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کوهانه یکقلم و انگشتان شتر ي ناحیه هاياستخوان يو پرتونگار یکالبدشناس

4و پرنیان منجزي 3، یزدان مظاهري2نژادجمال نوري ،*1عبدالواحد معربی

29/1/94: تاریخ پذیرش2/4/93:  تاریخ دریافت

چکیده
اي و لگنی شتر یک کوهانه در هاي سینهاندام ،انگشتان ،قلم يهاي ناحیهاستخوانکالبدشناسی و پرتونگاري هاي آگاهی از ویژگی

هدف از  .ضروري استمهم و اي و لگنیهاي سینهبخش اندامجهت درمان مؤثر و رضایت هاهاي آنها و ناهنجاريتشخیص بیماري
.  قلم و انگشتان شتر یک کوهانه بود يهاي ناحیهعه، دستیابی به جزئیات رادیوگرافی و کالبدشناسی ساختارهاي استخوانانجام این مطال

شتر یک کوهانه  نفر پنج) بالفاصله بعد از مچ دست و مچ پاي(راست و چپ  اي و لگنیسینههاي در این پژوهش از انتهاي دیستال اندام
وجود شیار  ،کف پایی در انتهاي پروگزیمال قلم اندام پایی يوجود یک زائده: ج آناتومیکی به شرح زیر مشخص شدنتای. نر استفاده شد

هاي فرعی قلم و استخوان کنجدي ، عدم وجود استخوان)کف پایی(ی ناقص در سطح کف دستی وجود ستیغ سهم، اي عمیقبین قرقره
هاي بسیاري را بین هاي جزئی و شباهتقلم و بندهاي انگشتان شتر یک کوهانه تفاوت يهاي ناحیهاگرچه آناتومی استخوان. دیستال

با سایر  را هاي آشکاريهاي اندك و اختالفها در شتر یک کوهانه شباهتاي و لگنی نشان داد، اما این استخوانهاي سینهاندام
وجود یک  يواسطهه استخوان اصلی قلم اندام لگنی بنشان داد که  حاضر يوگرافی مطالعهنتایج رادی. نشخوارکنندگان اهلی دارا بودند

در نماهاي .اي قابل تمایز استشود، از اندام سینهکف پایی دیده می -کف پایی انتهاي پروگزیمال که در نماهاي جانبی و پشتی يزائده
هاي فرعی قلم و به دلیل عدم وجود استخوان. دیده شد در استخوان قلم اي عمیقیپشتی کف دستی و پشتی کف پایی شیار بین قرقره

-ها جهت این نواحی پیشنهاد میبه عنوان بهترین حالت گماري) کف پایی(استخوان کنجدي دیستال، نماهاي جانبی و پشتی کف دستی 
استخوان کنجدي پروگزیمال عالوه بر نماهاي فوق، نماهاي مایل به دلیل وجود  ،بند انگشتی -مفصل قلمی يولی در ناحیه .شود

. ضروري بود

هاي انگشتان، استخواندست و پا قلم هاي شتر یک کوهانه، رادیوگرافی، آناتومی، استخوان:کلمات کلیدي

مقدمه 
است که به خاطر شرایط  اينشخوارکنندهشتر تنها .

در مقابل شرایط سخت  تواندمییکفیزیولوژیخاص 
کرده  مقاومتزیست محیطی کویري و نیمه کویري ایران 

هاي آناتومیک اندام حرکتی، مسافت با توجه به ویژگیو 
،در این میان).1378توکلیان (طوالنی را طی کند 

حرکتی از هاي هاي قلم و بندهاي انگشتان انداماستخوان
هایی هستند که وزن بدن ظ مکانیکی مانند ستونالح

حیوان و سایر نیروهاي استاتیکی و دینامیکی وارد بر آن را 
هاي ساختمانی استخوان شکلطرفی، از.  نمایندتحمل می

اهواز ي دامپزشکی ، دانشگاه شهید چمرانگروه علوم درمانگاهی، دانشکدهدانشیار *1
اهواز ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمراناستادیار گروه علوم پایه، دانشکده 2
اهواز ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمراندانشیار گروه علوم پایه، دانشکده 3
اهواز ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمراندانشکدهاي، دکتراي حرفهي دانش آموخته 4

این ناحیه تا حد زیادي بستگی به شرایطی دارد که حیوان 
کند، به طوري که همواره شکل در آن زندگی می

Gray(ها با شرایط محیطی تطبیق یافته استستخوانا

در اثر هاي حرکتی ساختارهاي این ناحیه از اندام ). 1968
 شونددچار آزردگی می ات متعدد محیطیفشار و ضرب

ها، تورم هاي استخوانتواند منجر به شکستگیکه می
قلم و انگشتان شود يهاي ناحیهفتگیهاي نرم و دربافت

