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 بندانگشتی در شترمرغ - کالبدشناسی ماکروسکوپیک مفصل قلم پایی

 

 

 
 پستی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران، صندوق دامپزشکی،دانشکده علوم  طهرانی:پیام رازقی

775-14515 

 پستی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران، صندوق دامپزشکی،دانشکده علوم  :*حسن گیالنپور

775-14515 

 1395 اسفندتاریخ پذیرش:            1395 آذر تاریخ دریافت:

 چکیده

ترین که بیشطوریهاندام حرکتی لگنی تحمل شده ب، تمام نیروی وزن حالت استاده توسط انگشتان (Struthio camelus) در شترمرغ 

طور ماکروسکوپیک مطالعه شد. در این تحقیق هناتومیکی این مفصل بآگردد. در این تحقیق ساختار بند انگشتی وارد می  –فشار بر مفصل قلم پایی 

بررسی و  تشریح قرار گرفتند. برای تهیه آرتروگراف،  دقت موردهب  %10قطعه اندام لگنی شترمرغ تهیه شد و پس از فیکس شدن در فرمالین  25

و  DPاز سمت میانی به تزریق شد و در حالت گماری  4و  3بند انگشتی مرتبط با انگشت  –سی ماده حاجب هر یک از مفاصل قلم پایی سی 4

LM  بند انگشتی و لیگامنت پالنتار  –تصویربرداری پرتونگاری تهیه شد. در بررسی ماکروسکوپیک، فاسیای سطحی دور تا دور مفصل قلم پایی

های مفصل قلم باشد به لیگامنتگردد. فاسیای عمقی که شامل دو الیه سطحی و عمقی میکننده ممزوج میهای خمرا گرفته و با فاسیای تاندون

های بند انگشتی در سطح کف پایی شده و لیگامنت –لیگامنت پالنتار باعث حفظ ساختار مفصل قلم پایی  .باشدبند انگشتی مرتبط و متصل می –پایی 

روزگی به بعد  90گردند. استخوان تارسومتاتارس دوم از تر انگشتان میشوند که سبب حرکت راحتهای کف پایی متصل میمتعددی به بالشتک

بند انگشتی سه  –های قلم پایی ماند. آرتروگرافی هیچ ارتباط بین مفصلصورت یک زائده باقی میجوش خورده و به 4و  3های قلم پای خوانبا است

 باشند.قابل تشخیص می ها کامالا چنین ته کیسهمستقل هستند. هم نشان نداد و کامالا  رو چها

 

    بندانگشتی، آناتومی -شترمرغ، مفصل قلم پایی کلمات کلیدی:

 hg.vet.anatomy@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
جثه بزرگ انگشتی دو جزء پرندگان (Struthio camelus) شترمرغ       

است که قادر به پرواز کردن نیست. این پرنده با ساختار بدنی که دارد 

تواند با سرعت باالیی بالغ بر پنجاه کیلومتر بر ساعت حرکت کند می

ساعت با صرف انرژی کم این سرعت را حفظ کند. در )بدود(، و تا نیم

طور متوسط به بیش از یک صد و پنجاه پرنده بهسنین بالغ، وزن 

رسد. بنابراین ساختار و عملکرد اندام حرکتی لگنی  کیلوگرم می

و همکاران،  Schallerبایستی از یک ویژگی حرکتی برخوردار باشد )

(. با توجه به دو انگشتی بودن اندام لگنی، تمام نیروی وزن در 2009

شده و فشار زیادی بر انتهای ستاده توسط انگشتان تحمل یحالت ا

ترین فشار که بیشطوریهشود باندام حرکتی لگنی این پرنده وارد می

از طرف  (.Cooper ،2008بندانگشتی است ) –وارده بر مفصل قلم پایی

 کف شدنی شاخ ده،یچیپ انگشت) یلگنی حرکت اندام اختالالتدیگر، 

 ...(و متورمی هامفصل ،یپاکمان استخوان، چشیپ ،ییپا زائده پا،

ی وربهره زانیم دری اژهیو تیاهم از وانیح نیا رشد طول در شترمرغ

 صورت هاآنی دارنگه سال پنج از شیب تا که مولدهادر  خصوصبه آن

یکی آناتومی هایژگیو ازی آگاهبرخوردار است. بنابرین  ردیگیم

 صیتشخ دربندانگشتی –دهنده مفصل قلم پاییی تشکیلهااستخوان

 و الزمی درمان اقداماتو  آنی هایناهنجار و هایماریب جراحات،

یا بندگاه محلی است که دو  مفصل .استی ضرور و مهم بخشتیرضا

ها به یکدیگر غضروف و یا غضروف یا استخوان و یا چند استخوان و

شوند می متصل همها بهو رباط هاو با ساختارهائی از قبیل تاندون رسیده

(Nickel 1986همکاران،  و)دهد که تنوع . مطالعه گذشته نشان می

ساختاری خاصی در مفاصل حیوانات مختلف قابل مشاهده است. 

