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چکیده
مادیان پنج ساله نژاد مخلوط که در حین جابجایی با اسبکش برای حضور در فعالیت ورزشی دچار ساانهه در انادام خلفای سامت چا
گردید ،به باشگاه ورزشی مبدا ،بهمنظور انجام معاینات از سوی دامپزشک انتقال داده شد .در معاینات صورت گرفته عالیم حیااتی ببیعای
بود و حیوان هیچگونه وزنگذاری روی اندام درگیر نداشت .در ارزیابی رادیولوژی به عمل آمده شکستگی فوقانی متاتاار (اساتخوانهاای
اسپلینت) دوم و چهارم از نوع بسته و مورب مشهود بود .بررسی های اولتراسونوگرافی ،آسیبی از ساختارهای لیگاماانی و تانادونی را نشاان
نداد .یک روز پس از آتلبندی و گچگیری موقت اندام ،بیمار تهت بیهوشی عمومی قرار داده شد و گاچ موقات انادام بازشاد .پاس از 22
دقیقه اعمال کشش بر اندام آسیبدیده مجدداً گچگیری اندام صورت گرفت .پس از  9هفته باز کردن گچ ثانویه انجام شد و بیمار روی اندام
درگیر ،وزنگیری ناقص همراه با لنگش متوسط داشت؛ بنابراین فیزیوتراپی و قیارسم به مدت  9هفته پیشنهاد شد .پس از گذشت 41هفته
از زمان وقوع شکستگی ،وزنگیری کامل و عدم لنگش مشاهده شد .تثبیات عضاو باا روچ گاچگیاری باه عناوان یاک روچ درماانی در
شکستگیهای استخوان اسپلینت ،به خصوص زمانی که با آسیب تاندونی و لیگامنتی همراه نباشد روشی ارزان و در مقایسه با سایر روچها
آسانتر و قابل انجام در شرایط مزرعه است .ارزیابی رادیوگرافی بعد از دوره نقاهت برای بررسی بیشتر میزان موفقیّت درمان ،ضروری است.
واژههای کلیدی :مادیان ،استخوان اسپلینت ،شکستگی ،گچگیری.

مقدمه
ناحیه فوقانی استخوانهاای متاتاار و متاکاار باه
ترتیب با استخوانهای تار و کار مفصال مایساازند و
موجب حمایت مهوری از ایان سااختارها مایگردناد (.)3
بافت لیگامنت بین استخوانی در استخوانهای متاتاار و
متاکار میتواند از یک ساختار کاامالً لیگاامنتی تاا یاک
ساختار کامالً استخوانی متناوع باشاد .در قسامت فوقاانی
متاتار سوم یک فیشایای مهکام سااختارهای تانادونی
ناحیه را پوشانده که جهت آن از سمت متاتار میانی باه
ساامت متاتااار خااارجی اساات .در اناادام خلف ای اسااب،
سرخرگ جانبی -پشتی بین استخوانهای متاتار سوم و
چهارم قرار دارد که این ناحیه را نسبت به وقاوع جراحاات