)El-Shafey and Kassab 2012( .در همین ارتباط، 
ها واند که شیوع بیماريپژوهشگران گزارش کرده

E-mail: a.moarabi@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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یک  هايدر شترهاي این ناحیه از اندام حرکتی ناهنجاري
است و در این میان تر بیشاي سینهاندام  و درنر يکوهانه

شیوع شکستگی انگشتان و دررفتگی مفاصل شتر یک 
Ramadan(باشد درصد می 79/2کوهانه  1994, Singh and 

Gahlot 1997(محققین دیگري میزان شیوع حالی که، در
Gahlot(درصد اعالم کردند  51/8ها را این آسیب 2000 .(

اسکن وتیبررسی منابع منتشر شده در خصوص سی
اي اندام سینه قلم و انگشتانيناحیهمقاطع آناتومی  يتهیه

ی توسط یهاپژوهشنشان داد که شتر یک کوهانه 
Badawy   2011درسال ،El-ShafeyوSayed-Ahmed

و El-Shafeyو در  اندام لگنی توسط 2012در سال 
Kassab صورت دیگر برخی محققین 2012سال در

Hagag et(ته است گرف al. 2012, Kassab 2007 .( افزون
نسبت  2007و همکاران در سال Sorouriاین، بر

هاي قلم و بندهاي ضخامت کورتکس به قطر استخوان
اي و لگنی شتر یک کوهانه را مورد هاي سینهانگشتان اندام

 ،2007در سال  نیز و همکارانShe. ارزیابی قرار دادند
مورفومتري  ، توپوگرافی ومورفولوژياسکن، تیسی

اي سینهاندام  نگشتاناهاي قلم و بند يناحیه هاياستخوان
. را مورد مطالعه قرار دادند دو کوهانه شتر

هاي کالبدشناسی و رادیوگرافی آگاهی از ویژگی
اي و هاي سینهقلم و انگشتان اندام يناحیه هاياستخوان

هاي ها و ناهنجاريلگنی شتر یک کوهانه در تشخیص بیماري
ضروري مهم وبخش، جهت درمان مؤثر و رضایت ها آن

تواند در شناسی این مطالعه میهاي استخوانیافته. است
جانورشناسی نیز کاربرد داشته باشد  باستانهاي پژوهش

)Pigiere and Henrotay هدف از پژوهش حاضر ).  2012
کالبدشناسی و پرتونگاري دستیابی به جزئیات کامل در 

ن شتر یک قلم و انگشتا يساختارهاي استخوانی ناحیه
.بود کوهانه

روش کار
هاي به منظور انجام این مطالعه انتهاي دیستال اندام

هاي کوتاه بعد از ردیف پایین استخوان(اي و لگنی سینه

شتر یک کوهانه نر از کشتارگاه نفر 5)مچ دست و پا
 داراي هانمونه. آباد اصفهان تهیه شداهواز و نجف

سن . و عاري از هرگونه ناهنجاري بودند سالمظاهري 
ها ها با توجه به رشد و نمو دندانتخمینی این نمونه

)Gahlot 6تر از کمگرفتن تاریخچه از دامدار و) 2000
با استفاده از دستگاه  رادیوگرافی.تعیین گردید سال

آمپر، ساخت کشور میلی 300توشیبا، خازنی،(متحرك 
-هاي پشتینمااز هاي استانداردطبق حالت گماري )ژاپن

میانیپشتیمایلنماهايجانبی و )پایی(کف دستی
هت ج) میانی(جانبی)پاییکف(دستیکف-)جانبی(

ها هاي قلم، بندهاي انگشتان و مفصل آنبررسی استخوان
به دلیل بلند  ،استالزم به ذکر.رادیوگرافی صورت گرفت

توان کل بودن طول استخوان قلم در شتر گاهی اوقات نمی
طول استخوان قلم را در یک نما تهیه نمود، لذا براي 

و قسمت دیستال قلممال استخوان گزیبررسی قسمت پرو
.صورت جداگانه رادیوگرافی شدندآن به

 . انجام گرفت آناتومی هايبررسیبعد يدر مرحله
از  هابعد از تمیز کردن و جداسازي استخوانبدین منظور
، برجستگی، هر گونه زائده، فرورفتگی، هاسایر بافت

ها و برآمدگی مفصلی و غیر مفصلی استخوانسوراخ، شیار 
هاي عرضی افزون بر این، برش .مشخص و یادداشت شد

هاي قلم و بندهاي انگشتان هاي مختلف استخوانبخش
هاي مختلف در هر مرحله از تشریح از قسمت .تهیه شد
.هاي این ناحیه عکسبرداري گردیداستخوان

نتایج 
و لگنی ايسینههاي استخوان قلم اندام

 4و  3هاي قلم شماره استخوان اصلی قلم از استخوان
و وجود نداشت فرعی قلماستخوان. تشکیل شده بود

