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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 میدهد .در بیماار
حاضر همیملیا از نوع انتهایی بوده و در اندام خلفی چپ آن عدم تشکیل کامل استخوانهای درشتنی ،قلمهاا و بنادهاای انگشاتان
(آژنزیس انگشتان) و در اندام خلفی مقابل ،تنها در ناحیه استخوانهای قلم و بندهای انگشات مشااهده شاد .در درماان همایملیاای
استخوان زند زبرین ممکن است بتوان از انقباض 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 عقیمساازی
جهت جلوگیری از انتقال عارضه به نسل بعدی و همچنین رادیوگرافی از نواحی دیگار بادن باه دلیال امکاان وقاوع همزماان ساایر
ناهنجاریهای مادرزادی در این بیماران توصیه میشود.
کلیدواژهها :همیملیای انتهایی درشت نی ،آژنزیس انگشتان ،رادیوگرافی ،گربه.
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مقدمه
عدددم تشددکیم کامددم اسددتخوانهددای نلنددد و یددا
هیپوپالزی آنها از نقایص مادرزادی ندوده ( Pollard et

حمید محیالدین و همکاران

(شکم  .)1در تاریخچه اخذشده از صاحب نیمار ،سانقه
ضددرنه مشدداهده نشددد .همچنددین اشددتها ،دمددای نیمددار و
وضعیت مخاطات نیز طبیعی گزارش شدند.

 )al., 2013و استخوانهای قلم و نندهای انگشتان نیز نه

رادیوگرافهای جانبی و قدامی-خلفی از اندامهای

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

حرکتددی قدددامی و خلفددی چدد ،و راسددت و همچنددین

ایددن میددان اسددتخوانهددای زنددد زنددرین ،زنددد زیددرین و

رادیوگرافهای جانبی و شکمی-پشتی ناحیه قفسه سینه

درشتنی نیشدترین میدزان ندروز ایدن عارضده را نشدان

و شکم تهیه گردیدند .نشانههای رادیدوگرافی در حالدت

میدهندد ( .)Pollard et al., 2013ایددن ناهنجدداریهددا

گماری قدامی-خلفی اندام حرکتی خلفدی چد ،شدامم

معموالً مدت زمان کوتاهی نعدد از تولدد تشدخیص داده

عدم تشدکیم کامدم اسدتخوان درشدتندی (درشدتندی

میشوند که در نتیجه اندام مبتال کوتاهتر از اندازه طبیعی

هیپوپالستیک) ،ضخیمشدن استخوان نازکنی و انحراف

نوده و کارکرد آن دچار اخدتالل شدده و گدام نرداشدتن

آن نه داخم ،غیرطبیعی نودن مفاصدم ندین مچدی و مدچ

غیدددرممکدددن مدددیشدددود (.)Pollard et al., 2013

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

ندشکلیهای مادرزادی اندامهای حرکتی از لحاظ شدکم

انگشت چهارم و ندشکم شدن مفصم زانو نود .همچنین

از تنوع ناالیی نرخوردار هسدتند ،ندهطدوریکده از عددم

نمای جانبی حاکی از طبیعی ندودن اسدتخوان ران ،نداقی

تشکیم یک ساختار یا قسمتی از آن تا عدم حضور یدک

ماندن اپیفیز ناالیی درشتنی ،همچنین انحراف استخوان

اندام را نه صورت کامم ،درنر میگیرندد ( Lallo et al.,

نازکنی نه خلف ،عدم وجود مفصم درشت نیای-مدچ

.)2001; Alam et al., 2006

پایی ،نههمریختگی مفاصم نین استخوانهای مدچ پدا و
مفصم مچ پایی-قلم پایی نود .رادیوگرافی اندام حرکتدی

شرح درمانگاهی

مقانم نشاندهندده کداهش تعدداد انگشدتان ندود ،لدیکن

یک قالده گرنه چهارماهه ماده از نژاد موکوتاه اهلی

استخوانهای انگشتان اول ،دوم ،سدوم و اسدتخوانهدای

نا عالیم نالینی ندشکلی اندام حرکتی خلفی چد ،،عددم

قلدم آنهدا قاندم مشداهده ندود ،امدا نشدانهای از وجدود

وزنگیری و وجود درد در قسدمت انتهدایی و همچندین

ناهنجاری در استخوانهای دیگر این اندام مشاهده نشدد

چرخش اندام از ناحیه مچ که کف پدا را در جهدت سدر

(شددکم  .)2رادیددوگراف جددانبی سددتون مهددره ،انحددراف

قرار داده نود ،در نهار سال  1395نه نیمارستان حیوانات

مهرههددای سددینهای ندده سددمت شددکم (لددوردوزی ) و

خانگی حمیدرضا فتاحیان واقع در تهران-ایدران ارجداع

نزدیکشدن زوائد شوکی این مهرهها را نیز نشان داد .لبه

داده شد .سایر عالیم شامم نلندی غیرطبیعی ناخنهدای

قدامی قلب (قلب راست) و نه خصدو

نطدن راسدت،

اندام مبتال ،عدم توانایی در خم و راست کدردن مفاصدم

نزرگتر از حالت عدادی ندود و افدزایش تمداق قلبدی-

اندام خلفی چ ،،آتروفی عضالنی اندام خلفدی چد ،و

جناغی نیز در آن دیده میشد .افزایش کددورت ریدههدا

افزایش ضخامت ظاهری در عضالت انددام مقاندم ندود

هم نشاندهنده 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 -کف پایی از ناحیه پنجههای
پای چ،