حین آسیبهای خارجی و جراحی مستعد میساازد (.)44
شکستگی استخوانهای متاتار در هر سنی شایع اسات.
ترومای حاصل از دیگر اسبها معماو ً از مهامتارین علات
جراحااات بااه ایان اسااتخوانهااا مهسااوب مایگااردد ،امااا
شکستگی ممکن است در حین فعالیت ورزشی نیز حااد
شود (.)9
شکستگی استخوانهای اسپلینت مایتواناد سااده یاا
چند تکهای ،بسته یا باز باشد و در نواحی فوقانی ،میاانی و
تهتانی حاد شود .بیمار ممکن است درجات مختلفای از
لنگش را نشان دهد ،امّا معمو ً در شکستگیهای فوقانی و
باز ،لنگش شدید و در شکستگیهای نواحی پایینی لانگش
خفیف است ( .)43هر اسب با لنگش شادید حااد بایاد باه
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عنوان یک بیمار دارای شکستگی ،ارزیابی شاود ،تاا زماانی
کااه تشااخیص قطعاای صااورت گیاارد .در اساابهااایی بااا
شکستگی چندتایی و زخم باز ،تثبیات شکساتگی باا یاک
بانااداژ و گااچ فااایبرگال باارای مهاادود کااردن حرکاات و
کاهش خطر ترومای بیشتر بافات نارم ،اهمیّات و اولویّات
دارد .مراقبت از زخم پیش از رسیدن به مرکز درمانی بایاد
به بازیابی و تمیز کردن زخام مهادود گاردد .درماان ضاد
میکروبی عمومی ،به عناوان مثاال مصار پنایسایلین و
جنتامایسین باید در جراحات شادید و بااز ،درنظار گرفتاه
شود .درمان ضد کازاز در اسابهاایی کاه فاقاد تاریخچاه
واکسیناسیون مشاخص هساتند بایاد انجاام گیارد ،تیتار
سرمی باید اندازهگیری شود یا بیمار باا آنتای-کازاز ایمان
گردد ( .)1فاصله زمانی باین وقاوع جراحات و پاذیرچ در
بیمارستان نیز بر شدت لنگش اثر میگذارد .وجود التهااب،
درد و گرما نشان از آسیب بافت نرم دارد .به منظاور تهیاه
رادیوگرا  ،حضور مفصل فوقانی خط شکساتگی در گارا
بسیار مهم است .ارزیابی سونوگرافی برای آسیب هامزماان
لیگامنات معلقااه بایاد مااد نظاار باشااد .در مااوارد پیچیاده
استفاده از سی تی اسکن ،اگار در دساتر باشاد ،بسایار
مفید خواهد بود (.)43
آسیبدیدگی اساتخوان متاتاار  3حتمااً بار پایش
آگهی اثر منفی خواهد داشت .از مشاکالت درماان چناین
شکسااتگیهااایی ماایتااوان بااه عاادم التیااام اسااتخوان،
استئومیلیت ،سکوئستروم و ایجاد کالو فراوان اشاره کرد
(.)43
با توجه به این بااور نادرسات در باین اهاالی جامعاه
اسبدار کشور که هار گوناه شکساتگی در انادام حرکتای
مصاد است با معدوم کردن بیمار به روچ مارگ راحات،
هد از بررسی حاضر اصالح این ذهنیت اسات باه نهاوی
که با مدیریت درمانی مناسب و کمترین هزیناه ،مایتاوان
امکان از سرگیری دوباره حیات ببیعی را به بیمار داد.
مواد و روش کار
مادیاان  5ساااله ،نااژاد مخلااوط کااه باارای حضااور در
فعالیت ورزشی با اسبکش به خارج از باشگاه اعازام شاده
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بود ،در این مسیر از ناحیه فوقانی استخوان متاتار انادام
خلف ای چ ا دچااار سااانهه گردیاد .بااا توجااه بااه حضااور
دامپزشک در زماان وقاوع حادثاه ،معایناات اولیاه شاامل
بررسی عالیم حیاتی (ضربان قلب ،تعاداد تانفس ،بررسای
مخابات و میزان اکسیژن هموگلاوبین) و معایناه فیزیکای
اندام درگیر و سایر اندامها به منظاور بررسای آسایبهاای
احتمالی ،بالفاصله پس از وقوع حادثاه صاورت گرفات .در
ارزیابی اولیاه ،شکساتگی از ناوع بساته در ناحیاه فوقاانی
متاتار مهرز گردید به نهوی که هیچگونه وزنگیری بار
اندام درگیر ممکن نبود و حرکت رفت و برگشتی انادام در
جهات میانی و جانبی ،در نواحی پایین مفصل تار دیاده
شد .به منظور انجام بررسیهای بیشتر از جمله ارزیابیهای
رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی مادیان به باشگاه انتقال داده
شد .پیش از جابجایی اقدامات درماانی باه منظاور تاأمین
باایدردی و آرام بخشاای شااامل :تزریااق داخاال وریاادی
ملوکسیکاام ( Meloxivet 2 %, Razak, Tehran-
 )Iranبا دوز  2/2 mg/kgو زایالزین ( Xylazine 2%,
 )Alfasan, Woerden-Hollandباااا دوز4 mg/kg
انجام شد.
اندام درگیر با قرارگیاری یاک آتال در ساطخ خلفای
اندام ،از سام تاا مفصال خرگوشای و یاک آتال در ساطخ
جانبی ،از سم تا با تر از مفصل خرگوشای ثابات شاد .باه
منظور جلوگیری از آسیب بیشتر در حین انتقال عاالوه بار
مهار کردن سر بیمار ،با قرار دادن بستههای یونجاه ماابین
اندامهای حرکتی خلفی و قدامی از سقوط احتماالی بیماار
حین حرکت اسبکش جلاوگیری باه عمال آماد؛ ساپس
ارزیابیهای رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی صورت پاذیرفت.
در ارزیابی رادیوگرافی شکساتگی فوقاانی ،ماورب و بساته
استخوانهای اسپلینت جانبی و میانی نمایان شاد (شاکل
 ،)4اما در بررسی اولتراسونوگرافی آسیب تاندونی مشااهده
نگردید .با توجه به عدم آسایب اساتخوان متاتاار ساوم،
تصمیم بر درمان و بقای بیمار گرفته شد .به منظاور ثابات
کردن موقت انادام و کااهش میازان درد ناشای از حرکات
اندام درگیر ،از با ی مفصل تار تا پایین مفصل فاتال ،
گچ گیری موقت اندام صورت گرفت.
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شکل  -1شکل رادیوگرا  ،مؤید شکستگی مورب فوقانی
متاتار