اندکی بلندتر از این 3سطح مفصلی مچ دستی قلم شماره 
 استخوانهاي بارزبود از ویژگی 4سطح در قلم شماره 

) planter process(کف پایی  وجود زائده قلم اندام لگنی
هاي در اندام. هرمی شکل، در انتهاي پرگزیمال استخوان بود
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یک خط  به صورت شیار طولی پشتیاي و لگنی، سینه
هاي طرفین قلم لبه. با وضوح کم مشاهده شدباریک 

برجسته شده و ) کف پائی(دست در سمت کف دستی 
ناودان کم عمق وسیعی در این سطح تشکیل داده بود 

در سطح برآمده به صورت کامالً قلم دستی برجستگی 
وجود  3ي میانی انتهاي پروگزیمال قلم شماره پشتی لبه

رشد  قلم پایی در همین موقعیت بابرجستگی  .داشت
مجراي دیستال قلم دستی .ي مشاهده شدتربسیار کم

کف (در سطح کف دستی .وجود نداشت) قلم پائی(
-هاي سینهاستخوان قلم انداميیک سوم میانی بدنه )پایی

عدد  2هاي غذایی مشخصی به تعداد سوراخاي و لگنی 
قلم عمیق انتهاي دیستال  ايشیار بین قرقره.وجود داشت

-از یک سوم انتهاي دیستال بدنه اي و لگنیهاي سینهاندام

هاي قلم شروع شده و دو انتهاي مفصلی رااستخوان ي
و ها ناقص بود کندیل ستیغ سهمی. کامالً جدا کرده بود

ها کندیل) کف پائی(کف دستی  مفصلی تنها در سطح
).2و 1تصاویر(وجود داشت

سمتايسینهاندامقلماستخواننماهاي مختلف:1تصویر
نريکوهانهیکشترچپ

. 3پشتی؛پروگزیمالدستیقلممجراي. 2دستی؛قلمبرجستگی. 1
دستیقلممجراي. 6اي؛قرقرهبینشیار. 5کندیل؛. 4پشتی؛طولیشیار

. 9دستی؛کفطولیشیار. 8غذایی؛سوراخ. 7دستی؛کفپروگزیمال
پایانيمحدوده. بدستی؛کفيبرجستههايلبه. الف. سهمیستیغ

دستیکفيبرجستهيلبه. جکف دستی؛برجستهلبه

سمتلگنیاندامقلماستخواننماهاي مختلف :2تصویر
نريکوهانهیکشترچپ

. 4اي؛قرقرهبینشیار. 3پشتی؛طولیشیار. 2پایی؛قلمبرجستگی. 1
کفپروگزیمالپاییقلممجراي. 6پایی؛کفيزائده. 5کندیل؛

. سهمیستیغ. 9پایی؛کفطولیشیار. 8غذایی؛سوراخ. 7پاي؛
يبرجستهلبهپایانيمحدوده. ب؛پاییکفيبرجستههايلبه. الف
پاییکف

عمودي نسبتاً ضخیمی  يتیغه، 4و 3طبق تصاویر
را  اي و لگنیهاي سینهقلم اندام مرکزي استخوان يحفره

مرکزي  يبه دو بخش نامساوي تقسیم کرده بود که حفره
عمودي  يافزون بر این، تیغه .تر بودسمت جانبی کوچک

تا انتهاي سطح مفصلی  قلم اياز ابتداي شیار بین قرقره
اي خیلی هاي مفصلی قلم اندام سینهکندیل.وجود نداشت

گنی هاي مفصلی قلم اندام لتر از کندیلو وسیعتر درشت
اي قلم اندام سینهبدنه  سطح مقطع).2و1ویر اتص(بودند 
که در حالی ،گرد بود هايمستطیلی شکل با لبهتقریباً

.نیم بیضی بودتقریباًقلم اندام لگنی يبدنه سطح مقطع 



نژاد و همکارانعبدالواحد معربی، جمال نوري

1394زمستان، 4مجله دامپزشکی ایران، دوره یازدهم، شماره 90

اي سمت چپ و مقاطع آن استخوان قلم اندام سینه: 3تصویر 
نر يدر شتر یک کوهانه

؛)2(و دیستال ) 1(عرضی در یک سوم پروگزیمال هاي محل برش
سطح پروگزیمال . 4مقطع برش عرضی در یک سوم پروگزیمال؛ . 3

مقطع عرضی در یک . 6سطح دیستال برش میانی؛ . 5برش میانی؛ 
سوم انتهاي دیستال

استخوان قلم اندام لگنی سمت چپ و مقاطع آن : 4تصویر 
نر يدر شتر یک کوهانه

؛)2(و دیستال ) 1(اي عرضی در یک سوم پروگزیمال همحل برش
سطح پروگزیمال . 4مقطع برش عرضی در یک سوم پروگزیمال؛ . 3

