچ 

پا و استخوان جوش خورده مرکزی و چهارمی است به خوبی قابل مشاهده 

بود. 

ســایه پرتوگذر بخش مرکزی استخوان مرکزی و چهارمی، در سمت 

میانــی قابل مشــاهده بود و زائــده داخلی کف پایی بروی اســتخوان قاپ 

افتاده بود. ســایه پرتوگذر اســتخوان مچ پایی اول روی ســمت کف پایی 

استخوان های مچ پایی افتاده بود.

نمای مورب پشــتی میانی- کف پائی جانبی )تصویرIII-4(: شیارهای 

حلزون استخوان درشت ای با قرقره پروگزیمال قاپ مفصل شده بود. سایه 

پرتوگذر اســتخوان قوزکی روی استخوان قاپ افتاده بود. استخوان قوزک 

داخلی در سطح پیشین- جانبی قابل مشاهده بود و با پاشنه مفصل شده بود. 

ســایه پرتوگذر بخشی از لبه پشتی پاشــنه روی سطح پسین انتهای 

دیستال استخوان درشــت نی ای افتاده شده بود. مسند قاپ و زائده داخلی 

کف پایی استخوان مرکزی در سطح کف پایی- میانی بیرون زده اند. مسند 

قاپ و بخشی از مفصل قاپی - پاشنه ای به خوبی مشخص بود. مسند قاپ 

روی سطح کف پایی- میانی قابل مشاهده بود. قرقره پروگزیمال و لبه های 

جانبی قرقره دیستال استخوان قاپ در سطح کف پایی میانی مشخص بود.

 زائــده داخلی کف پایی بخش مرکزی اســتخوان جــوش خورده ی 

مرکزی و چهارمی در ســطح کف پایی- میانی قابل مشاهده بود که با لبه 

میانی قرقره دیســتال قاپ مفصل شده بود. سایه پرتوگذر استخوان جوش 

خورده دومی و سومی روی استخوان اول افتاده شده بود . استخوان مچ پایی 

اول در سطح کف پایی میانی قابل مشاهده بودند. 

نمای مورب پشــتی جانبــی- کف پائی میانی)تصویــر IV-4(: قوزک 

داخلی و لبه قرقره میانی قاپ در سطح پشتی- میانی بیرون زده بود. قوزک 

میانی در ســطح میانی پیشــین بیرون زده بود. حلزون درشت نی ای با لبه 

بینابینی حلزون قابل مشاهده بود. سطح پیشین لبه بینابینی حلزون به خوبی 

نمایان بود. سایه پرتوگذر استخوان قوزکی روی استخوان های قاپ و پاشنه 

 .Aا:)I( تصویــر 4. رادیوگــراف نماهای مختلف مچ پــای چپ گاومیش. نمای جانبــی خمیده
پاشــنه،B. درشت نی، C. قاپ،D.استخوان جوش خورده ی مرکزی و چهارمی،E .مسند قاپ، 
F. اســتخوان جوش خورده ی دومی وســومی، G. اســتخوان اول، H. قلم. نمای پشتی- کف 
پائی)II(: 1.محل مفصل شــدن اســتخوان قوزکی با پاشــنه،2. قوزک خارجــی، 3.مفصل بین 
مچ پائی پروگزیمال،4.مســند قاپ،5. مفصل بین استخوان جوش خورده ی مرکزی و چهارمی 
و قلم اصلی،6. قلم اصلی، A تا D مشــابه زیر نویس تصویر)I(،اE . قوزک داخلی F. استخوان 
جوش خورده ی دومی و ســومی. نمای مورب پشــتی میانی- کف پائــی جانبی)III(: 1.قوزک 
داخلی،2.مفصل درشــت نی ای- نازک نی ای،3. مفصل بین مچ پائی پروگزیمال،4. مفصل بین 
مچ پائی دیســتال،5. مفصل مچ پائی- قلم پایی. A تا D مشــابه زیر نویس تصویر)I(،اE.قوزک 
داخلی، F. قوزک خارجی، G. استخوان جوش خورده ی دومی و سومی، H. قلم، I. استخوان 
مچ پایی اول. نمای مورب پشتی جانبی- کف پائی میانی )IV(: 1.لبه ی داخلی قوزک داخلی،2. 
مفصل مچ پائی- درشــت نی ای 3. لبه ی داخلی قرقره ی دیستال قاپ،4. مفصل بین مچ-پائی 
پروگزیمال، 5. مفصل مچ پائی- قلم پائی،6. برجســتگی پاشــنه،7. لبه ی کف پائی پاشنه محل 
مفصل شــدن با استخوان قاپ. A تا D مشابه زیر نویس تصویر)I(،اE.قوزک داخلی، F. قوزک 