درگذشته، خصوصیات آناتومیکی مفاصل مختلف شترمرغ از جمله 

 Chadwick(، مفصل زانو )2009و همکاران،  Beluمفصل کتف وآرنج )

( 2009همکاران،  و Schaller) پایی و مفصل بین مچ (2014و همکاران، 

بندانگشتی شترمرغ که –شده است. در ساختار مفصل قلم پایی بررسی

ای وجود دارد که باشد ساختار ویژهبررسی این تحقیق می مورد موضوع

لیگامنت  این است. شده نامیده لیگامنت پالنتار عنوان تحت منابع برخی در

چنین عملکرد آن داده مفصل و هم این ساختار به فردی به منحصر ویژگی

های سعی شده است، ساختار این مفصل در گروهمطالعه این  در است.

 سنی تعریف شده و تغییرات آن در طول رشد مورد بررسی قرار گیرد. 
 

 :مواد و روش
 ی مختلفسنهای  گروهقطعه شترمرغ در  25در این مطالعه        

 کی یباال و یروزگ200±20 ،یروزگ90±10 ،یروزگ30±5،یروزگ5-1)

از مزرعه کشت و صنعت میثاق تهیه شد.  (یوزن محدوده حفظ با سال

کیلوگرم، گروه  1/1های گروه اول با متوسط وزنی نحوی که نمونهبه

کیلوگرم، گروه چهارم  15کیلوگرم، گروه سوم  5/1 دوم با متوسط وزنی

غذایی  کیلوگرم با جیره 105کیلوگرم و گروه آخر با متوسط وزنی  60

جهت مطالعه کالبدشناسی، در ابتدا قلم پای پرندگان  پرواری بودند.

از نظر صحت و سالمت مورد معاینه واقع شد. پس از اطمینان از عدم 

ناحیه مفصل اینترتارسال  قلم پا از کشتار، ای پس ازگونه ضایعه هر وجود

 ها در فرمالینگذاری جهت مشخص بودن سن آنجدا و بعد از برچسب

تشریح دانشکده  شدن به سالن پس از فیکس هانمونه شد. دارینگه 10%

دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات منتقل و مورد 

بندانگشتی قرار گرفتند. –تشریح با تاکید بر موضع مفصل قلم پایی

تیغ اسکالپل،  و دسته از: ها عبارتندمورد استفاده در تشریح نمونه وسایل

کش، برپسب، بار مصرف، خطموشی، شان یک نس هموستات و دندانپ

، کولیس ورنیه، اره %10، فرمالین16G مدل  CANONدوربین عکاسی

 بند–پایی قلم مفصل هایکیسهته بررسی منظوربه چنینهم لوپ. و

روزه سالم و بدون عالئم  215انگشتی یک جفت قلم پای شترمرغ 

رادیولوژی بیمارستان  ناهنجاری به بخش و )لنگش( حرکتی اندام بیماری

حیوانات خانگی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارسال شد. ابتدا 

دهنده وضعیت که نشان Extentionحالت پای راست توسط نخی به قلم

در دو حالت  است طبیعی موقعیت در حیوان حالت ایستادگی گیری ووزن

مورد تصویربرداری  Dorsoplantar (DP)و Lateromedial(LM)  گماری

سپس در قلم پای سمت چپ بدون  پرتونگاری دیجیتال قرار گرفت.

