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چکیده
این مفصل به .  اي داردها و وترهاي متعدد، ساختار کالبدشناسی پیچیدهمفاصل، رباط هاي کوتاه،استخوان مفصل مچ پا با دارا بودن    

هاي اندام هاي مفصلعلت عدم پوشش مناسب توسط بافت نرم، در مقابل ضربات متعدد محیطی در معرض آزردگی است و درگیري
دستیابی به  ،هدف از پژوهش حاضر.  رودبه شمار میهاي کلینیکی این حیوان ین علل اختالالت و آسیبترحرکتی گاومیش از شایع

از (هاي لگنی چپ و راست اندام ،به منظور انجام این مطالعه.  هاي مفصل مچ پاي گاومیش بودجزئیات کامل و دقیق از مورفولوژي رباط
از  سال 3تا  2اي خوزستان با سن تقریبی گاومیش نر رودخانهرأس 5) باالیی قلم پا  اي تا یک سومنیي یک سوم پایینی درشتناحیه

و  قوزك خارجی استخوان نازك  اينیمفصل مچ پاي گاومیش در بین استخوان درشت ،از نظر کالبدشناسی.  تهیه شد کشتارگاه اهواز
چهارگوش  -هاي پاشنه و قاپ، در ردیف مرکزي استخوان مرکزياستخواندر ردیف باالئی .  داشتدر باال و قلم پا در پائین قرار  اينی

هاي خارجی بلند و  کولترال) 1هاي مفصل مچ پا شامل  رباط.  و در ردیف پائینی استخوان دومی و سومی و استخوان اولی قرار داشتند
کولترال داخلی ) 3قلم پایی،  -ايي پاشنهاي، شاخهنیازكن-ي قاپیاي، شاخهنینازك-ايي پاشنهشاخه:  کولترال خارجی کوتاه) 2کوتاه، 
اي پاشنه-رباط قاپی:  مچ پائی باالیی) 4مرکزي،  -اي نیقاپی، درشت -اي نیدرشتي شاخهاي، پاشنه -اينیي درشتشاخه:  کوتاه

هاي مچ قلم پائی، رباط-پائینی-مرکزي-باط قاپیر: هاي مچ پائی پشتیرباط:  مچ پائی پایینی) 5اي کف پایی، پاشنه-جانبی، رباط قاپی
اي، از منظر کالبدشناسی مقایسه.  قلم پائی بودند-مچ پائی) 6و هاي بین مچ پایی بین استخوانیرباط کف پایی بلند، رباط: پائی کف پایی

مرکزي رباط کولترال داخلی  -ايقاپی و درشت نی -ايهاي درشت نیاي رباط کولترال داخلی کوتاه، شاخهنینازك -ي قاپیشاخه
هاي شایان توجهی با تفاوت ،ايهاي رودخانهکف پایی بلند مفصل مچ پاي گاومیشرباط و  قلم پائی-پائینی-مرکزي-قاپیکوتاه، رباط 

.دارد هاي نشخوارکننده گزارش شدهسایر دام

مچ پا، کالبدشناسی، رباطمفصل گاومیش، :  کلمات کلیدي
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يمجموعه این . قلمی-و مفصل مچ پایی )پایی پایینی
ه داراي یک کپسول مفصلی مشترك است که ب یمفصل
ها احاطه شده و حرکت آن و تاندون هارباطيوسیله
Nickel(خم شدن است تر بیش et al. 1986.(چه اگر

 ولی این مفصل با این حرکات پی در پی تطبیق یافته است
ثیر فشار و ضربات حاصله أسطح کف پائی مچ پا تحت ت

ی یهاتواند دچار آسیباز به زمین گذاشتن و برخاستن می
-تورم بافت، هاهاي استخوانشود که منجر به شکستگی

سرانجام باعث  وپا مچيناحیه يهاهاي نرم و دررفتگی
Gray(لنگش شود  افزون بر این، این مفصل به ). 1968

