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چکیده
یک قالده گربه چهارماهه ،نژاد مو کوتاه اهلی با عالیم بدشکلی در اندام خلفی چپ ،عدم وزنگیری ،درد در انتهای اندام خلفی چپ،
بدون سابقه تصادف به بیمارستان حیوانات خانگی ارجاع داده شد .عدم تشکیل کامل استخوانهای بلند (همیملیا) و یا هیپوپالزی آن
ها ،عارضهای مادرزادی است که در استخوانهای زند زبرین ،زند زیرین و درشتنی بیشترین میزان رخداد را نشان میده د  .در بیمار
حاضر همیملیا از نوع انتهایی بوده و در اندام خلفی چپ آن عدم تشکیل کامل استخوانهای درشت نی ،قلمها و بندهای ا نگشتتان
(آژنزیس انگشتان) و در اندام خلفی مقابل ،تنها در ناحیه استخوانهای قلم و بندهای انگشت مشاهده شد .در درمتان همتیملیتای
استخوان زند زبرین ممکن است بتوان از ا نقباض دائمی عضالت ،بدشکلیهای استخوان و انحراف به داخل اندام جلوگیری کرد ،اما در
مورد بیمار مذکور به دلیل بدشکلی استخوان ،چرخش اندام و عدم امکان تثبیت مفصل ،قطع عضو توصیه گردید .جراحی عقیم سازی
جهت جلوگیری از انتقال عارضه به نسل بعدی و همچنین رادیوگرافی از نواحی دیگر بدن به دلیتل امکتان وقتوع همزمتان ستایر
ناهنجاریهای مادرزادی در این بیماران توصیه می شود.
کلیدواژهها :همیملیای انتهایی درشت نی ،آژنزیس انگشتان ،رادیوگرافی ،گربه.
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مقدمه

(شکم  .)1در تاریخچه اخذشده از واحب نیمدار ،سدانقه

عدددم تشددکیم کامددم اسددتخوان هددای نلنددد و یددا
هیپوپالزی آنها از نقایص مدادرزادی ند وده ( Pollard et

ضددرنه مشدداهده نشددد .همچنددین اشددتها ،دمددای نیمددار و
وضعیت مخاطات نیز طبیعی گزارش شدند.