خارجی، G. استخوان جوش خورده ی دومی و سومی ، H. قلم.

 I((مشابه زیر نویس تصویر D تا V(: A( تصویر 5. نمای جانبی- میانی مچ پای چپ گاومیش
E ،. استخوان جوش خورده ی دومی و سومی، F. مسند قاپ، G. استخوان اول، H. زائده کف 
پایی استخوان جوش خورده ی مرکزی و چهارمی، 1. سینوس مچ پایی، 2. ناحیه غیر مفصلی.
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افتاده شده بود و با استخوان پاشنه مفصل شده بود.

استخوان پاشنه در سطح کف پایی- جانبی قابل مشاهده بود. قرقره های 

قاپ و لبه های آن ها مشخص بود .لبه میانی قرقره در سطح پشتی- میانی به 

طور واضح قابل مشاهده بود.

اســتخوان مچ پایی چهارم در ســطح کف پایی جانبی بیرون زده بود. 

سایه پرتوگذر استخوان مچ پایی اول روی بخش چهارم استخوان مرکزی 

و چهارمی افتاده بود. 

نمای جانبــی- میانی)تصویر 5(: فضای های مفصلی بین مفصل های 

گوناگون مفصل مچ پا )مچ پایی- ساقی، قاپی پاشنه ای، بین مچ پایی و مچ 

پایی- قلمی( قابل ارزیابی بودند. 

در نمــای کــف پایی بیــن اســتخوان های قاپ و پاشــنه یک فضای 

غیرمفصلــی به صورت یک ناحیه تیره تحت عنوان ســینوس مچ پایی به 

خوبی قابل مشــاهده بود. مسند قاپ در سطح کف پایی به مفصل بین مچ 

پایی پروگزیمال نرسیده بود. قرقره های قاپ و لبه های آن ها قابل مشاهده 

بود. در سطح پشتی استخوان قاپ، گودی عمیق تیره مشاهده شد . 

ســطح کف پایی بخش مرکزی اســتخوان جوش خــورده مرکزی و 

چهارمی اندکی به پشــت اســتخوان های مچ پایی چهارم و اول بیرون زده 

بود. ســایه پرتوگذر زائده کف پایی اســتخوان مچ پایــی مرکزی در جهت 

پروگزیمال بیرون زده و روی پاشنه افتاده بود و با لبه میانی قرقره دیستال 

مفصل شده بود. سایه پرتوگذر استخوان مچ پایی اول روی قسمت استخوان 

مچ پایی چهارم از استخوان مرکزی و چهارمی و برامدگی پروگزیمال کف 

پایی قلم پایی اصلی افتاده بود.

بین ردیف دیستال استخوان های مچ پا و قلم یک ناحیه غیر مفصلی 

بزرگی به صورت ناحیه تیره واضحی قابل مشاهده بود. 

بحث
بــا توجه بــه یافته های پژوهش حاضر به نظر می رســد که طرح کلی 

شکل استخوان های مچ پای گاومیش و گاو شباهت  بسیاری دارند، اگرچه 

اختالف های مهمی در شکل و وسعت سطوح مفصلی استخوان های کوتاه 

این مفصل قابل وجود دارد. به طوری که، وســعت و شکل سطوح مفصلی 

بین استخوان های کوتاه مفصلی مچ پای گاومیش به ویژه در استخوان های 

پاشنه و قاپ قابل توجه است. در همین ارتباط، آزمایش های متعدد جانوری 

نشــان دهنده این واقعیت اســت که سطوح مفصلی شکل و وسعت خود را 

با توجه به جهات و مقدار نیروی فشــاری، که به آن ها اثر می نمایند اختیار 

می کنند. افزون بر این، وسعت سطوح مفصلی در کاهش نیروی های فشاری 

نقش مؤثری دارد )10، 2(. 