مقطع عرضی در یک . 6سطح دیستال برش میانی؛ . 5برش میانی؛ 
سوم انتهاي دیستال

بندهاي انگشتانهاي استخوان
بند اول انگشت منشوري شکل که انتهاي پروگزیمال 

.تر بودحجیم
مستطیلی شکل، پهن و از جلو به عقب  بند دوم تقریباً

نزدیک محوري پیشروي قابل  يلبهبسیار فشرده  شده بود
اي از طرفین سطوح مفصلی دیستال بندهاي اول و مالحظه

شان مشاهده دوم در جهت پروگزیمال سطح کف پایی
. شد

سطح مفصلی دیستال بندهاي  نزدیک محورييلبه
در بود تر به سمت دیستال کشیده شده اول و دوم بیش

يلبه بند سوم نسبت به نزدیک محورييکه لبهحالی
سطح خارجی انتهاي بودتر کوتاه دور از محوري

، در داراي آثار زبري بود پروگزیمال بندهاي اول و دوم
-زائدهک سطح نزدیک محوري بدنه ی يدر میانهکه حالی

تکمه مانند در  ياین زائده .وجود داشتتکمه مانند  ي
استخوان بند سوم . تر مشخص بوداي بیشاندام سینه

استخوانی کوتاه به شکل هرم سه سطحی نامنظمی بود
).5تصویر(

هاي کنجدي پروگزیمالاستخوان
بود که در سطح کف  عدد4ها نتعداد این استخوا

هاي بندانگشتی اندام -قلمی مفصل) کف پایی(دستی 
هاي کنجدي استخوان. قرار داشتنداي و لگنی سینه

پروگزیمال نه فقط با انتهاي دیستال استخوان قلم بلکه با 
.انتهاي پروگزیمال بند اول انگشت مفصل شده بودند

ر در دانوك یرأس بخش هاي کنجدي داراي یکاستخوان
در جهت  ي پهنجهت پروگزیمال و یک بخش قاعده

کف (از نماي کف دستی  هااین استخوان.دیستال بودند
. و برآمده بود زبر خم شوندهمثلثی شکل، سطح  )پایی

تر هاي کنجدي پروگزیمال نزدیک به محور بزرگاستخوان
.دور از محور بودندهاي کنجدي استخواناز 

-اي حجیمکنجدي پروگزیمال اندام سینههاي استخوان

هاي تري از استخوانبرآمده فلکسورتر و داراي سطح 
.کنجدي اندام لگنی بودند
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.نر شتر یک کوهانه) اندام لگنی(و تصویر پایین ) اياندام سینه(، تصویر باال هاآن بندهاي انگشتان به همراه مقاطع: 5تصویر 
 يمقایسه. اي در سطح میانی؛ جتکمهي آثار زبري در سطح خارجی و وجود زائده. هاي نزدیک محوري به سمت دیستال؛ بکشیدگی لبه يمقایسه. الف

هاي نزدیک محوري به سمت دیستالکشیدگی لبه

دیستالهاي کنجدي استخوان
.شتر وجود نداشتدر استخوان این 

رادیوگرافی
استخوان اصلی قلم، دیستال انتهاي 9تا6تصاویر 

، ايعمودي و شیار بین قرقره يرشد، تیغه يصفحه

بندهاي انگشتان و  ،هاي کنجدي پروگزیمالاستخوان
اي و لگنی هاي سینهدر اندامرا ها فضاي مفصلی بین آن

.دهندشتر یک کوهانه نشان می
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-Dorso(کف دستی  -رادیوگرافی نماي پشتی : 6تصویر 

palmar view (اي استخوان قلم و بندهاي انگشتان اندام سینه
نر يشتر یک کوهانه

کف دستی  -رادیوگرافی نماي مایل پشتی میانی: 7تصویر 
) Dorsomedial-palmarolateral (Oblique) view(جانبی
 )نوك فلش(استخوان قلم، استخوان کنجدي دیستالانتهاي 

نر ياي شتر یک کوهانهو بندهاي انگشتان اندام سینه

 (Lateral view)رادیوگرافی نماي جانبی: 8تصویر 
نر يهاي قلم اندام لگنی شتر یک کوهانهاستخوان

 Dorsoplantar)کف پایی -رادیوگرافی نماي پشتی: 9تصویر 

view) هاي قلم اندام لگنی شتر یک استخوانانتهاي دیستال
نر يکوهانه

 يزائدهمیانی  - در نماهاي پشتی کف پایی و جانبی 
در انتهاي پروگزیمال استخوان قلم اندام لگنی  ،کف پایی