دو و چهار اندام حرکتی خلفی چ

بیست و چهار ساعت پاس از باروز شکساتگی بیماار
تهت بیهوشی عمومی قرار داده شد ،گچ موقت باز گردیاد
و اندام درگیر به مدت  22دقیقه در حالت کشش قرار داده
شد و با کنار هم قرار دادن لبههای شکساته اساتخوانی باا
لمس ناحیه از روی پوست ( ،)49مجدداً گچگیاری باا گاچ
فایبرگال صورت گرفت (شکل  .)2با توجه به بسته بودن
شکسااتگی و عاادم وجااود آلااودگی نیااازی بااه درمااان
آنتیبیوتیکی دیده نشد.

شکل  -2قرار دادن اندام درگیر در گچ فایبرگال
ثانویه)

(Acepromazine 1%; Alfasan, Woerden-
 )Hollandبا دوز  2/21mg/kgو زایالزین (Xylazine
 )2%; Alfasan, Woerden-Hollandبااااا دوز
4mg/kg؛ القای بیهوشی :تزریق داخال وریادی ترکیاب
دیازپام ( )Ampoule 10mg/2ml; Caspian-Iranبا
دوز  22mg/kgو کتاااامین ( ;Ketamine 10%
 )Alfasan, Woerden-Hollandبااا دوز 2mg/kg؛
نگااهداری ب ایهوش ای :تزریااق وریاادی ترکیااب کتااامین
(Ketamine 10%; Alfasan, Woerden-
 )Hollandبااا دوز  4mg/kgو زایالزیاان ( Xylazine
 )2%; Alfasan, Woerden-Hollandبااااا دوز
.)2/5mg/kg
بازگشت از بیهوشی بدون هیچگونه مشاکلی صاورت
پذیرفت .باه منظاور تاأمین بایدردی پاس از جراحای ،از
تزریق داخل وریدی ملوکسیکام باا دوز  2/2 mg/kgهار
 21ساعت یک مرتبه ،به مدت سه روز استفاده شد.
بااه ماادت  9هفتااه بیمااار تهاات اسااتراحت مطلااق و
مراقبتهای ویژه قرار گرفت .پس از آن برای ارزیابی بصری
از توان اندام در وزنگیری ،اقدام باه بااز کاردن گاچ شاد.
بیمار بر اندام درگیار وزنگیاری نااقص باه هماراه لانگش
متوسط داشت .در ادامه با انجام حرکاات ورزشای مالیام و
فیزیوتراپی و قیار مناسب سم به مدت  9هفته دیگار وزن-
گیری کامل اندام و عدم لنگش پاس از  41هفتاه از زماان
شکستگی مشاهده شد (شکل  .)3علیرغم تأکید بار تهیاه
رادیوگرا پس از اتماام دوره درماان ،متأسافانه باه دلیال
مهدودیت مالی مالک بیمار ،این ارزیابی میسر نشد.

(گچگیری

برای بایهاوچ کاردن بیماار  42سااعت مهرومیات
غذایی اعمال گردید ،اما دسترسی به آب بالمانع بود (.)49
با توجه به شرایط و امکانات باشگاه از بیهوشی تام وریدی
( )TIVA: total intravenous anesthesiaاساتفاده
شد (پیش بیهوشی :تزریق وریادی ترکیاب آساپرومازین