شکم  - 3نمای جانبی قفسه سینه و نمایش عارضه لوردوزی
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حمید محیالدین و همکاران

نیمار مورد نظر نه دلیم عدم تواندایی در اسدتفاده از

گرنههای نژاد سیامی و نژاد موکوتاه اهلی نیز از این نوع

اندام حرکتدی خلفدی چد ،و ندد شدکلی آن نده نخدش

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

از نیهوشدی و رعایدت

و در

جراحی ارجداع داده شدد و پد

نرهها نه عنوان یک عارضه ارثی اتوزومال مغلدو

اصول آسپسی ،قطع اندام مبتال از ناحیه میدانی اسدتخوان

گاوهای شاخکوتاه نیز نه دلیم فوق و فشدارهدای داخدم

ران انجام گرفت.

رحمی ،داروها ،کمبودهای تغذیهای مادر ،واکسدنهدا و
عوارض التهانی گزارش شدده اسدت ( Corbera et al.,

بحث و نتیجهگیری

 .)2002سببشناسدی همدیملیدا در حیواندات ناشدی از

همیملیا نه عدم وجود مادرزادی تمام یا قسمتی از

عوارض ژنتیکی ،محیطی یا ترکیبی از هدر دو مدیناشدد.

یک یا چند استخوان گفته میشود .تمدام اسدتخوانهدای

نارساییهای ژنتیکی که منجر نه نقص عضو مدیشدوند،

اندامهای حرکتی درگیر این عارضده مدیشدوند .اشدکال

از نوع توارث ژنهای غالب و ژنهای مغلو

اتدوزومی

مختلفددی از ایددن عارضدده قانددم تشددخیص مددیناشددد،

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

نهطوریکه اگر تمام یا قسمتی از استخوانهای انددام در

مختلفی در ارتباط نا نقص عضوهای مادرزادی گدزارش

ناحیه پایینی نقطه مرکزی وجود نداشته ناشند ،این شکم

شدهاند .نه عنوان مثال آلکالوئیدهایی که در دانه یا ندرگ

از همیملیا را انتهایی یا ترمینال میگویند و اگر تمام یدا

گیاهی نهندام لوپیندوق ) (Lupinus consentiniiوجدود

قسمتی از استخوانهدای انددام وجدود نداشدته ناشدند و

دارد ،اگر در حین جفتگیری یا مراحدم اولیده ندارداری

استخوانهای ناالیی و پایینی ناحیه دچدار نقدص ناشدند،

توسط گاوها و گوسفندان مصدرف شدود ،مدیتواندد در

این نوع همیملیا ،همیملیای اینترکاالری ()intercalary

نوزادان همدیملیدا ایجداد کندد ( ;Alonso et al, 1982

نامیده میشود (.)Towle et al., 2012

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

هر دو شکم همیملیدای انتهدایی و اینترکداالری در

اندامهای حرکتی از روز  23آنستنی شروع شده و تقریباً

سگها و گرنهها گزارش شده است لیکن در نیمار اخیر

تددا روز  36نددارداری ادامدده مددییاننددد .ندشددکلیهددای

شکم همیمیلیا از نوع انتهایی یدا ترمیندال ندوده و عددم

مادرزادی اندامهای قدامی نه مراتب نیشتر از انددامهدای

تشکیم کامم استخوان درشت ندی نده همدراه قلدمهدا و

خلفی اتفاق میافتد ،چراکه اندامهدای قددامی زودتدر از

نندهای انگشتان را شامم میشود .شایان ذکر است ایدن

اندامهای خلفدی تشدکیم مدیشدوند و عوامدم محیطدی

نوع از همیملیا طولی و در سدط میدانی انددام حرکتدی

فرصت نیشتری از لحداظ اثرگدذاری روی آنهدا دارندد.