هاي تشخیص آن از استخوان قلم اندام یکی از بهترین راه
کف دستی و  -در نماهاي پشتی). 10تصویر (اي بودسینه

اي عمیقی دیده شدکف پایی شیار بین قرقره -پشتی
 هايهاي اصلی قلم اندامسوراخ غذایی استخوان).9تصویر (

.دیده نشددر هیچ نمایی اي و لگنی سینه
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کف دستی -رادیوگرافی نماي پشتی:10تصویر 
(Dorsopalmar view) انتهاي پروگزیمال اندام  يمقایسه

کف  ينر و وجود زائده يشتر یک کوهانه اي و لگنیسینه
پایی در استخوان قلم اندام لگنی

استخوان قلم فرعی در شتر نه تنها در نماهاي جانبی و 
، بلکه در نماهاي مایل نیز )کف پایی(دستی  -پشتی کف 

 -دستی و پشتی کف -در نماهاي پشتی کف.دیده نشد
قسمت میانی باریک بند اول در دو انتها پهن و در پایی 

تر بند سوم کوچک. مستطیلی شکل بودبند دوم . باشدمی
انگشتان دو  يباقیمانده.بوداز دو بند دیگر و مثلثی شکل 

در .دیده نشدنددر شتر در نماهاي تهیه شده جو پن
 ينماهاي پشتی کف دستی و پشتی کف پایی سایه

شیده هاي کنجدي پروگزیمال به شکل بیضی کاستخوان
و7ویراتص(شکل بودند Dدیده شدند و در نماي جانبی 

در نماهاي مایل سطح کورتکس داخلی و خارجی .)8
. دهاي انگشتان قابل مشاهده بودهاي قلم و بناستخوان

 کامالًبندهاي انگشتان قلم و هايسطح کورتکس استخوان

کنجدي  چنین استخوانهم .صاف و یکنواخت بود
.در هیچ نمایی دیده نشداي و لگنی دیستال در اندام سینه

هاي بندهاي گونه تفاوتی بین استخواندر ضمن هیچ
در تمام نماها دیده اي و اندام لگنی انگشتان در اندام سینه

.نشد

بحث 
قلم و انگشتان  يناحیه هاياگرچه آناتومی استخوان

بسیاري  هايو شباهت هاي جزئیشتر یک کوهانه تفاوت
این اما ،اي و لگنی نشان دادهاي سینهاندامرا بین 
آشکاري را  هاياختالفهاي اندك و ها شباهتاستخوان

نشخوارکنندگان اهلی دارا هاي نظیرشان در استخوان با
ها به شرح زیر ها و شباهتترین این تفاوتمهم . بودند

:باشدمی
قلمپروگزیمالانتهايدرپاییکفيزائدهیکوجود

ویژگیترینآسانوترینمشخصکوهانهیکشترپاي
باکهباشدمیدستقلماستخوانازشناساییجهت

کوهانهدوشترقلماستخوانمورددرشدهارائهتصاویر
.She et al(داردمشابهت کهرسدمینظربه. )2007

لگنیاندامقلمپروگزیمالانتهايپائیکفيزائدهوجود
زائدهاینوجود. باشدشترانيخانوادهخصوصیاتاز
استنشدهگزارشاسبوگاوقلمهاياستخواندر
)Getty 1975.(

.وجود نداشتاستخوان فرعی قلم در شتر یک کوهانه 
که در گاو استخوان قلم دستی فرعی وجود دارددر حالی

)Getty نشخوارکنندگان کوچک این استخوان در ). 1975
عالوه در گوسفند ناپایدارتر از اغلب موجود نیست و به

Nickel(بز است  et al. 1986 .(
تصاویر ارائه شده با اي شتر یک کوهانه شیار بین قرقره

 ،)She et al. 2007(در شتر دو کوهانه مطابقت دارد 
خصوصیات رسد این ویژگی از بنابراین به نظر می

در نشخوارکنندگان . شتران باشد يآناتومیکی خانواده
استخوان قلم  ياین شیار به بدنه) گاو، گوسفند و بز(اهلی 
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از طرفی، عدم وجود لیگامنت بین .یابدامتداد نمی
.Nourinezhad et al(انگشتی  در شتر یک کوهانه  )2011

ي ها مانورهااین ویژگی احتماالً .گزارش شده است
-شدن انگشتان را امکانحرکتی انگشتان شتر به ویژه دور

. سازدپذیر می
هاي متاکارپی در شتر یک اگرچه وجود برجستگی

هاي بیان شده در خصوص وجود این کوهانه با گزارش
Getty(خوانی دارد برجستگی در گاو و اسب هم 1975( ،

و گاو شتر یک کوهانه در قلم پایی وجود برجستگی ولی 
Getty(اسب  .اعالم نشده است تاکنون )1975

