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چکیده
یک قالده میمون هفتماهه از نژاد رزوس ،به وزن  1/088کیلوگرم با عالیم درد در ناحیه ران پای راست ،عدم توان ایی حرک ت و
لنگش به کلینیک خصوصی حیوانات کوچک ارجاع داده شد .پس از اخذ تاریخچه ،در معاینات بالینی وجود ضربه و تروما در ناحی ه
ران پای راست مشخص گردید .بررسی تصویربرداری در دو نمای جانبی و قدامی-خلفی ،شکستگی مورب بلن د بدن ه اس تخوان ران
سمت راست تشخیص داده شد .درمان جراحی به روش استفاده از پین داخل مدوالری بههمراه سیم ارتوپدی بر اساس تصویربرداری
تشخیصی و یافتههای بالینی انجام گردید .شکستگی بدنه استخوان ران از معمولترین شکستگیهای استخوانی بوده و درمان جراحی به
روش استفاده از پینهای داخل مدوالری به همراه سیمهای ارتوپدی از روشهای درمانی در این نوع شکستگیها میباشد.
کلید واژهها :استخوان ران ،شکستگی بلند مورب ،میمون رزوس.

مقدمه

متاستاتیگ در بیماران ایجاد میوردد (.)Johnson, 2007

شکستگی استخوان ران در حیوانات معموالً به دییه

پریماتها ب دیی نحوه زندوی و درخترو بودن آنهها

ضرب وارده ناشی از سقوط از ارتفها ،شهکیگ وکویه و

بیشتر دچار شکستگیهها اسهتخوانی ناشهی از اتتهادن

تصادف با وسیک نقکی ایجاد میشود ( ;Johnson, 2007

میوردند ک از معمولترین آنها شکستگیهها در ناحیه

 .)Jarrell, 2011برخی مواقع شکسهتگیهها اسهتخوان

اندام تحتانی و خصوصاً استخوان ران میباشند (Jarrell,

ران بدون سابق ضرب و ب دیی ثانوی بر اثر تومورهها

 .)2011پیشآوهی و انتخاب نو ،تثبیهت اسهتخوانی به
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شک و نو ،شکستگی استخوان مرتبط است .روشهایی
همچون پینها داخ مدوال استخوان ب همهراه سهی -
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شرح درمانگاهی

یگ قالده میمون هفهتماهه نهداد رزو

( Rhesus

ها استخوانی پین داخ مدوال همراه با تثبیت خارجی

 )macaqueبهها وزن  1/088کیکههوورم بهها الر ه درد در

استخوان تثبیت خارجی استخوان ب تنهایی و پکیتها

ناحی ران پا راست دم توانایی در حرکت و یهنگش

استخوانی ب منظور ترمی شکستگی بدنه اسهتخوان ران

ب ککینیگ حیوانات کوچگ ارجا ،داده شد.

استفاده میوردد ( .)Johnson, 2007تثبیت شکستگی بها

پس از معاینات بایینی و اخذ تاریخچ شکسهتگی پها

استفاده از پین و سی ارتوپد در شکستگیها مهورب

راسههت بیمههار در اثههر ضههرب و ترومهها تأییههد شههد.

بکند بدن استخوان ران یکی از روشهها معمهول مهی-

تصههویربردار در دو نمهها میههانی-جههانبی و قههدامی-

باشههد ( .)Harasen, 2003وههرارش حاضههر درمههان

خکفی شکستگی مورب بدن استخوان ران سمت راست

شکستگی مورب بدن استخوان ران ناشی از ضرب بهوده

را نشان داد (شهک  .)1درمهان جراحهی تثبیهت داخکهی

و اهمیت آن درمان جراحی ب روش تثبیت داخکی پهین

استخوان با پهین داخه مهدوالر و سهی ارتوپهد بهر

داخ مدوال ب همراه سهی ارتوپهد در وونه حیهوانی

اسا

میمون ب دیی وزنویر بیشتر بر رو دوپا میباشد.

وردید.

تصویربردار تشخیصی و یاتت ها بایینی توصی

شکل  1شکستگی مورب بلند استخوان ران پای راست ،نمای میانی-جانبی
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پس از تایید بیمار و مواتقت صاحب بیمار اقدام به

(داروسههاز جههابرن حیههان تهههران-ایههران) بهها دز 11

انجام جراحی شد .بیمار ب مدت 11سها ت از مصهرف

میکههیوههرم به ازا هههر کیکههوورم وزن بههدن به

غههذا و  6سهها ت از نوشههیدن آب منههع وردیههد .پههس از

آنتههیبیوتیههگ پروتیالکتیههگ نیههر تجههویر شههد .پههس از

برقرار مسیر ورید
داخه

پهیشبیهوشهی از طریه ترریه

نههالنی ترکیههب دارو مدتومیههدین (البراتههوار

نههوان

آمادهساز موضع جراحهی بیمهار در وضهعیت جهانبی
چپ حایتومار وردید .برش پوسهت در یبه قهدامی