علت عدم پوشش مناسب توسط بافت نرم، در مقابل 
 Tootian(ضربات متعدد محیطی در معرض آزردگی است 

and Roozbehani 2003 .(هاي اندام هاي مفصلدرگیري
هاي اختالالت و آسیبترین علل حرکتی گاومیش از شایع
Lekharu(باشد کلینیکی این حیوان می et al. با ).1991

شده پیرامون کالبدشناسی گاومیش به بررسی منابع منتشر
رسد که تاکنون پژوهشی در خصوص مفصل مچ نظر می

لذا  . صورت نگرفته است موجود در ایران پاي گاومیش
مورد هاي که اطالعات دقیقی را در انجام پژوهشی

هاي ساختارهاي طبیعی مفصل مچ پا در اختیار ویژگی
بنابراین،  .محققین قرار بدهد، ضروري و ارزشمند است

کامل و دقیق هدف از پژوهش حاضر دستیابی به جزئیات 
خوزستان ايرودخانه مچ پاي گاومیش هاي مفصلرباط

.باشدمی

مواد و روش کار
هاي لگنی چپ و اندامبه منظور انجام این مطالعه 

اي تا یک نیدرشت پایینییک سوم  ياز ناحیه(راست
اي خوزستان با رودخانه نر گاومیش 5) پا قلم باالییسوم 

FAO(سال  3تا 2سن تقریبی  از کشتارگاه اهواز ) 1977
هاي سالم و عاري از مونهن،این مطالعه در.ندتهیه شد

پاتولوژیکی انتخاب هرگونه ناهنجاري و عالئم ظاهري 
ها بر اساس رباطبندي و طبقهي نامگذاري نحوه.شدند

Nickle(منابع  et al. 1986, Nomina Anatomica 

Veterinaria . صورت گرفت) 2005
ن تشریح لبه ساها پس از انتقال نمونه بالفاصله

ساختارهاي  ،به کمک یک اسکالپل ،دامپزشکی يدانشکده
را ارتباط مستقیمی با کپسول مفصلی نداشتهکه را سطحی 
 بعد با دقت کپسول مفصلی يدر مرحله و کنار زده
-به تاندون یسیبآتا حد امکان به طوري که  شد برداشته

در  یو یا حت وارد نشودها هاي مجاور مفصل و رباط
) هابه دلیل مجاورت نزدیک به رباط(برخی از نقاط

سپس اقدام .  باقی گذاشتممکن بود، کپسول مفصلی را 
سطحی هاي و تاندونهاي بزرگ رباط شناسیبه کالبد 
را در صورتی که الزم بود کنار زده تا ها آنسپسگردید و 

جا که نآاز .  شوندهاي عمقی ظاهر ها و تاندونرباط
و چندین روز طول  بودگیر هاي مفصلی وقتتشریح رباط

با  به ترتیب نمونه ،هاي تشریحفواصل دوره در ،دیکش
و سپس شدهپوشاندهچندین الیه روزنامه و پالستیک 

تا از  گرفتندمیگراد قرار سانتی يدرجه -5درون فریزر 
بلکه به تازه ماندن  هااین طریق نه تنها از  گندیدگی نمونه

در فواصل تشریح نمونه از سپس  . کمک شودنیزها نآ
ساعت در حرارت فریزر خارج شده و به مدت  چندین 

ها در برخی از نمونه.شود بازهاآنتا یخ هاتاق قرار گرفت
 دقیقبه منظور مشخص کردن و نشان دادن جزییات 

به ویژه  هارباطمسیر  ها،ها به استخوانهاي رباطیاتصال
هاي کپسولی و همبند هاي عمقی و حذف بافترباط

 80تا  70دمايابی بآها در ظرف نمونه ،هانآاطراف 
-میدقیقه قرار داده  45تا  30به مدت  گراد،سانتی يدرجه

از دوربین مدل در هر مرحله از تشریح با استفاده  . شدند
)Canon, Tokyo, Japan, G9 (رباط تمامی تصاویري از-