شکل  -3وزنگیری کامل بیمار بر اندام متأثر شانزده هفته
پس از آغاز درمان
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بحث
دامپزشکان ممکن است با شکستگیهاای انادامهاای
حرکتی انواع اسب ها مواجه شوند .ارزیابی سریع شااخص-
های حیاتی اساب ،تشاخیص و تثبیات انادام شکساته باا
باندپیچی و گچگیری ،اهمیت باا یی در درماان احتماالی
دارد .حمل و انتقال مناسب و حرفهای بیمار به یاک مرکاز
تخصّصی برای تشخیص و درمان ،باه منظاور اتخااذ روچ
درمانی مناسب ضاروری اسات ( .)45حمال و نقال اساب
دچار شکستگی یاا مشاکو باه شکساتگی بایاد در یاک
اسب کش بزرگ مجهز به درخروج در ناحیه جلو ،وینچار و
تسمه صورت پذیرد ( .)41راننده باید از اقدام باه راننادگی
غیر متعادل و ترمزهای ناگهاانی اجتنااب کناد؛ زیارا ایان
نهوهی حرکت منجر به تشدید فشار بر انادام آسایبدیاده
خواهد شد (.)41
عواملی که پیش آگهی را تهت تأثیر قارار مایدهناد
عبارتند از :نوع شکستگی ،مهل آن ،باز یا بسته بودن زخم،
میزان آسیب به بافت نارم و عارو  ،خلاق و خاوی بیماار،
سن ،وزن و مدت زمان باین وقاوع شکساتگی و اقادام باه
درمان آن ( .)45درمان اوّلیاه و انتقاال نامناساب بیماار و
افزایش فاصله زمانی تا شروع درمان مناسب ،ممکان اسات
مداخلااه جراحاای را ناااممکن سااازد ( .)41در ماادیریت
اورژانسی اندام شکسته ،باید مانع از آسیب بیشتر باه انادام
مجروح شد و یک انتقال ایمن ،بدون درد و اساتر را باه
مرکز درمانی فراهم کرد ( 1و  9و  41و  45و .)24
با توجه به مطالعات گذشتهنگر  %55از شکستگیهای
اسپلینت به علت تروماسات ( )42کاه در خصاوص بیماار
مورد مطالعه نیز صاد اسات Auer .و همکااران ( )2نیاز
عامل اصلی شکستگیهای استخوان اسپلینت را تروما ذکار
کااردهانااد و جراحاات آن را معمااو ً از نااوع باااز همااراه بااا
شکستگی چند قطعه ای بر شمردهاناد .در شکساتگیهاای
اسپلینت معمو ً متاتار چهارم دچار شکستگی میگردد
( 2و  .)42درمان شکستگیهاای ناحیاه فوقاانی اساتخوان
اسپلینت دشوار است و فناوریهای مادیریتی مختلفای باا
توجه به شرایط از جمله مداخالت جراحای و درماانهاای
مهتابانه مدنظر قرار میگیرند ( .)3درماان شکساتگی ⅓
فوقانی استخوان اسپلینت از سختتارین ماوارد درماان در
این ناحیه است ( 41 ،9 ،3 ،4و .)22
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برخاای از جراحااان برداشاات ⅓ تهتااانی اسااتخوان
شکسته را به روچ جراحی به عنوان درمان انتخاابی بارای
درمان شکستگیهای فوقانی مطرح کردهاند ( 4و )5؛ البتاه
برداشاات باایش از ⅔ ناحیااه تهتااانی اسااتخوان توصاایه
نمیشود و در مواردی که بیش از این میزان برداشته شود،
حضور یک تثبیت داخلی در قسمت فوقانی با پلیات بارای
حفظ حمایت مهوری پیشنهاد میگردد .باید توجه داشات
که تثبیت با پیچ به تنهایی در این موارد منجر به شکسات
میشود ( .)41با توجاه باه آنکاه شکساتگیهاای فوقاانی
عمدتاً از نوع باز و عفونی هستند تا جایی که ممکان اسات
از تثبیت داخلی استفاده نمیگردد ()42؛ با توجه به اینکه
در این بیمار عارضه از نوع بسته و غیر عفونی بود نیازی به
برداشت قسمت تهتانی و استفاده از پلیت به منظور ثباات
هر چه بیشتر احسا نشد؛ چارا کاه جراحای در شارایط
مزرعه خطر ابتال به عفونت و متعاقباً شکست روناد درماان
را در پی خواهد داشت .در شکستگیهای استخوانی از نوع
بسته به دلیل نبود عفونت ،شانس موفقیت درماان از نظار
آماری  3/5برابر بیشتر خواهد بود (.)42
 Jacksonو همکاران پیشنهاد میکنند که در صورت
شکستگی متاتار سوم ،با کسب رضاایت صااحب اساب،
اقاادام بااه کشااتن راحاات اسااب شااود ( .)42در بررساای
رادیااوگرافی انجااام شااده در مااورد مادیااان گاازارچ شااده
استخوان متاتار سوم ساالم باود Jackson .و همکااران
بیان میکنند که در اسبهای جوان با میانگین سنی  2تاا
 3سال احتمال وجود سکوئستروم بیشتر اسات ()42؛ کاه
در بیمار گزارچ شدهی حاضر هم به دلیل شرایط سانی و
هم به دلیل بسته ماندن زخم ،از این عارضه مستثنی باود.