در مفصل مچ پای گاو استخوان های کوتاه بین استخوان های دراز قرار 

گرفته اند و با توجه به اهمیت اندام لگنی در جلو بردن بدن دام، این مفصل 

یک مرکز قوی حرکتی را تشکیل می دهد )6(. برخالف سایر دام های اهلی 

در نشــخوارکنندگان وجود دو قرقره اســتخوان قاپ این امکان را به آن ها 

می دهد که دو مفصل مچ پایی- ســاقی و بین مچ پایی بتوانند خم شوند و 

در این میان مفصل بین مچ پایی پروگزیمال، متحرک ترین مفصل مچ پای 

گاو می باشد )5(. به طورکلی، مفاصل استخوان های مچ پا باهم در گاو دارای 

حرکات خیلی وسیع تر از تک سمی ها است )20( از طرفی با توجه به اینکه 

در گاومیش ســطح مفصلی بین استخوان های پاشنه و قاپ وسیع تر از گاو 

است که احتمااًل مفصل بین مچ پایی پروگزیمال در گاومیش نسبت به گاو 

توانایی انجام بیشتر حرکات لوالئی )خم شدن و باز شدن( را دارد. در همین 

راستا، گزارش شده است که دامنه حرکت مفاصل بین مچ پایی در دام های 

اهلی گوناگون متفاوت اســت )14(. اســتخوان های مچ پای گاو کوهان دار 

نســبت به گاو دارای سطوح مفصلی مشخص تر هستند که این ِویژگی ها 

ی اســتخوانی می تواند در ایســتایی و حرکت حیوان در زمین های که پر از 

تپه است، نقش مؤثری داشته باشد )7(. به هرحال این پدیده و توجهی که 

درپاراگراف قبلی به آن اشاره شد می تواند موجب گردد که گاومیش قابلیت 

سریع دویدن را داشته باشد. در همین ارتباط این نظر پذیرفته شده است که 

یک مفصل مچ پایی با خم پذیری بسیار زیاد احتمااًل در سریع دویدن کمک 

می نماید )9(. 

نکتــه جالب دیگر اینکه اگرچه گاومیش همانند گاو و شــتر متعلق به 

راســته زوج سمان و گروه نشخوارکنندگان می باشد ولی استخوان های مچ 

پای شتر یک کوهانه از نظر تعداد مانند اسب شش عدد است. بدین ترتیب 

که استخوان های مچ پایی مرکزی و چهارمی برخالف گاومیش و گاو بهم 

لحیم نشــده اند)20( و همچنین برخالف گاومیش و گاو قرقره پروگزیمال 

شــتر دارای دو لبه نابرابر اســت و لبه جانبی بلند تر از لبه میانی است و لبه 

خارجی قرقره دیســتال تولید یک قرقره دیگر نموده اســت . به طوریکه به 

نظر می رسد دو مفصل لوال مانند موجود می باشد. از طرفی که در پاسخ به 

این تفاوت های آناتومی باید یادآور شــد که مطالعــه دامنه داری که برروی 

اندام های استخوانی و عوامل مؤثر در رشد و شکل گیری آن ها انجام گرفته 

امروزه این اعتقاد را بوجود آورده که رشد استخوان و نحوه شکل گیری آن 

مستقیمًا به عوامل مکانیکی و سایر شرایط نیروئی محیط با آن بستگی دارد 

)21(. از طرفی گزارش شده است که فقدان و یا هم آمیزی در استخوان های 

مــچ پا با گســترش تنوع در شــیوه های حرکت و جابجایــی رو به کاهش 

می رود )9(. از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که چنین ویژگی 

استخوانی مفصل مچ پای گاومیش در کاهش انجام مانورهای حرکتی این 

مفصل تأثیر مستقیم می گذارد. 