 )al., 2013و استخوان های قلم و نند های انگشتان نیز نه

رادیوگراف های جانبی و قدامی -خلفی از اندامهدای

این عارضه دچار میشدوند ( )Pollard et al., 2013و در

حرکتددی قدددامی و خلفددی چدد

و راسددت و همچنددین

این میان استخوانهای زند زنرین ،زند زیرین و درشدت -

رادیوگراف های جانبی و شکمی -پشتی ناحیه قفسه سدینه

نی نیشترین میزان نروز ایدن عارضده را نشدان مدیدهندد

و شکم تهیه گردیدند .نشانههدای رادیدوگرافی در حالدت

( .)Pollard et al., 2013این ناهنجاریها معمدواً مددت

گماری قدامی -خلفی انددام حرکتدی خلفدی چد

شدامم

زمان کوتاهی نعد از تولد تشخیص داده میشدوند کده در

عددم تشددکیم کامددم اسددتخوان درشدتنددی (درشددتنددی

نتیجه اندام مبتال کوتاه تر از اندازه طبیعی نوده و کدارکرد

هیپوپالستیخ) ،ضخیمشدن استخوان نازکنی و انحدراف

آن دچار اختالل شده و گام نرداشتن غیرممکدن مدیشدود

آن نه داخم ،غیرطبیعی ندودن مفاودم ندین مچدی و مدچ

( .)Pollard et al., 2013ندشکلی هدای مدادرزادی انددام -

پایی -قلم پایی ،عدم تشدکیم قلدم و ننددهدای اول و دوم

های حرکتی از لحدا شدکم از تندو نداایی نرخدوردار

انگشت چهارم و ندشکم شدن مفصم زانو نود .همچندین

هستند ،ندهطدوری کده از عددم تشدکیم یدخ سداختار یدا

نمای جانبی حاکی از طبیعدی ندودن اسدتخوان ران ،نداقی

قسمتی از آن تا عددم حودور یدخ انددام را نده ودورت

ماندن اپیفیز ناایی درشتنی ،همچنین انحراف اسدتخوان

کامدم ،درندر مدی گیرندد ( Lallo et al., 2001; Alam et

نازکنی نه خلپ ،عدم وجود مفصم درشدت ندیای -مدچ

.)al., 2006

پایی ،نههمریختگی مفاوم نین استخوان هدای مدچ پدا و
مفصم مچ پایی -قلم پایی نود .رادی وگرافی انددام حرکتدی

شرح درمانگاهی

مقاندم نشدان دهندده کداهش تعدداد انگشدتان ندود ،لدیکن

یخ قالده گرنه چهارماهه ماده از نژاد موکوتاه اهلی

استخوان های انگشدتان اول ،دوم ،سدوم و اسدتخوانهدای

نا عالیم نالینی ندشکلی اندام حرکتی خلفدی چد  ،عددم

قلدم آن هددا قانددم مشدداهده نددود ،امددا نشددانهای از وجددود

وزن گیری و وجدود درد در قسدمت انتهدایی و همچندین

ناهنجاری در استخوانهای دیگر این اندام مشداهده نشدد

چرخش اندام از ناحیه مچ کده کدپ پدا را در جهدت سدر

(شکم  .)2رادیوگراف جانبی ستون مهره ،انحراف مهدره -

قرار داده نود ،در نهار سال  1395نه نیمارسدتان حیواندات

های سینه ای نه سمت شکم (لوردوزیس) و نزدیخشددن

خانگی حمیدرضا فتاحیان واقد در تهدران -ایدران ارجدا

زوائد شوکی این مهرهها را نیز نشان داد .لبه قدامی قلدب

داده شد .سایر عالیم شامم نلندی غیرطبیعدی نداخنهدای

(قلب راست) و نه خصدو

اندام مبتال  ،عدم توانایی در خم و راسدت کدردن مفاودم

حالت عادی نود و افزایش تمدا

اندام خلفی چ  ،آتروفی عودالنی انددام خلفدی چد

و

افزایش ضخامت ظاهری در عودالت انددام مقاندم ندود

180

نطدن راسدت ،ندزر تدر از
قلبدی -جنداغی نیدز در

آن دیده میشد .افزایش کدورت ریههدا هدم نشداندهنده
وجود الگوی آلوئولی نود (شکم .)3
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شکم  - 1ندشکلی اندام حرکتی خلفی چ

و چرخش پا از ناحیه مچ نه پایین

شکم  :A - 2نمای جانبی از اندام حرکتی خلفی چ  :B ،نمای قدامی -خلفی از ناحیه ساق پای چ  :C ،نمای پشت پایی  -کپ پایی از ناحیه پنجههای
پای چ

شکم  - 3نمای جانبی قفسه سینه و نمایش عارضه لوردوزیس
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نیمار مورد نظر نه دلیم عددم تواندایی در اسدتفاده از
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گرنه های نژاد سیامی و نژاد موکوتاه اهلی نیز از این ندو

و ندد شددکلی آن ندده نخددش

مدیناشدد ( .)Towle et al., 2012چندین عارضدهای در

جراحدی ارجددا داده شددد و پددس از نیهوشددی و رعایددت

نره ها نه عنوان یخ عارضه ارثی اتوزومدال مللدوو و در

اوول آسپسی ،قط اندام مبتال از ناحیه میدانی اسدتخوان

گاوهای شاخکوتاه نیز نه دلیم فدوق و فشدار هدای داخدم

ران انجام گرفت.