تهیه هاي مجاور مفصل تاندون سطحی و عمقی و  هاي
. گردیدمی

نتایج 
هاي سه ردیف استخوانگاومیش از مفصل مچ پاي

عدد تشکیل شده بود که در بین استخوان  5کوتاه به تعداد 



نژاد، عبدالواحد معربی و همکاراننوريجمال 

1395، بهار 1مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 110

اي یا قوزك خارجی استخوان نازك نیو  اينیدرشت
در باال و قلم پائی در )Os malleolare(استخوان قوزك 

هاي ردیف باالئی استخواندر.  پائین قرار گرفته بودند
 -مرکزي ناستخواپاشنه و قاپ، در ردیف مرکزي 

و در ردیف )Os centroquartale(چهارگوش -مرکزي
ی و استخوان اولی قرار دومی و سوماستخوانپائینی
.داشتند

هاي مفصل مچ پائی در سه گروه شرح داده رباط
مچ پایی هاي رباط) 2، کولترالهاي رباط) 1: شوندمی

.قلمی- هاي مچ پائیرباط) 3وپائینیباالئی و

)Ligg. collaterale(کولترال  هاي رباط
خارجیهاي کولترال عبارتند از رباط هااین رباط

)laterale(  داخلی دیگري کولترال و)mediale.( هر یک
و  )breve(کوتاهیکی ،رباطدو شامل ها رباط از این

.بود )longum(بلنددیگري 
 Lig. collaterale laterale(خارجی بلندکولترال رباط 

longum( :قوزك خارجی این رباط از سطح جانبی
تا انتهاي باالئی استخوان قلم پاي استخوان نازك نی 

هاي روي تمام استخوان مسیرگسترده شده بود و در طی 
این رباط در ابتدا نواري . طرف اتصال یافته بودمچ همان

شکل و باریک بود و سپس از محاذات قرقره استخوان 
قلم پهن شده بود که در این محل  باالییانتهاي قاپ تا

و 1تصویر(اي بلند از زیر آن عبور کرده بودنیوتر نازك
3 .(

 Lig. collaterale(خارجی کوتاهکولترال رباط 

laterale breve( :تر و در زیر رباط قبلی این رباط کوتاه
ايپاشنهيشاخه:هاي این رباط شاملو بخشقرار داشت 

Pars(اينینازك- calcaneofibularis( سمت خلفی از
به انتهايايقوزك خارجی استخوان نازك نی جانبی
اي این رباط لوله. سطح جانبی پاشنه کشیده شده بود پایینی

و بخش دیگري از این )6تصویر(بود شکل و باریک 
قوزك خارجی استخوان سمت قدامی جانبی ازرباط 

ي غرابی پاشنه امتداد سمت جانبی زائده تااينازك نی

این رباط در زیر رباط قبلی قرار گرفته بود که در . یافته بود
تر اي ولی در انتهاي خود باریکابتداي خود پهن و ورقه

 Pars(اينینازك- قاپیيشاخه). 6تصویر(بود

talofibularis(قوزك خارجی ي خلفی سمت میانی لبه
قاپ باالیی يي جانبی قرقرهرا به لبهاياستخوان نازك نی

). 7تصویر(اتصال داده بود
 )Pars calcaneometatarsea(قلم پایی -ايپاشنهيشاخه
ترین برآمدگی انتهاي پائینی سمت جانبی پاشنه را برجسته

کف پائی انتهاي باالئی قلم پا و رباط  -به سطح جانبی 
).8تصویر(بودخارجی کوتاه وصل کرده کولترال 
 Lig. collaterale mediale(داخلی بلندکولترال رباط 

longum( :  استخوان  سمت میانی قوزك داخلیاین رباط
را به انتهاي باالئی قلم وصل کرده بود و بر ايدرشت نی

. هاي مچ همان طرف اتصال یافته بودروي تمام استخوان
رباط کف پایی و این رباط در عقب به رباط بخش داخلی 