خلفی چ ،دیده شد و در اندام حرکتی خلفی مقانم هم

رشد جنینی اندامهای حرکتی شامم ارتباط نزدیدک ندین

تنها در ناحیه قلم و نندهای انگشت مشاهده گردید .امدا

ساختارهای اکتودرمال و مزودرمال است ،نه گونهای کده

موارد دیگری نظیر همیملیای انتهایی میانی دوطرفده در

سلولهای سوماتیک مزودرم نه طرف اکتودرم مهداجرت

اندام حرکتی قدامی در نژاد شیهدواهدوا گدزارش شدده

میکنند و در زیر سط اکتودرم و محمهای انددامزایدی،

است .همچنین ،همیملیدا در اسدتخوان زندد زندرین در

جوانههای اندامی را تشکیم میدهندد و نعدد از آن یدک
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ناحیدده تخصددصیافتدده مجددزا ندده نددام Apical ( AER

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

 )Ectodermal Ridgeدر رأق هر جوانه انددامی شدکم

.)1978

مدیگیدرد ( Rantanten et al., 1982; Alam et al.,

.)2006; Towle et al., 2012

در درمان همیملیای استخوان زند زنرین ،نه دلیم
تشخیص زود هنگام ،در نعضی موارد ممکن است نتوان

نشانههای نالینی نسته نده ندوع همدیملیدا متفداوت

از انقباض دائمی عضدالت ،ندشدکلیهدای اسدتخوان و

میناشند .این وضعیت زمانی که استخوانهدای مبدتال در

انحراف اندام نه داخم جلوگیری کرد .در این حالت اگر

انسان تحمم وزنی ندارند مثم نازک ندی و زندد زیدرین،

حیوان جوانتر از  4یا  5ماه ناشد نا تثبیدت مفصدم زندد

خیلی قانم توجه قرار نمی گیرد .همیملیای زندد نداالیی

زنرین-مچ دستی ،در این مفصم ایجاد آنکیلوز مدیکنندد

معموالً نالفاصله نعد از تولد تشخیص داده میشدود .در

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

این نیماران انحدراف انددام نده داخدم و ندشدکلیهدای

 .)al., 2012اما در گزارش درمانگاهی حاضر ،نده دلیدم

زاویهای آرنج و مچ نهدلیم عدم توانایی زندد زیدرین در

ندشکلی استخوان ،چرخش اندام و عددم امکدان تثبیدت

وزنگیددری حیددوان و عدددم تناسددب نددین ماهیچددههددای

مفصم ،عمم قطع عضو انتخا

گردید .در این حیوانات

خمکننده و نازکننده اتفداق مدیافتدد .ندا گذشدت زمدان،

نه منظور عدم توارث و انتقال ژن معیو

ماهیچههای خمکنندده نده حالدت انقبداض دائمدی نداقی

عقددیمسددازی پیشددنهاد مددیشددود .همچنددین در زمددان

خواهند ماند .درد در حین مالمسه قسمت تحتدانی زندد

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

زیرین ،کاهش قدرت خمش و صاف شدن اندام قدامی،

نه دلیدم امکدان هدمزمدانی سدایر اخدتالالت مدادرزادی

ندشکلی استخوان ،آتروفی ماهیچهای شددید و انقبداض

رادیوگرافی توصیه میشود تا احتمدال سدایر عدوارض و

ماهیچهای در تمام طول اندام قددامی مدورد توجده قدرار

آنومالیها نیز نررسی گردد.

نه نسم نعدی،

میگیرد ( .)Towle et al., 2012در نیمار مدورد اشداره،
عالیم نالینی نا آنچه گفته شد تطدان داشدته و همچندین
موارد گفتهشده در اندام خلفدی چد ،مشداهده گردیدد.
الزم نه ذکر است که در گزارشهای قبلی ایدن شدکم از
همددیمیلیددا مشدداهده نشددده اسددت .در انسددان متعاقددب
هیپددوپالزی تروکلئددا ( )trochleaدر نددازو و اپددیکندددیم
میانی ،نوروپاتیهایی هم گدزارش شدده کده تداکنون در
حیوانات چندین یافتدهای مشداهده نگردیدده اسدت و در

سپاسگزاری
از مدددیریت محتددرم نیمارسددتان حیوانددات خددانگی
حمیدرضا فتاحیان و کلیه همکاران و پرسنلی که در این
مطالعه همکاری داشتهاند ،صمیمانه قدردانی میگردد.

تعارض منافع
نویسددندگان اعددالم مددیدارنددد کدده در ایددن مطالعدده
هیچگونه تضاد منافعی وجود ندارد.
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Abstract
A 4- month- old domestic short hair (DSH) kitten with malformed, non weight bearing and
painful left pelvic limb without any history of trauma was referred to small animal hospital.
Hemimelia is a congenital complete or partial absence of one or more than one bone in limbs.
All appendicular bones can be affected and many variations have been shown. Radial, tibial and
ulnar hemimielia are usually common. In the present clinical report we found terminal
hemimelia in the left hind limb along with agenesis of tibia, metatarsal bones and phalanges and
agenesis of metatarsal bones and phalanges in the contralateral hindlimb. In treatment of tibial
hemimelia, it may be possible to prevent permanent muscle contraction, bone deformation and
varus but in this case, amputation of affected limb was recommended to the owner because of
severe limb deformities, limb rotation and impossibility of arthrodesis. Castration/neutering to
prevent congenital spread and radiography of other body parts to detect concurrent disorders is
recommended in these cases.
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