رحمی ،داروها ،کمبود های تلذیهای مدادر ،واکسدنهدا و

انددام حرکتددی خلفددی چ د

بحث و نتیجهگیری

عوارض التهانی گدزارش شدده اسدت ( Corbera et al.,

 .)2002سددببشناسددی همددیملیددا در حیوانددات ناشددی از

همیملیا نه عدم وجود مادرزادی تمام یدا قسدمتی از

عوارض ژنتیکی ،محیطی یا ترکیبدی از هدر دو مدیناشدد.

یخ یا چند استخوان گفته میشدود .تمدام اسدتخوانهدای

نارسایی های ژنتیکی که منجر نه نقص عودو مدیشدوند،

اندام های حرکتی درگیر ایدن عارضده مدیشدوند .اشدکال

از نو توارث ژنهای غالب و ژن های مللدوو اتدوزومی

مختلفی از این عارضه قانم تشخیص میناشد ،نهطدوری -

میناشددند ( .)Corbera et al., 2002مددواد تراتددوژن

که اگر تمام یا قسمتی از اسدتخوان هدای انددام در ناحیده

مختلفی در ارتباط نا نقص عووهای مدادرزادی گدزارش

پایینی نقطه مرکزی وجود نداشدته ناشدند ،ایدن شدکم از

شدهاند .نه عنوان مثال آلکالوئید هایی که در دانه یدا ندر

همیملیا را انتهایی یا ترمینال مدی گویندد و اگدر تمدام یدا

گیاهی نهنام لوپیندو

قسمتی از اسدتخوان هدای انددام وجدود نداشدته ناشدند و

دارد ،اگر در حین جفت گیری یدا مراحدم اولیده ندارداری

استخوان های ناایی و پایینی ناحیده دچدار نقدص ناشدند،

توسط گاو ها و گوسدفندان مصدرف شدود ،مدی تواندد در

این نو همیملیا ،همیملیای ا ینترکدااری ()intercalary

ندوزادان همدیملیدا ایجداد کندد ( ;Alonso et al, 1982

نامیده میشود (.)Towle et al., 2012

 .)Alam et al., 2006در سگها و گرنهها شدکم گدرفتن

) (Lupinus consentiniiوجدود

هر دو شکم همدیملیدای انتهدایی و اینترکدااری در

اندام های حرکتی از روز  23آنستنی شرو شدده و تقریبداً

سگ ها و گرنهها گزارش شده است لیکن در نیمدار اخیدر

تددا روز  36نددارداری ادامدده مددییاننددد .ندشددکلیهددای

شکم همی میلیا از نو انتهدایی یدا ترمیندال ندوده و عددم

مادرزادی اندام های قدامی نه مراتب نیشدتر از انددامهدای

تشکیم کامم استخوان درشت نی نه همراه قلمها و نندد -

خلفی اتفاق میافتد ،چراکه انددام هدای قددامی زودتدر از

های انگشتان را شامم میشود .شایان ذکر است این ندو

اندام هدای خلفدی تشدکیم مدیشدوند و عوامدم محیطدی

از همیملیا طولی و در سطح میانی انددام حرکتدی خلفدی

فروت نیشدتری از لحدا اثر گدذاری روی آنهدا دارندد.

دیده شد و در اندام حرکتی خلفدی مقاندم هدم تنهدا

رشد جنینی اندام های حرکتی شامم ارتبداط نزدیدخ ندین

در ناحیده قلدم و ننددهای انگشدت م شداهده گردیدد .امددا

ساختارهای اکتودرمال و مزودرمال است ،نه گونهای کده

موارد دیگری نظیر همیملیای انتهایی میدانی دوطرفده در

سلول های سوماتیخ مزودرم نه طرف اکتدودرم مهداجرت

اندام حرکتی قدامی در نژاد شدیهدوا هدوا گدزارش شدده

میکنند و در زیر سطح اکتودرم و محمهدای انددامزایدی،

است .همچندین ،همدیملیدا در اسدتخوان زندد زندرین در

جوانه های اندامی را تشکیم مدیدهندد و نعدد از آن یدخ

چ
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ناحیدده تخصددص یافتدده مجددزا ندده نددام Apical ( AER