قلم پائی متصل شده -پائینی-مرکزي-رباط قاپیدر جلو به
-اي قدامی و وتر نازكنیافزون بر این، وتر درشت. بود

انتهاي يناحیهبه زیر)ترو پهنتر خارجی(اي قلمینی
باالي قلم رفته بودندداخلی بلند درکولترال اتصالی رباط 

). 4تصویر (
 Lig. collaterale mediale(داخلی کوتاهکولترال رباط 

breve(:  این رباط پس از برخاستن از سمت قدامی بخش
به سه شاخه تقسیم  ايپائینی قوزك داخلی درشت نی

ايپاشنه -اينیدرشتيشاخه:  که عبارتند از شده بود
)Pars tibiocalcanea (شده مسند قاپ متصل  يلبه به که

 Pars(قاپی –اي نیدرشتيشاخه). 5تصویر(بود 

tibiotalaris(: باالیی يخلفی قرقره يتا نزدیک لبهکه
این رباط نواري شکل و . استخوان قاپ امتداد یافته بود

 ). 7تصویر(در زیر رباط قبلی جا گرفته بود باریک که
 :)Pars tibiocentralis(مرکزي –اي نیدرشتيشاخه

.بودشده متصل چهارگوش-مرکزيبه استخوانکه 
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 Ligg. tarsi(هاي مچ پایی باالیی و پایینیرباط

proximale et distalia(
به صورت طولی، مورب و عرضی یک یا ها این رباط

به شرح  ذیلچند مفصل را به هم وصل کرده بودند که در 
:شودها پرداخته میآن

این : )Ligg. tarsi proximal(هاي مچ پائی باالییرباط
را ) قاپ و پاشنه(هاي کوتاه ردیف باالییها استخوانرباط

. در دو نماي جانبی و کف پایی به هم وصل کرده بودند
اي جانبیپاشنه-رباط قاپی)الف: ها عبارتند ازاین رباط

)Lig. talocalcaneum laterale(:ي ي جانبی قرقرهلبه
میانی انتهاي پائینی پاشنه استخوان قاپ را به سطح  پایینی

اي کف پاشنه-رباط قاپی)ب ). 9تصویر(متصل کرده بود
سطح کف پایی :)Lig. talocalcaneum plantare(پایی

داخلی مسند قاپ  يرا به لبهپایینیيگلوي میانی قرقره
این رباط خیلی نازك و باریک بود .وصل کرده بود

).11تصویر(
این : )Ligg. trasi distale(پائی پایینیهاي مچ رباط

هاي کوتاه ردیف باالیی را به ردیف ها استخوانرباط
بینابینی و یا ردیف بینابینی را به ردیف پایینی وصل کرده 

هاي شان به رباطها به علت موقعیتاین رباط. بودند
پشتی، کف پائی و بین استخوانی تقسیم شدند، که در زیر 

:شوداز آنها پرداخته می به شرح هریک
:  )Ligg. tarsi dorsi(هاي مچ پائی پشتیرباط)الف

ها به تعداد دو یا سه عدد بودند که سطح پشتی این رباط
را ) قاپ پایینیيقرقره(هاي کوتاه ردیف باالییاستخوان

یا و) چهارگوش-مرکزياستخوان(به ردیف بینابینی
را ) چهارگوش -مرکزياستخوان(ردیف بینابینی استخوان

وصل ) دومی و سومیاستخوان  اولی و(به ردیف پایینی
. کرده بودند

 .Lig(قلم پائی-پائینی–مرکزي–رباط قاپی

talocentrodistometatarseum( : از وسط سطح داخلی
از روي ) اياشعه(پائینی قاپ و به طور مایل يقرقره

-مرکزيداخلی قرقره، استخوان يداخلی لبه-سطح پشتی
باالییدومی و سومی به انتهاي استخوانو  چهارگوش

-استخوان قلم امتداد یافته بود و در این محل وتر درشت

) ترو پهنتر خارجی(اي قلمینیاي قدامی و وتر نازكنی
در عقب این رباط، رباط . از روي رباط عبور کرده بودند