در شکساتگیهاای اساپلینت ماداخالت جراحای همیشااه
نمیتواند انتخاب اول جراحان باشد .بای مطالعاات انجاام
شااده  44مااورد از  42بیمااار بااا شکسااتگی باااز اسااتخوان
اسپلینت ،توانستند کاربری خود را پس از درمان مهتابانه
باز یابند و یک مورد این نتیجه را با لانگش مازمن کساب
کرد ( )42حال این که در مورد بیمار گازارچ حاضار ایان
شانس به مراتب به دلیل باز نباودن زخام ،بیشاتر باود .از
معایب درمان مهتابانه نیز احتمال تشکیل کالو فاراوان
است که پیگیری  41هفتهای اساب حاضار ایان ماورد را
نشان نداد .گچگیری در آسیبهایی کاه منجار باه آسایب
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لیگامنت معلقه نشده باشد نیز قویّاً توصیه شده است (.)49
در گزارچ حاضر ،بررسی سونوگرافی نبود آسیب لیگامنات
و تاندونها را تأیید کرد.
در خصااوص برداشاات کاماال اسااتخوان اسااپلینت،
 Baxterو همکاران بیان میکنناد کاه باه دلیال کوچاک
بودن سطخ مفصل بین متاتار چهارم و استخوان تار و
کم بودن وزن انتقالی به این مفصل امکان حذ کامل این
اسااتخوان وجااود دارد ( Bianca .)3و همکاااران توصاایه
کردهاناد کاه بارای انتقاال چناین بیماارانی باا تاریخچاه
شکستگی اندام حرکتی حتماً باید از ضد التهابهاای غیار
استروئیدی ،آلفا  2آگونیست و تثبیت موقت که در کاهش
درد موثرند ،استفاده شود ()1؛ که در خصوص بیمار مطرح
شده تمام موارد اعمال گردید .اگرچاه شکساتگیهاای ⅓
فوقانی استخوان اساپلینت مخصوصااً اگار از ناوع بااز هام
باشند پیشآگهی ضعیفتری دارند ،با ایان حاال مادیریت
مهتابانااه ایاان شکسااتگیهااا باادون مداخلااه جراحاای،
پیشآگهی خوبی دارد و توصیه میشود ()42؛ بناابراین باا
توجه به بسته باودن ناوع شکساتگی و شارایط مزرعاه در
مادیان گزارچ شده ،از تثبیت خارجی باا گاچ فاایبرگال
استفاده شد که نتایج خوبی را به دنبال داشت .به نظر می-
رسد تثبیت عضو باه روچ گاچگیاری در شکساتگیهاای
استخوان اسپلینت ،در مواردی که باه خصاوص باا آسایب
تاندونی و لیگامنتی همراه نباشد روشی ارزان و در مقایساه
با سایر روچها ،آسانتار و قابال انجاام در شارایط مزرعاه
است .ارزیابی رادیوگرافی بعد از دوره نقاهت بارای بررسای
بیشتر میزان موفقیات درماان بسایار ضاروری اسات و در
ارزیابی موفقیت روچ به کار گرفتاه شاده در کناار عالیام
بالینی نقش به سزایی خواهد داشت.
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Summary
To show up in an exercise activity a five-year-old mare was injured in left hind limb when being
transferred by horse tow truck. Nevertheless, was carried to the sport club. The natural vital signs were
recognized in physical examination. No weighing on injured limb was reported. In radiological
evaluation the second and fourth proximal metatarsal fracture had been oblique and closed. No
ligament and tendon damages were ever claimed through ultrasonography survey. A day after limb
splinting and temporary plaster casting, through general anesthesia the plaster was taken off the
damaged limb. For the second time, plastering the damaged limb was fulfilled, after 20 minutes’
traction was applied. Plaster removing occurred after 8 weeks and the patient had no full weighing on
involved limb with a moderate lameness as well. Thus the horse was recommended to meet
physiotherapy with hoof trimming for 8 weeks. Perfect weighing with no lameness was reported after
16 weeks past from fracture occurrence. To fix a limb in splint bone fracture, plaster casting is an easy
and more practical method for field condition, in comparison to others. To monitor the process of
success, radiological evaluation is needed.
Keywords: Mare, Splint bone, Fracture, Cast.
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