تهیه شد.  DPو  LMایجاد شود تصویرهای  Extentionکه حالت این

سی سی 4میزان به Overextendدر مرحله بعد ابتدا در همان قلم پای 

 300 با دوز Omnipaqueنام تجاری  با (Medium contrast) حاجب ماده

داخل مفصل  اینچ 4/3G*21 گیج با اسکالپ وسیلهبه لیترگرم/میلیمیلی

 سختی به از سمت میانی 3بندانگشتی مرتبط با انگشت –قلم پایی

و ایستاده تصویربرداری پرتونگاری  DPحالت گماری  در و شد تزریق

تهیه شد. سپس قلم پا از  LMاخذ و یک تصویر هم با حالت گماری 

سی دیگر ماده حاجب این سی 5/4خارج شده و  Overextendحالت 

تر در همان موضع قبلی بدون خارج کردن اسکالپ بار با سرعت بیش

سی رسید. در مرحله سی 5/8تزریق شد و مجموع ماده تزریق شده به 

 4ت بعد اسکالپ خارج و تصویربرداری انجام شد. در ارتباط با انگش

برداری با حالت حاجب تزریق شد و تصویرسی ماده سی 4میزان نیز به

انجام گرفت. جهت تهیه قالب توسط ماده  DPو  LMهای گماری

 انگشتی تزریق شد. بند–ها در مفصل قلم پاییالتکس از همین موضع
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 نتایج
استخوان ذکر شده از انتهای باالیی  سنی هایگروه در هانمونه تمام       

 قرار گرفتند. پس از برداشتن پوست در سطح تشریح قلم پایی مورد

شده، فاسیای  مشاهده مورد ساختار نخستین پا، قلم استخوان پشتی

 (. 1عمقی تشکیل شده بود )شکل الیه سطحی و زیرجلدی بود که از دو

 

 

 
( قلم پای شتر مرغ پایینی( و عمقی )باالییفاسیای سطحی ): 1شکل 

 روزه 215
 

در سطح فاسیای سطحی زیرجلدی سیاهرگ سطحی قلم پایی        

بندانگشتی متمایل به سطح کف پایی عبور –از کنار مفصل قلم پایی

فاسیای  (.2)شکل باشدکرده و در زیر فاسیای سطحی قابل مشاهده می

های بازکننده و نیز در سطح کف پایی دور تا عمقی دور تا دور تاندون

انتهایی استخوان  4/1تا  3/1کننده را پوشانده و در های خماندوندور ت

متری ابتدای لیگامنت پالنتار به دو الیه سانتی 10قلم پا در حدود 

های گروه در که است (. قابل ذکر3)شکل شودو عمقی تبدیل می سطحی

فاسیای سطحی در  سنی پایین این وضعیت قابل مشاهده نبود.

داشته و در نزدیکی  فیبروزه حالت ماکروسکوپیک مشاهده کالبدشناسی

 تاندون باریکی به صورتیک دسته فیبر به بندانگشتی–پایی مفصل قلم

پشتی میانی لیگامنت  پشتی میانی در سطح 3 انگشت سمت مدیال

وجود آمده به لیگامنت کلترال مدیال فرستد. این ساختار بهپالنتار می

سطح  شود. فاسیای سطحی درمیبندانگشتی متصل –مفصل قلم پایی

بندانگشتی را –های بازکننده عبوری از مفصل قلم پاییپشتی، تاندون

 هاتاندون این پوشانده و در نهایت به فاسیای عمقی که به رتیناکولوم

فاسیای سطحی با فاسیای  است ذکر شایان چسبد.می هست، متصل

 سمت در بنابراینشود. بندانگشتی یکی می–سطحی مفصل قلم پایی

بازکننده وجود دارد که  هایتاندون رتیناکولوم عمقی فاسیای پایی کف

 ایصفحه عمقی عمقی فاسیای الیه پوشاند.ها را میتاندون تا دور این دور

 (4)شکل در تشکیل غالف سینوویال  احتماالً که دهدمی تشکیل را

سمت جانبی روی  سمت میانی، در فاسیای عمقی عالوه بر دخالت دارد.

پوشاند. فاسیای سطحی عالوه را نیز می 4بندانگشتی -مفصل قلم پایی

های بازکننده در سطح پشتی استخوان قلم پا را بر این که تاندون

پوشانده از سطح کف پایی با فاسیای پوشاننده تاندون های خم کننده 

متصل و یکی می شود. به طور کلی فاسیای سطحی دور تا دور مفصل 

طور که گفته بندانگشتی و لیگامنت پالنتار را گرفته و همان–قلم پایی

گردد. فاسیای عمقی کننده ممزوج میهای خمشد با فاسیای تاندون

های مفصل باشد به لیگامنتکه شامل دو الیه سطحی و عمقی می

باشد. الیه سطحی فاسیای بندانگشتی مرتبط و متصل می-قلم پایی

سمت پایینی  شده در پایی یکی سطح کف گامنت درعمقی با آنوالر لی

لیگامنت پالنتار این الیه سطحی از فاسیای عمقی تشکیل یک ساختار 

 کند. حرکت می 3دهد که به سمت میانی انگشت تاندونی می

 
 