گرفته است که تمایز این دو داخلی بلند قرار کولترال 
). 5تصویر(رباط را دشوار ساخته بود

 Ligg. tarsi(هاي مچ پائی کف پاییرباط)ب

plantaria(  :ها این رباط بلند،ییپاکفرباطجزه ب
 سطح پایینی مسند قاپ(هاي کوتاه ردیف باالییاستخوان

 -مرکزي استخوان(را به ردیف بینابینی) استخوان پاشنهو 
 استخوان(هاي ردیف بینابینییا استخوانو) چهارگوش

استخواناولی، (را به ردیف پایینی) چهارگوش -مرکزي
ها  عبارتند این رباط. وصل کرده بودند) دومی و سومی

:از
این : )Lig. plantaria longum(رباط کف پایی بلند

 پا مچترین رباط مفصل ترین، بلندترین و قويرباط ضخیم
و بینابینی داخلی ، خارجیاین رباط داراي سه بخش . بود
Lateral(خارجی بخش )1. بود limb( : این رباط نواري

شکل، دراز و ضخیم از سطح جانبی راس برجستگی 
قلم امتداد  باالییجانبی کف پایی انتهاي  ياي تا لبهپاشنه

 شدهبه استخوان چهارم متصل  مسیردر طی . یافته بود
کولترال رباط  يغرابی پاشنه يبود، که در محاذات زائده

).  3و1ویراتص(خارجی بلند طول آن را طی کرده بود
راس داخلی از سطح : )Medial limb(داخلیبخش )2

 باالیی میانی کف پایی انتهاي  ياي تا لبهبرجستگی پاشنه
به مسند قاپ،  مسیردر طی . قلم گسترده شده بود

. و اولی متصل شده بود چهارگوش -مرکزي استخوان
ابتداي راه نازك ولی در برابر مسند قاپ تا این رباط در

این رباط در طی مسیر در  .پایین پهن و ضخیم شده بود
محل اتصال به مسند قاپ یک شیاري وتري را در سطح 

سبی را براي کف پایی آن ساخته بود که سطح لغزشی منا
عمقی بندهاي انگشت فراهم ساخته  يعبور وتر خم کننده

داخلی بلند و کولترال هاي این رباط در جلو به رباط .بود
شدن بوداشتباه قابل  هاکوتاه وصل شده بود و با آن

در سطح کف داخلی و خارجی دو بخش  ).5تصویر(
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مچ به هم وصل شده و یک غالف وتري  يپائی ناحیه
سطحی و  يکه وترهاي خم کنندهبه وجود آوردهمشترك 

و3، 2یراوتص(عمقی بندهاي انگشت را احاطه کرده بود
Intermediate(بخش بینابینی)3). 4 limb( : این رباط

کف پایی راس برجستگی پاشنه تا برابر  يضخیم از لبه
مسند قاپ به استخوان پاشنه چسبیده بود و تا مسند قاپ 

هاي انگشت به سطحی بند ياز روي آن وتر خم کننده
سمت پایین طی مسیر کرده بود که خود وتر در یک 

 يواسطهه ضخیمی که ب )Tarsal sheath(غالف مچ پائی
، که از شده بودحصور م ،تشکیل گردیدرباط بینابینی 

ابتداي راس برجستگی پاشنه تا مسند قاپ وتر خم کننده 
سطحی بندهاي انگشت را در بر گرفته بود و از مسند 

عمقی بندهاي  يوتر خم کننده ،قاپ به پائین وتر مزبور
).4و1ویر اتص(انگشت را احاطه کرده بود

 Ligg. tarsi(هاي بین مچ پایی بین استخوانیرباط)ج

interossea(:ها در نماهاي مختلف جانبی، این رباط
هاي کوتاه میانی و کف پایی سطوح مجاور استخوان