سیوا سهو-اسهاانیا) بها دز  8/1میکهرووهرم به ازا ههر

جانبی بدن استخوان ران ایجاد شد .باتتها زیرجکد

کیکههوورم وزن بههدن و کتههامین هیدروککرایههد (آیفاسههان

و نالت موضع جراحی ب روش کنهدکار کنهار زده

وردن-هکند) با دز  7میکیورم ب ازا هر کیکهوورم وزن

شد .پس از انجام رهیاتت شکستگی بها پهین ارتوپهد

بدن ایقاء شد .ساس بیهوشی بها ترریه داخه وریهد

شماره  3ب همراه سی تثبیت وردید .ساس ماهیچه هها

ترکیب دارو کتامین هیدروککراید با دز  7میکیوهرم به

زیرجکهد و پوسهت بها ایگهو معمهول بخیه وردیدنهد

ازا هر کیکهوورم وزن بهدن و دیازپهام (کاسهاین تمهین

(شک ها  1تا  .)6بیمار ب مدت  3روز تحهت درمهان

تارماساتیکال رشت-ایران) با دز  8/17میکیورم ب ازا

آنتیبیوتیکی پنیسیکین (داروساز جابرن حیان تهران-

هر کیکوورم وزن بدن برقرار وردید .بیهوشی بها مقهادیر

ایران) با دز  18888هرار واحد ب ازا هر کیکوورم وزن

مذکور و تواص  18دقیق ا ادام یاتت .محکول رینگهر

بدن نالنی و آمیکاسین (داروپخش تهران-ایران) بها

الکتات ب میران  18میکیییتر به ازا ههر کیکهوورم وزن

دز  12میکیورم ب ازا هر کیکوورم وزن بدن نهالنی

بههدن ب ه ازا هههر سهها ت تجههویر وردیههد .سههفازویین

قرار ورتت.

شکل  –2آمادهسازی و بیهوشی بیمار

شکل  -4اصالح شکستگی مورب بلند استخوان ران با روش پین و سیم
ارتوپدی

شکل  -3شکستگی مورب بلند استخوان ران پای راست
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شکل  -5رادیوگرافی متعاقب تثبیت داخلی شکستگی ،نمای جانبی–

شکل  -6رادیوگراف تثبیت داخلی شکستگی استخوان ،نمای قدامی–

میانی

خلفی

بحث و نتیجهگیری
شکستگی استخوان ران از معمهولتهرین آسهیبهها
وارده بر اندامها

حرکتی خکفی میباشد ( Simpson et

( .)Johnson, 2007; Harasen, 2003بررسههیههها
مختکف انجامشده در بین میمونها و انسهان نشهان داده
است ک بازساز قشر استخوان میمون نسبت ب انسهان

 .)al., 2003شکستگیها استخوان ران در سگ و ورب

آهست تر میباشد هرچند ک ایهن میهران در وونه هها

در اثر ضرب و تصهادتات اتومبیه و شهکیگ وکویه رخ

مختکف متفاوت است ( .)Jarrell, 2011ب منظور تهرمی

میدهد .ب ندرت شکستگیهایی با منشهأ ثانویه هماننهد

شکستگیها نیاز ب تثبیت و بیحرکهتسهاز اسهتخوان

تومورها استخوانی نیر سبب آسهیب در اسهتخوان ران

نهوان تثبیهت

میوردد ( .)Johnson, 2007به دییه نحهوه زنهدوی و
حرکت میمونها ک

مدتاً در مکانها مرتفع میباشد

میباشد .استفاده از آت و یا وچویر به
خارجی ب دیی

دم ثبات کام خط شکستگی در برابر

نیروها استخوانی در شکستگیها مورب بکند مناسب

شکستگی استخوانها ب دیی اتتادن میباشهد ( Jarrell,

نمیباشد ( .)Johnson, 2007از معمولترین درمانها به

 .)2011تصور بر این است ک احتمال وقهو ،شکسهتگی

روش جراحی در شکستگیها مهورب بدنه اسهتخوان

و آسیب اندامها حرکتی در میمونها جوان بیشهتر از

ران استفاده از پین ب همراه سایر روشهها کمکهی از

میمونها مسنتر باشد ک ب دیی ضعیفتر بودن توده

جمک تثبیت کنندهها خارجی و یا سی هها ارتوپهد

استخوانی در میمهونهها جهوان و همچنهین سهکونت

برا خنثیکردن نیروها خ کننده و چرخشی استخوان

بیشتر حیوانات مسن رو زمین و تمای کمتر ب رتهتن

میباشد (.)Johnson, 2007

به ارتفا هات و درختهان مهیباشهد ( ;Harasen, 2003

.)Simpson et al., 2003
پیش آوهی و درمان این نو ،شکستگیها در حیوانات

با توج ب نو ،شکسهتگی و وونه حیهوانی انتخهاب
صحیح نحوه تثبیت داخکی خنثی نمودن نیروهها وارد
بر محه شکسهتگی نحهوه زنهدوی و راه رتهتن وونه

بستگی ب نو ،تثبیت داخکی جث حیوان محه زنهدوی

حیوانی ب منظور ترمی استخوانی بسهیار مهه و حیهاتی

و نیههر نههو ،شکسههتگی و نحههوه حرکههت آنههها دارد

میباشد.
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Abstract
A seven months old Rhesus macaque monkey weighing 1.800 kg was referred to a private
small animal clinic with pain and non-weight bearing lameness of right leg. Anamnesis and
clinical examination revealed the presence of trauma in right femoral region. In radiologic
evaluation using Medio lateral and ventrodorsal views, femoral long oblique fracture was
diagnosed. Based on clinical examination and diagnostic imaging findings, surgical treatment
was suggested. Femoral shaft fracture is a common type of fracture and internal fixation with
intramedullary pins and cerclage wire are performed in these type of fractures.
Key words: Femur, Long oblique fracture, Rhesus macaque Monkey.
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