مفصل مچ پای گاومیش بعد از مفصل رانی- کشــکی -درشت نی ای 

مستعدترین مفصل به درگیری های مفصلی و اختالالت اروتوپدی اندام ها 

است )10( رادیوگرافی یک تکنیک تصویربرداری کم هزینه و قابل دسترس 

و نخســتین تکنیک تصویربرداری برای ارزیابی آســیب های ساختارهای 

استخوانی مفصل مچ پا در نظر گرفته می شود )19، 8(. از طرفی، گاومیش 

جمال نوری نژاد  و همکاران،   استخوان شناسی و پرتونگاری مفصل مچ پای گاومیش 
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نر بســیار چموش اســت و کنترل و مقید کــردن آن جهت معاینات بالینی 

سخت و دشوار بود و این موضوع موجب گردید که در مطالعه حاضر در حین 

تهیه رایوگرافی از گاومیش های ارجاعی به کلینیک دانشکده با مشکالت 

عدیده ای همچون تکرار رایوگرافی به علت حرکت حیوان و ایجاد ارتیفکت 

حرکتی و صدمه به دستگاه مواجه شویم. ارزیابی رادیوگرافیک مفصل مچ 

پای در تشــخیص، پیش آگهی و درمان بیماری های نســوج نرم، ضایعات 

استخوانی و شکســتگی های آن نقش مهمی دارد. از نظر آناتومی مفصل 

مچ پای گاومیش به دلیل وجود ســاختارهای استخوانی، رباطات و تاندونی 

گوناگون مفصل ناحیه خیلی پیچیده ای است وتفسیر تصاویر رادیوگرافی مچ 

پای گاومیش به دلیل سطوح خمیده، ابعاد و اشکال نامنظم اجزای استخوانی 

مچ پا مرکب از برامدگی ها و فرورفتگی های به اندازه و موقعیت های مختلفی 

دشــوار می باشــد، چرا که موجب روی هم افتادن تصاویر آن ها می شــود و 

این ویژگی های اســتخوانی کاربرد حالت گماری چندگانه رادیوگرافیک را 

در مورد این ناحیه به خوبی توجیه می کند. بنابراین مشابه مفصل مچ پای 

اســب )22( و گاو )1( 5 حالت گماری جهت ارزیابی ساختارهای استخوانی 

مفصل مچ پای گاومیش رودخانه ای در نظر گرفته شــد . در همین راســتا، 

در مطالعه  انجام شــده توســط Hagag و همکاران  در سال 2013، برای 

بررسی رادیوگرافی مفصل مچ پای شتر ، چهار حالت گماری مورب پشتی 

میانی- کف پائی جانبی، مورب پشتی جانبی- کف پائی میانی  پشتی-کف 

پائــی، جانبی میانی در نظر گرفتند. بااین وجــود، نامبردگان حالت گماری 

جانبی- میانی خمیده را مورد بررسی قرار ندادند. در اسب )22( و گاو)1( تهیه 

رایوگرافی از نمای جانبی خمیده برای بررسی وجود عارضه در لبه  های قرقره  

استخوان قاپ مفیده بوده و همچنین فضای بیشتری از سطوح مفصلی قابل 

مشاهده و ارزیابی است. Thrall در سال 2007 گزارش نموده است که در 

رادیوگرافی مفصل تارس اســب نیاز به اســتفاده از گرید نیست، در مطالعه  

حاضر نیز بررسی رادیوگرافی مفصل تارس گاومیش بدون استفاده از گرید 

انجام شد. 

Hagag و همکاران در ســال 2013 درشــتریک کوهانه، صرف نظر 

از جوش نخوردن اســتخوان های مرکزی و چهارمی که موجب تفاوت های 

مشــخصی در تفســیر رادیوگرافی این گونه دامی با گاومیــش و گاو )19( 

شده ، به ســایر تفاوت های رایوگرافی مهم در حالت گماری های گوناگون 

بین گونه های ذکر شــده، پرداخته می شود. حالت گماری جانبی میانی: در 

شــتر یک کوهانه، لبه کف پایی اســتخوان مچ پای چهارم کمی به عقب 

استخوان های مچ پایی مرکزی و اول بیرون زده بود. درحالی که در گاومیش 

و گاو )19( سطح کف پایی بخش مرکزی استخوان جوش خورده مرکزی و 

چهارمی اندکی به پشت استخوان های چهارم و اول بیرون زده بود. سینوس 

مچ پایی در گاو )9( قابل مشاهده است که بانتایج پژوهش حاضر هم خوانی 

دارد درحالی که در شتر یک کوهانه اشاره ای به ناحیه پرتوگذر نشده است. 