قاپ و پاشنه را به (ردیف باالیی را به ردیف بینابینی
و ردیف بینابینی را به ) چهارگوش -مرکزي استخوان

را به  چهارگوش -مرکزي استخوان(ردیف پایینی
وصل کرده بود) دومی و سومیاستخواناولی و  استخوان

). 10تصویر(

.Ligg(قلم پائی-هاي مچ پائیرباط tarsometatarsea(
ها، در نماهاي مختلف جانبی، میانی و کف این رباط

هاي ردیف بینابینی و یا پایی، سطوح مجاور استخوان
استخوان، چهارگوش-مرکزي استخوان(ردیف پایینی

قلم  باالییرا به انتهاي ) دومی و سومیاستخواناولی و
). 18تا12ویراتص(وصل کرده بودند 

مچ پاي چپ  ،نماي سطح جانبی مفصل خم شده:  1تصویر 
وتر نازك نی  -2رباط کولترال خارجی بلند،  -1. گاومیش
بخش کولترال رباط کف پائی بلند -3اي بلند، 

میانی مفصل مچ پاي چپ  -نماي سطح کف پائی: 2تصویر 
 -2ي عمقی بندهاي انگشت، وتر خم کننده -1. گاومیش

هاي میانی و غالف وتري مشترك که از به هم پیوستن بخش
رباط کولترال  -3آید، جانبی رباط کف پایی بلند به وجود می

ي سطحی بندهاي انگشتوتر خم کننده  -4داخلی بلند، 

. مچ پاي چپ گاومیشنماي سطح جانبی مفصل :3تصویر 
بخش -2ي سطحی بندهاي انگشت،وترخم کننده-1

رباط کولترال خارجی بلند-3کولترال رباط کف پاي بلند،



. . . هاي کالبدشناسی رباط مفصل مچ پاي گاومیش ویژگی

1395113بهار، 1، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

. نماي سطح کف پایی مفصل مچ پاي چپ گاومیش: 4تصویر 
ي کننده وتر خم  -2ي عمقی بندهاي انگشت، وتر خم کننده  -1

وتري مشترك که از غالف  -a3و  3،سطحی بندهاي انگشت
هاي میانی و جانبی رباط کف پایی بلند به به هم پیوستن بخش

بخش بینابینی رباط کف پائی بلند -a4و  4آید، وجود می

-1. مچ پاي چپ گاومیش مفصل نماي سطح میانی:5تصویر 
بخش  -2قلمی، -ايقدامی و نازك نی -اينیوترهاي درشت

-پایین  –مرکزي  –رباط قاپی  -3میانی رباط کف پایی بلند، 
رباط کولترال -5رباط کولترال داخلی بلند، -4قلم پایی،

استخوان قلم پا -6داخلی کوتاه، 

نماي سطح جانبی بخشی از مفصل خم شده مچ : 6تصویر 
شاخه   -2اي، نینازك-ايبخش پاشنه  -1.  پاي چپ گاومیش

اي، نینازك  -اي نیي درشتشاخه -3اي، نینازك-ايپاشنه
قوزك  -6استخوان درشت نی،   -5استخوان پاشنه،  -4

خارجی استخوان نازك نی

نماي سطح میانی بخشی از مفصل خم شده مچ : 7تصویر 
 -2اي، پاشنه -اي نیرباط درشت -1.  پاي چپ گاومیش

قلم پائی،  -رباط مچ پائی  -3قاپی،  -اينیي درشتشاخه
بخش انتهاي باالیی  -5قاپی،  -اي نیي درشتشاخه -4

استخوان درشت نی،  -7استخوان پاشنه،  -6استخوان قلم پا، 
استخوان قاپ -8

نماي سطح جانبی بخشی از مفصل مچ پاي چپ :8تصویر 
استخوان  -2قلم پائی، -ايهاي پاشنهرباط -1.گاومیش