که در حالی استستیغ سهمی شتر یک کوهانه ناقص 
افزون بر این، بر . باشداین ستیغ کامل میو اسب در گاو 

Webb(طبق تصاویر شماتیک  يمطالعه و نتایج) 1972
هاي رسد ستیغ سهمی ناقص از ویژگیحاضر به نظر می

به .شتران است ياستخوان قلم خانوادهبارز آناتومیکی 
تر براي رسد ستیغ سهمی ناقص باعث تحرك بیشنظر می

.بین بند انگشتی فراهم کند -مفصل قلمی
وEl-Shafyهاي عمودي انتهاي دیستال با یافته يتیغه

Kassab عمودي  يدر ارتباط با وجود تیغه2012در سال
. انه بالغ مطابقت دارددر استخوان قلم دست شتر یک کوه

عمودي در  يبا این وجود پژوهشگران بیان کردند که تیغه
گاومیش  اي و لگنیاندام سینهاستخوان قلم  يقسمت بدنه
عمودي ناقص است یا اغلب  يدر گاو تیغه .دوجود ندار

).Nickel et al. 1986(در جهت پروگزیمال وجود ندارد 
El-Shafy  وKassab پیشنهاد کردند که 2012در سال

استخوان قلم  يعمودي در بخش بدنه يعدم حضور تیغه
در مقایسه با موجب گردد که این ناحیه تواند گاومیش می
تر دچار شکستگی تر و سریعقلم بیشهاي سایر بخش

رسد در شتر یک کوهانه، با این وجود به نظر می. گردد
 ویژه قلم دستهاي قلم به بخش انتهاي دیستال استخوان

. شوندتر دچار شکستگی میتر و راحتبیش حیوان نر
درصد  65تر از اي شتر یک کوهانه بیشاندام سینهزیرا

، از طرفی).Gahlot 2000(کند وزن بدن را تحمل می
شکستگی یک مورد کندیل قلم دست راست در شتر یک 

گزارش 1997در سال Gahlotو  Singhکوهانه توسط 
ها بیماريچنین دریافتند شیوع پژوهشگران هم. شده است

.ها استتر از مادهپا در نرها بیش یا اختالالت
شتر یک  اياندام سینهاستخوان قلم  يسطح مقطع بدنه

هاي گرد است در مستطیلی شکل با لبه تقریباً يکوهانه
Getty(در گاو این سطح مقطع که حالی و ) 1975

El-Shafy and Sayed-Ahmed(گاومیش  تقریباً ) 2012
شتر یک  اندام لگنیسطح مقطع بدنه قلم .نیم دایره است

 بدنه سطح مقطعحالی که درکوهانه تقریباً نیم بیضی بوده 
هاي پژوهشگران در گاو که با یافتهبیضیتقریباًقلم اصلی 

)Getty 1975, Nickel et al. 1986( و گاومیش)El-

Shafy and Sayed- Ahmed .هم خوانی ندارد) 2012
Zhaoquan وZhengming اندهبیان کرد 1999در سال 

هاي کنجدي پروگزیمال شتر دوکوهانه تنها که استخوان
با این . شودبا انتهاي دیستال استخوان قلم مفصل می

هاي کنجدي پروگزیمال حال، در پژوهش حاضر استخوان
قلم بلکه با انتهاي  نه فقط با انتهاي دیستال استخوان

پروگزیمال بند اول انگشت مفصل شده بودند که با نتایج
Cerveny  در گاو هم خوانی دارد1985در سال.

عدم وجود استخوان کنجدي دیستال در شتر یک 
در شتر 2007و همکاران در سال Sheهايکوهانه با یافته

تال استخوان کنجدي دیسوجود .مطابقت دارد دو کوهانه
 گاومیش در و 1985در سال  Cervenyتوسط  در گاو

2012در سال  Sayed-Ahmedو  El-Shafyتوسط 
در  Kassabو  El-Shafyبا این وجود، گزارش شده است،

، از طریق اولتراسونوگرافی وجود غضروف 2012سال 
کنجدي دیستال قلم پایی را در شتر یک کوهانه  استخوان
.نداهکرد گزارش

در شکل ظاهري بندهاي انگشتان  اختالف يواسطهه ب
ها را از بندهاي انگشتان گاو توان آنمی ،شتر یک کوهانه

مستطیلی  بند دوم تقریباً ،براي مثال. و اسب تشخیص داد
این . شکل، پهن و از جلو به عقب خیلی فشرده شده بود

در کاهش شدت فشار  افزایش پهناي استخوان احتماالً
از طرفی، . بدن حیوان نقش داشته باشد نیروي وزن
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استخوان بند سوم استخوانی کوتاه به شکل هرم سه 
 این ویژگی آناتومیکی احتماالً. سطحی نامنظمی بود