سایر یافته های این مطالعه در خصوص این حالت گماری با چنین نتایجی 

در شــتر یک کوهانه )8( و گاو هم خوانی دارند. 1 - حالت گماری پشــتی- 

کف پایی: اگرچه مشابه گاو )19( و شتر یک کوهانه )8( سایه پرتوگذر مسند 

قاپ در اســتخوان پاشنه گامیش بروی اســتخوان قاپ افتاده بود می شود 

ولی وســعت روی هم افتادن سایه پرتوگذر در این گونه ها متفاوت است به 

طوری که در گاومیش بیشتر و در شتر یک کوهانه کمتر بود. در این نما به 

خوبی می توان مشاهده کرد که برخالف شتریک کوهانه )8( استخوان های 

مرکزی و چهارمی در گاومیش لحیم شده است. سایر یافته های بدست آمده 

در خصوص این حالت گماری با چنین نتایجی در شــتر یک کوهانه) 8( و 

گاومیش هم خوانی دارند. 

 2- حالت گماری مورب پشــتی جانبی- کف پائی میانی: مشــابه گاو 

)19(، ســایه پرتوگذر اســتخوان مچ پایی اول گاومیش روی بخش چهارم 

استخوان جوش خورده مرکزی و چهارمی افتاده بود که با نتایج گزارش شده 

در شــتریک کوهانه هم خوانی ندارد. در این نما به خوبی می توان مشاهده 

کرد که اگرچه ســایه پرتوگذر بخش پشتی پاشنه در گاومیش و گاو و شتر 

یک کوهانه روی سطح پسین انتهای دیستال استخوان درشت نی ای افتاده 

بود ولی در گاومیش و گاو ) 19( برخالف شتریک کوهانه ) 8( بخش زیادی 

از پروگزیمال پاشنه از سوی کف پایی جانبی استخوان پاشنه بیرون زده و به 

سمت پروگزیمال امتداد می یابد . درحالی که در شتریک کوهانه برجستگی 

پاشنه تقریبًا در محاذات انتهای دیستال درشت نی ای قابل مشاهده است.

 3- حالت گماری مورب پشتی میانی- کف پائی جانبی: نظر به اینکه 

زاویه این حالت گماری در مطالعه مچ پای شتر یک کوهانه ) 8( با نظیرشان 

در گاومیش و گاو ) 19 ( متفاوت بود نتایج این حالت گماری بین گاومیش و 

گاو مورد مقایسه قرار می گیرد. 

 یکی از تقاوت های مهم و قابل توجه بین جزییات استخوان شناسی و 

رایوگرافی مفصل مچ پای گاومیش و گاو مربوط به عدم مشاهده استخوان 

کنجدی قلم پایی در گاومیش است که از این نظر مشابه شتریک کوهانه 

)8( و اسب )22( می باشد. در گاو این استخوان کنجدی دیسکوید کوچک در 

سطح کف پایی قلم ،در بخش پروگزیمال ماهیچه بین استخوانی فرورفته 

است . این استخوان در گاو نمای های جانبی- میانی خمیده و مورب پشتی 

میانی- کف پایی جانبی به خوبی قابل مشاهده است)19(. با توجه به نکات 

اشــاره شــده در پاراگراف های قبلی، می توان نتیجه گرفت که در گاومیش 

نمای پشتی-کف پائی برای بررسی فضاهای مفصلی درشت نی- مچ پائی و 

مفاصل بین مچ پائی، نمای جانبی - میانی برای بررسی مفصل قاپی- پاشنه 

ای، همچنین نمای پشــتی جانبی- کف پائی میانی برای بررســی بخش 

میانی مفصل درشت نی ای- مچ پائی و نمای پشتی میانی- کف پائی جانبی 

برای بررسی بخش کف پائی مسند قاپ و قرقره جانبی قاپ بهترین حالت 

گماری ها می باشند. چنین نتیجه گیری های مشابهی برای ارزیابی رایوگرافی 

مفصل مچ پای شتریک کوهانه گزارش شده است. از طرفی، نمای جانبی 

خمیده مفصل مچ پای گاومیش به جهت مشاهده فضای بیشتری از سطوح 
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مفصلی بهترین حالت گماری برای این منظور می باشد. به طورکلی، نمای 