 
 روزه 215: سیاهرگ سطحی )فلش( قلم پای شتر مرغ 2شکل
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)فلش قرمز( فاسیای عمقی : دو الیه سطحی )فلش زرد( و عمقی 3شکل 

 روزه 215بندانگشتی شتر مرغ  -مفصل قلمی
 

 
فلش: کیسه سینوویال ، روزه 215: فاسیای عمقی قلم پای شتر مرغ 4شکل 

 بندانگشتی -مفصل قلمی

 

طرف این الیه به آنوالر لیگامنت مفصل متصل بوده و با حرکت به       

ادامه یافته و به پالنتار لیگامنت  4جانب با تاندون مربوط به انگشت 

گردد. شایان ذکر است که آنوالر لیگامنت در این ملحق می 4انگشت 

کف پایی مفصل قرار دارد حاوی یک کیسه سینوویال  در سطح که نقطه

طورکلی، فاسیای عمقی در سطح پشتی مفصل قلم هباشد. بنیز می

از آنوالر لیگامنت  ست.طور کامل پوشانده ارا به 4و 3بندانگشتی -پایی

خارج شده  سری فیبرهایییک 4 کننده انگشتخم هایپوشاننده تاندون

رفته و به آنوالر  4برجستگی جانبی بند فوقانی انگشت  جانبی سمت به و

 هایی دارد.ای که زیر پالنتار لیگامنت است اتصالیلیگامنت و ته کیسه

 بند-پایی قلم مفصلی کپسول شد، مشخص آرتروگرافیک بررسی در       

صورت مستقل بوده و ارتباط مفصلی بین هر کدام به 4و  3انگشتی 

 (. 5ها وجود ندارد )شکلآن
 

 
انگشتی  بند-میانی از آرتروگرام مفصل قلمی –نمای جانبی: 5شکل 

 روزه 215در شترمرغ 

 

های تاندونپالنتار لیگامنت و رتیناکولوم  ساختار مفصلی، غضروف       

باشند. واضح و مشخص می کامالً  شده های تهیهکننده در آرتروگرافخم

خصوص تا سن هشت ماهگی نتایج حاصل نشان داد با افزایش سن به

ها سرعت رشد باال و از یک سالگی به بعد رشد محسوسی در استخوان

 شود.مشاهده نمی

 

 بحث
بندانگشتی –پاییطبق تحقیقات انجام شده توسط مفصل قلم        

، بند انگشت فوقانی  و یک جفت 3های قلم پا در اسب شامل استخوان

، دو کندیل 3فیز انتهایی قلم پا کنجدی فوقانی است. اپی هایاستخوان

ها را از هم جدا ( آنSagittal ridgeمحدب دارد که یک ستیغ میانی )

مفصل شده و نیز فیز انتهایی با بند اول انگشت از انتها کند. اپیمی

 صورت کف پایی های کنجدی بهدارای ارتباط مفصلی با استخوان

های متعددی مفصل ها و لیگامنتباشد. کپسول مفصلی، تاندونمی

ها عبارتند دارد. این لیگامنتبندانگشتی را در اسب نگه می-قلم پایی

 Plantar intersesamoidean ligament ،Sesamoido-phalangealاز :

ligaments  وMetatarsophalangeal ligaments ها به . این لیگامنت

 بند-های جانبی و لیگامنت معلقه در مفصل قلم پاییهمراه لیگامنت
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و  Sisson) شودانگشتی باعث استحکام این مفصل در اسب می

Grossman ،1975) . 

بندانگشتی -مطابق با تحقیق انجام شده، مفصل مفصل قلم پایی       

دارای یک اتساع پشتی و یک اتساع بزرگ کف پایی است. در اتساع 

بندانگشتی بافت همبند فیبروزی -مفصل قلم پایی مفصل باالیی-پشتی

صورت دهد، که این ساختار بهو سینوویالی تشکیل یک چین یا فلد می

باالیی به کپسول مفصلی متصل شده و کم کم -پایینی از سمت پشتی

شود. این نوار باریک یک منطقه ریک تبدیل میصورت یک نوار بابه

پوشاند. عبوری میان غضروف کندیلی و اتصال کپسول مفصلی را  می

 دیوار کف پایی کپسول مفصلی در اسب نازک است. 