در را نقش کمی حاکی از این نکته دارد که بند سوم 
.She et al(کندایفا می حیوان تحمل وزن بدن  و) 2007

بند  هايتر آسیبکم شیوعتواند درمی چنین احتماالًهم
.دخالت داشته باشد سوم

است ولی ) hoof(شتر برخالف گاو و اسب فاقد سم
اي شکل هر یک از پاها داراي یک بالشتک انگشتی دایره

این، روي سطح پشتی بند افزون بر .بزرگ و پهن است
بزرگ قرار  سوم انگشت یک ناخن مثلثی شکل نسبتاً

بنابراین، بند سوم شتر همانند نشخوارکنندگان و . گیردمی
الزم به . گیردها در داخل جعبه سم قرار نمیتک سمی

است که در تشکیل اسکلت پاي شتر انتهاي دیستال  ذکر
هاي بندهاي دوم و سوم در تشکیل بند اول و همه بخش

Wilson(اسکلت پاي شتر یک کوهانه شرکت دارند 

شود که طرز ها سبب میتالفاین اخ ينتیجه). 1984
زوج سمیان منحصر به  يایستادن پاي شتر در بین راسته

فرد باشد، به طوري که شتر را جزء جانوران انگشت رو 
)Digitgarde (حالی که پاي گاو و ، درگیرنددر نظر می

بندي طبقه )Unguligarde(اسب جزء جانوران سم رو 
Webb(شود می رسد به نظر می روي هم رفته).1972

هاي استئومورفولوژیکی انگشتان شتر و طرز بین ویژگی
 يرابطه) انگشت رو(قرار گرفتن پاي شتر یک کوهانه 

.  نزدیکی وجود داشته باشد
که در هاي حرکتی به دلیل اینانتهاي دیستال اندام

-هاي مختلف قرار میمعرض مستقیم ضربات و استرس

هاي رادیوگرافی از ر درخواستاکث به همین دلیلگیرد، 
 Bargai et al. 1989, Butler et(آیداین ناحیه به عمل می

al. 1999, Thrall 2007 .( بررسی منابع قابل دسترسی
رادیولوژي  يهاي اندکی در زمینهنشان داد که پژوهش

نواحی قلم و انگشتان شتر یک کوهانه صورت گرفته 
هاي مرجعی با کتابهاي پژوهش حاضر است، لذا یافته

 Bargai et(رادیولوژي قلم و انگشتان گاو  يکه در زمینه

al. .Butler et al(و اسب ) 1989 1999, Thrall 2007 (
.انتشار یافته است، مورد بحث و مقایسه قرار گرفت

Veshkini  تصویربرداري  2006در سال و همکاران
اسکن، سونوگرافی، سی تی (انگشتان شتر یک کوهانه 

. بررسی کردندرا ) رادیولوژياي و تشدید مغناطیس هسته
کف  -ها در نتایج رادیولوژي تهیه شده از نماهاي پشتیآن

و جانبی، عدم وجود اختالف بین ) کف پائی(دستی
اي و لگنی، هاي حرکتی سینههاي انگشتان انداماستخوان
عدد استخوان کنجدي پروگزیمال و عدم وجود  4وجود 

-که با یافتهخوان کنجدي دیستال را گزارش نمودنداست

با این وجود .هاي پژوهش حاضر هم خوانی دارد
Sorouri  نسبت کورتکس به  2007و همکاران در سال

اي و لگنی شتر یک هاي قلم اندام سینهقطر استخوان
کوهانه را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش نمودند که 

قبل از دو شاخه شدن در  این نسبت به جز در نواحی
. باشدموارد یکسان می يبقیه

بندانگشتی شتر یک کوهانه -ي مفصل قلمیدر ناحیه
تعداد . هاي کنجدي پروگزیمال وجود دارنداستخوان
هاي کنجدي پروگزیمال در هر اندام مانند سایر استخوان

Getty(باشدنشخوارکنندگان چهار عدد می 1975 .(
نماهاي جانبی و ها عالوه براین استخوانجهت بررسی 

، نماي مایل مورد نیاز )کف پایی(کف دستی-پشتی
حاضر از تمام نماهاي توصیه شده  يدر مطالعه. است

رادیوگرافی پروگزیمال کنجدياستخوان جهت بررسی 
.استفاده شد

قلم و حاضر نماي جانبی خمیده از  يدر مطالعه   
اي و لگنی انجام گردید و در این نههاي سیاندامانگشتان 

بندانگشتی، یک -هاي قلمیمفصل، نما سطوح مفصلی
هاي سوم دیستال استخوان متاکارپ، متاتارس و استخوان

. شوندخوبی دیده میکنجدي به 
Butler و  1999در سال  و همکارانThrall در سال

) کف پایی(دستی کف  - نماهاي مایل پشتی میانی 2007
) کف پایی(دستی کف  -جانبی و مایل پشتی جانبی 