 )Ectodermal Ridgeدر ر أ

هر جوانه انددامی شدکم

مدی گیدرد ( Towle et al., 2012; Rantanten et al.,

.)1982; Alam et al., 2006

ناحیه مبتال عمومداً درد وجدود دارد ( Yukimoto et al.,

.)1978
در درمان همیملیای استخوان زند زنرین ،نه دلیدم
تشخیص زود هنگام ،در نعوی موارد ممکن است نتدوان

نشانه های نالینی نسدته نده ندو همدیملیدا متفداوت

از انقبداض دائمدی عودالت ،ندشدکلی هدای اسددتخوان و

میناشند .این وضعیت زمانی که اسدتخوانهدای مبدتال در

انحراف اندام نه داخم جلو گیری کرد .در این حالت اگدر

انسان تحمم وزنی ندارند مثم ندازک ندی و زندد زیدرین،

حی وان جوان تر از  4یا  5ماه ناشد ندا تثبیدت مفصدم زندد

خیلی قانم توجه قرار نمی گیرد .همیملیدای زندد نداایی

زنرین -مچ دستی ،در این مفصم ایجاد آنکیلدوز مدیکنندد

معمواً نالفاوله نعد از تولد تشخیص داده مدیشدود .در

تا وزن نر روی اندام مبتال قانم تحمم ناشدد ( Towle et

ایدن نیمداران انحدراف انددام نده داخدم و ندشدکلیهددای

 .)al., 2012اما در گزارش درمانگداهی حاضدر ،نده دلیدم

زاویهای آرنج و مچ نه دلیم عدم تواندایی زندد زیدرین در

ندشکلی استخوان ،چرخش انددام و عددم امکدان تثبیدت

وزن گیری حیوان و عدم تناسب نین ماهیچدههدای خدم -

مفصم ،عمم قط عوو انتخاو گردید .در این حیواندات

کننده و ناز کننده اتفاق میافتد .نا گذشت زمان ،ماهیچده -

نه منظور عدم توارث و انتقال ژن معیوو نه نسم نعددی،

های خم کننده نده حالدت انقبداض دائمدی نداقی خواهندد

عقددیمسددازی پیشددنهاد مددیشددود .همچنددین در زمددان

ماند .درد در حین مالمسه قسدمت تحتدانی زندد زیدرین،

رادیوگرافی ،غیر از ناحیه مبتال  ،از نواحی دیگر ندن هدم

کدداهش قدددرت خمددش و ودداف شدددن اندددام قدددامی،

نده دلیددم امکددان هددمزمدانی سددایر اخددتالات مددادرزادی

ندشکلی استخوان ،آتروفی ماهیچدهای شددید و انقبداض

رادیوگرافی توویه میشود تا احتمدال سدایر عدوارض و

ماهیچهای در تمام طول انددام قددامی مدورد توجده قدرار

آنومالیها نیز نررسی گردد.

می گیرد ( .)Towle et al., 2012در نیمدار مدورد اشداره،
عالیم نالینی نا آنچه گفته شدد تطدان داشدته و همچندین
موارد گفتهشدده در انددام خلفدی چد

مشداهده گردیدد.

ازم نه ذکر است که در گزارش های قبلدی ایدن شدکم از

سپاسگزاری
از مدددیریت محتددرم نیمارسددتان حیوانددات خددانگی
حمیدرضا فتاحیان و کلیه همکاران و پرسنلی کده در ایدن

همددیمیلیددا مشدداهده نشددده اسددت .در انسددان متعاقددب

مطالعه همکاری داشته اند ،ومیمانه قدردانی می گردد.

میانی ،نوروپاتی هایی هدم گدزارش شدده کده تداکنون در

تعارض منافع

هیپدوپالزی تروکلئددا ( )Trochleaدر ندازو و اپددیکندددیم
حیواندات چندین یافتده ای مشداهده نگردیدده اسددت و در

نویسندگان اعالم میدارند که در این مطالعده هدیچ -
گون ه تواد منافعی وجود ندارد.
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