جانبی به عنوان بهترین نما و اولین گزینه رایوگرافی جهت بررسی مفصل 

مچ پای گاومیش می توان در نظر گرفت چون در بقیه ی نماها سایه ی سایر 

استخوان ها روی قسمت های دیگر می افتد که با نتیجه گیری ارائه شده در 

ارزیابی رایوگرافی مفصل مچ پای اسب)23( هم خوانی دارد. 

تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به دلیل تأمین 

هزینه هــای این پژوهش از محــل اعتبار پژوهانــه و از آقای رحیم فتحی 

کارشــــناس بخش آناتومی و جنین شناسی و سرکار خانم ناهید ابراهیمی 

منش به جهت همکاری در تنظیم تصاویر سپاسگزاری می شود.

تعارض در منافع
بین نویسندگان  هیچ گونه تعارض در منافع  گزارش نشده است.
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________________________________________________________________
Abstract:

BACKGROUND: As regards the role of the hind limb in propulsion, it is obvious that the 
tarsus forms a powerful center movement, it begins upon the point of the hock that the power-
ful extensor muscles which propel the body exert much of their energy. Tarsus injuries of water 
buffalo are the commonest limb joint disorders. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to an access accurate detailed osteology and 
radiology of tarsus Khuzestan river buffaloes. 

METHODS: Ten joints of the five water buffaloes aged approximately two to three years 
were obtained from Ahvaz abattoir. In addition, the ten normal tarsal joints of five water buf-
faloes referred to the clinic of the Faculty of Veterinary Medicine were examined radiographi-
cally. Radiographic examination was performed in dorsoplantar, lateromedial, dorsolateral-
plantaromedial oblique and plantarolateral-dorsomedial oblique, and flexed lateral projections. 

RESULTS: Unlike the dromedary camel, the general configuration of river buffalo tarsal 
bones and cow shares many similarities; however, there are concrete differences between buf-
falo and ox on the shape and extension of articular surfaces of tarsal bones. Unlike the ox, the 
metatarsal sesamoid bone was not noted radiographically in water buffalo, similar to that in 
horse and dromedary camel. The dorsoplantar view was optimal for the evaluation of articular 
surfaces and joint spaces of tarsocrural as well as the intratarsal joints. The dorsoplantar view 
was the best for evaluation of joint spaces of tarsocrural as well as the intratarsal joints, the lat-
eromedial view for talocalcaneal joint, the dorsolateral-plantaromedial view for medial aspect 
of the tarsocrural joint, and the plantarolateral-dorsomedial view for the plantar aspect of the 
sustentaculum tali and the lateral trochlea of the talus. 

CONCLUSIONS: The normal appearance of bony structures of tarsus described in this 
study provided basic reference data for radiographic investigations of the water buffalo tarsal 
disorders. 

________________________________________________________________
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Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Talus of water buffalo (a) and cow(b): 1. Groove, 2. Non-articular area in groove, 3. Synovial fossa a, 4. Rough fossa, 6. Articular 
surface, 6. Medial tuberosity.
Figure 2. Talus of water buffalo (a) and cow(b): 1. Groove in calcaneal tuber, 2. Suctenticulum tali, 3. Suclus tali, 4. Coracoid process, 5. 
Fossa, 5. Calcaneal tuber, 6. Articular part of Suctenticulum tali.
Figure 3. Right central and fourth tarsals(I), 2. Second and third tarsals(II), 3. Metatarsus(III), 4. Tibia (IV) in water buffalo (a) and cow (b): 
1. Central and fourth tarsals, 6. Mallear bone.
Figure 4. Different radiographs in water buffalo of left tarsal joint.

Figure 5. Left, lateromedial radiograph of water buffalo of tarsal joint (V): for A to D see caption Fig. (I), E. Second and third tarsals, F. 
Sustenticulum tali, G. First tarsal, H. Medial planter process, 1. Sinus tarsi, 2. Non-articular area.s