هاي فرعی قلم اسب را جهت بررسی استخوان داخلی
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کنند، در این مطالعه نیز از این نماها استفاده پیشنهاد می
قلم فرعی در  دلیل عدم وجود استخواناما به. گردید

ود شکنند، لذا پیشنهاد میشتر، این نماها کمک چندانی نمی
توان می اي و لگنیقلم اندام سینههاي براي بررسی استخوان

هاي به عمل یرادیوگراف. از این نماها صرف نظر نمود
بندهاي انگشتان شامل تمام نماهاي هاي استخوانآمده از 

، جانبی و نماهاي مایل )کف پایی(دستی  -پشتی کف
جانبی و مایل پشتی ) کف پایی(کف دستی -پشتی میانی 

 Bargai(باشدداخلی می)کف پایی(کف دستی -انبی ج

et al. 1989 .(هاي بندهاي سطح کورتکس استخوان
در . صاف و یکنواخت مشاهده شدند انگشتان کامالً

گونه تفاوتی بین بندهاي انگشتان در اندام ضمن هیچ
. اي و اندام لگنی، دیده نشدسینه

 روش حالتبهترین شد که  نشان دادهدر مجموع 
قلم و انگشتان  يهاي ناحیهاستخوان گماري جهت بررسی

اي و لگنی شتر یک کوهانه در بسیاري از هاي سینهاندام
ي حاضر در مطالعه. باشدموارد مشابه گاو و اسب می

،استاستخوان اصلی قلم فاقد قلم فرعی  مشخص شد که
نماهاي مورد نیاز جهت بررسی استخوان قلم  بنابراین

کف -اي و لگنی شامل نماهاي پشتیهاي سینهاصلی اندام
 يو نیازي به تهیه هستندو جانبی ) کف پایی(دستی

. شدبانمی ایل مانند اسب در این ناحیهم یرادیوگراف
داراي شتر یک کوهانه استخوان قلم اندام حرکتی لگنی 

که این  استکف پایی در قسمت پروگزیمال  يزائده
هاي جانبی و پشتی کف پایی به یزائده در رادیوگراف

هاي هاي دیستال اندامقسمتهمچنین . شدخوبی دیده می
اي و لگنی هاي سینهحرکتی و بندهاي انگشتان اندام

گاو و اسب  يراست و چپ نیز مانند نماهایی که در زمینه
. تصویربرداري هستند قابلاند، توصیه شده

تشکر و قدردانی 
انی دبدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به خاطر حمایت مالی از این تحقیق تشکر و قدر

کارشناس بخش آناتومی و چنین از زحمات آقایان حسین لویمی تکنسین بخش رادیولوژي و عبدالرحیم فتحی هم. گرددمی
. گرددشناسی قدردانی میجنین
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Anatomy and radiography of the bones of the metapodial and 
digital regions in the one-humped camel
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Abstract
Obtaining knowledge on radiographical and anatomical properties of the metacarpal/tarsal 

and the digital bones of the thoracic and the pelvic limbs in one-humped camel is important 
and necessary for diagnosis of diseases and abnormalities in order to provide effective and 
satisfactory treatments. The study aims were to access more details on radiographical and 
anatomical properties of the metacarpal/tarsal and the digits skeleton of the thoracic and 
pelvic limbs in one-humped camel. In present investigation, the distal extremities of the right 
and left thoracic and pelvic limbs (immediately below the carpal/tarsal joint) of five male one-
humped camels were used. Following anatomical results were obtained: the presence of a 
plantar process on proximal extremity of the metatarsal bone, the presence of a deep and well-
developed intertrochlear incisure of metacarpal/tarsal bones, an incomplete sagittal crest on 
the palmar or the planter surface of condyles, the absence of the accessory metatarsal/carpal 
bones, and  absence of the distal sesamoid bone. In conclusion, although the anatomy of the 
metatarsal/carpal and the digits skeleton of the one-humped camel between the thoracic and 
the pelvic limbs shows great similarities and fewer differences, bony  structures of this area in 
one-humped camel exhibit marked differences and fewer similarities with others domestic 
ruminates. Radiographic findings showed that the plantar process on the proximal extremity 
of the metatarsus bone which was noted on the lateral and dorsoplantar views differing from 
the metacarpal bones. The deep and well-developed intertrochlear incisures was observed on 
the dorsoplantar (palmar) views. Due to the lack of the presence of accessory 
metatarsal/carpal bones and distal sesamoid bone, the best views for examination this areas 
are the lateral and dorsoplantar (palmar) views. However, the oblique views of the 
metacarpophalangeal joints are necessary, because of the existence of proximal sesamoid 
bone.

Key words: One-humped camel, Radiography, Anatomy, Metatarsal/carpal bones,
Digital bones
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