( اتساع پشتی در زیر 1986و همکاران،  Nickelطبق تحقیقات )       

بورسای سینوویالی صورت یک به و شده کشیده مشترک بازکننده تاندون

دهد. این از اصطکاک را می جلوگیری جهت تشکیل یک بالشتک

  متر به سمت فوقانی امتدادمیلی 2بورسای سینوویالی در حدود 

و  Interosseousیابد. ته کیسه کف پایی یا پالنتار پوچ میان عضله می

 مترسانتی 4-5شود. این پوچ به طول انتهای پایینی قلم پا کشیده می

 یابد.در جهت فوقانی امتداد می
 نابجا، حرکات ازی ریجلوگ لزوم لیدلبه دونده واناتیح در       

 انجامی اگونه بهاندام حرکتی  صلامفی طراح هایرفتگ در و هاچرخش

ترین عنوان بزرگدر شترمرغ به .باشد وانیح آن ازینی پاسخگو که شده

خصوص نحوه قرار کارآمد به پرنده روی زمین با داشتن پاهایی سالم و

ای که چهارم این حیوان با توجه به زاویه گرفتن انگشتان سوم و

چنین سرعت باالی انگشت شماره چهار با سطح زمین دارد و هم

حیوان در هنگام دویدن با سرعتی بالغ بر هفتاد کیلومتر در ساعت که 

 Schaller) توان نگه داشتن این سرعت تا بیش از ده دقیقه را هم دارد

( مطالعه مفصل قلم پایی بند انگشتی را از اهمیت 2005و همکاران، 

 سازد.خاصی برخوردار می
ماهیچه قابل تشخیص است  36در اندام حرکتی لگنی شترمرغ        

(Smith  ،قسمت پایین اندام حرکتی لگنی به 2006و همکاران .) طور

االستیسیته باالیی  هایی بلند و سبک که خاصیتعمده توسط تاندون

 کنددارند ساختاری قابل حرکت با توان باال را برای حیوان فراهم می

(Alexander ،1984این ساختار .) های عضالنی، تاندونی و مجموعه

مرغ وجود دارد، سبب که در طول اندام حرکتی لگنی شتر مفاصلی

 عملکرد خم کردن و باز کردن نقاط مفصلی این عضو شده که نهایتاً

و همکاران،  Ganglسازد )صحیح حرکتی را برای حیوان فراهم می

2004 .) 

های شترمرغ نشان داده است مطالعه ساختار کف پایی انگشت       

که در شترمرغ چهار بالشتک انگشتی وجود دارد که دو تای آن بر 

روی انگشت سوم و یکی بر روی انگشت چهارم و 

 El-Gendy) ندانگشتی وجود داردب-قلم پایی یکی هم در ناحیه مفصل

های ناحیه زایی تاندون(. درخصوص روند استخوان2012همکاران،  و

پایینی اندام حرکتی لگنی در پرندگان اهلی و وحشی با افزایش سن 

این تغییر بافتی از غضروفی به استخوانی شدن صورت می گیرد 

(Agabalyan  ،2013و همکاران .) 

این مطالعه مشخص شد، وجود لیگامنت پالنتار طورکلی در به       

بندانگشتی در سطح کف پایی -باعث حفظ ساختار مفصل قلم پایی

شوند پایی متصل می کف هایبالشتکهای متعددی به شده و لیگامنت

گردند. استخوان تارسومتاتارس تر انگشتان میکه سبب حرکت راحت

جوش خورده  4و  3پای  های قلمروزگی به بعد با استخوان 90دوم از 

های گرفته شده امماند. در آرتروگرصورت یک زائده باقی میو تنها به

بندانگشتی سه و -های قلم پاییمشخص شد هیچ ارتباط بین مفصل

  چنینباشند. هممستقل می وجود ندارد و هرکدام مجزا و رچها

 باشد.قابل تشخیص می ها کامالًکیسهته

تر تواند به شناخت بهتر و عمیقاز این مطالعه مینتایج حاصل        

مفاصل انتهایی اندام حرکتی لگنی در شترمرغ کمک نموده و در 

های اندام حرکتی این تشخیص و درمان بهتر اختالالت و بیماری

 حیوان موثر واقع گردد.
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