انتهاي پایینی استخوان  -4استخوان قلم پا،  -3پاشنه،  
درشت نی



نژاد، عبدالواحد معربی و همکاراننوريجمال 

1395، بهار 1مجله دامپزشکی ایران، دوره دوازدهم، شماره 114

نماي سطح میانی بخشی از مفصل مچ پاي راست : 9تصویر 
مچ  -2بین استخوانی، -هاي بین مچ پائیرباط-1. گاومیش

 -4انتهاي باالیی استخوان قلم پا،  -3قلم پائی،  -پائی
ي کف پایی داخلی زائده -5استخوان دومی و سومی، 
استخوان اول مچ -6استخوان چهارگوش مرکزي، 

نماي سطح جانبی بخشی از مفصل مچ پاي :  10تصویر 
 -2اي جانبی، پاشنه -رباط قاپی -1.چپ گاومیش

ي پایینی استخوان قاپقرقره -3استخوان پاشنه، 

نماي سطح کف پائی بخشی از مفصل خم شده :  11تصویر 
اي کف پاشنه -رباط قاپی  -1.  مچ پاي راست گاومیش

قرقره پایینی  -3تخوان پاشنه، مسند قاپ اس -2پائی، 
استخوان قاپ

نماي سطح میانی بخشی از مفصل مچ پاي چپ :  12تصویر 
بین مچ  -2قلم پائی  -هاي مچ پائیرباط -1.  گاومیش

 -4چهارگوش،  -استخوان مرکزي -3بین استخوانی،  -پائی
ي کف زائده -6استخوان قلم،  -5استخوان دومی و سومی، 

چهارگوش -خوان مرکزي پایی داخلی است

نماي سطح جانبی بخشی از مفصل مچ پاي چپ : 13تصویر 
استخوان قلم،  -2قلم پائی،  -رباط مچ پائی -1.  گاومیش

چهارگوش -استخوان مرکزي -3

نماي سطح میانی بخشی از مفصل مچ پاي چپ : 14تصویر 
استخوان  -2قلم پائی،  -هاي مچ پائیرباط -1.  گاومیش
 -4مسند قاپ استخوان پاشنه،   -3چهارگوش،  -مرکزي

چهارگوش -زائده کف  پایی داخلی استخوان  مرکزي



. . . هاي کالبدشناسی رباط مفصل مچ پاي گاومیش ویژگی

1395115بهار، 1، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

نماي سطح کف پائی بخشی از مفصل مچ پاي : 15تصویر 
 -2قلم پائی،  -هاي مچ پائیرباط -1. چپ گاومیش

مسند قاپ استخوان  -3چهارگوش،  -استخوان  مرکزي
-داخلی استخوان مرکزي ي کف پاییزائده -4پاشنه، 

چهارگوش

نماي سطح جانبی بخشی از مفصل مچ پاي چپ : 16تصویر 
ي زائده -2بین استخوانی، -رباط مچ پائی -1.  گاومیش

 -3چهارگوش،  -کف پایی داخلی استخوان مرکزي
استخوان  -5استخوان دومی و سومی،  -4استخوان قلم، 

استخوان اول مچ -6چهارگوش،  -مرکزي

نماي سطح جانبی بخشی از مفصل مچ پاي : 17تصویر 
استخوان  -2قلم پائی،  -رباط مچ پائی -1. راست گاومیش

استخوان پاشنه -3چهارگوش،  -مرکزي

نماي سطح کف پائی بخشی از مفصل مچ پاي : 18تصویر 
استخوان  -2قلم پائی،  -رباط مچ پائی -1. چپ گاومیش

ي کف زائده -4لم، استخوان ق -3چهارگوش،  -مرکزي
چهارگوش -پایی داخلی استخوان مرکزي

بحث
هاي هاي مفصل مچ پاي گاومیش شباهتاگرچه رباط
گاو دارد، ولی هاي این مفصل با رباط بابسیار زیادي 

هاي مفصل مچ پاي گاو اي با رباطاختالفات قابل مالحظه
 Smuts and(یک کوهانه و شتر) Yak(دارکوهان

Bezaidenhaut 1987( باشد که در زیر به شرحمیدارا 
:شودها پرداخته میآن

Gupta  وSharma  دار و در گاو کوهان1991در سال
Hagag در شتر یک کوهانه 2013در سال  و همکاران

اي وجود ندارد که با نینازك -قاپی–دریافتند که رباط 
مطالعات در نشخوارکنندگان  نتایج این پژوهش و سایر

)Habel Nikelو1970 et al. 1986 (خوانی نداردهم.
وGupta،داخلی کوتاهکولترال رباط  يدرباره
Sharma وجود دو بخش داردر گاو کوهان 1991در سال

سطحی و عمقی را براي این رباط در نظر گرفتند، در
داخلی کوتاه کولترال که در پژوهش حاضر رباط حالی

و همکاران  Nikelاز طرف دیگر، .بودشاخه داراي سه 
یک داراي  بیان داشتند که این رباط در گاو 1986در سال 
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مچ متصل هاي استخوانسطح داخلیبه است کهشاخه 
.شودمی

در سال  Habelقاپی،  -اينیدر ارتباط با رباط درشت 
و داخلی شامل دو بخش  این رباطمعتقد است که  1970

قوزك خارجی استخوان نازك داخلی بخش . عمقی است
به قلم پا وصل کرده است و بخش عمقی قوزك رااينی

را به قاپ، مسند قاپ، اياستخوان نازك نی خارجی
.کنداستخوان پاشنه و استخوان مرکزي وصل می

شد دیده مرکزي -اينیدر این پژوهش رباط درشت
Ehlert(در گاووجود این رباط  برخالف آنکه  et al. 

Hagag(و شتر ) 2011 et al. 2013 (گزارش نشده است  .
قلم پایی در شتر  -پایینی -مرکزي -قاپیرباط 

)Hagag et al. 2013 ( استخوان قاپ دارگاو کوهاندر و
که در گاوکند، در حالیرا به استخوان پاشنه وصل می

)Ehlert et al. 2011 (که با یابدبه استخوان قلم اتصال می 
.خوانی داردنتایج این پژوهش هم

جالب توجه و مهم این پژوهش در  ايهیکی از یافته
-کتاب دررباط کف پایی بلند است که جزییات ارتباط با 

ارائه شده مطالب بسیار مختصري دامپزشکیناتومی آهاي 
دار در گاو کوهانبلند در خصوص رباط کف پایی. است

GuptaوSharma  رباط کف یک وجود 1991در سال
در سال  Hableدر گاو . پایی یک قسمتی را اعالم کردند

و در شتر یک  2011در سال  و همکاران Ehlertو  1970
اذعان داشتند که 2013در سال  و همکاران Hagagکوهانه 

در . استداخلی و خارجی این رباط داراي دو قسمت 
.حاضر این  رباط سه قسمتی بود يمطالعه

-رباط کف پائی بلند از اهمیت خاصی برخوردار می

رباط کف پایی در نگهداري استخوان پاشنه در . باشد
کندموقع کشش وتر آشیل روي استخوان مزبور کمک می

)Habel که در پژوهش حاضر این نظر به این). 1970
-تري برخوردار میو نمو بیشرباط در گاومیش از رشد 

گیري کرد که بین قوي بودن این رباط توان نتیجهباشد می
و نیروهاي فشاري روي اندام لگنی و احتیاجات حرکتی 

. نزدیکی وجود دارد يدام مزبور رابطه
هاي اي، رباطکلی از منظر کالبدشناسی مقایسهبه طور

 -درشت نی اي داخلی کوتاه،کولترال نازك نی اي،  -قاپی
مفصل مچ  و کف پایی بلند مرکزي -قاپی، درشت نی اي

هاي شایان توجهی هاي این پژوهش تفاوتپاي گاومیش
.دارد هاي نشخوارکننده  گزارش شدهبا سایر دام

تشکر و قدردانی
ازاین طرح پژوهشی ) پژوهانه يبودجه(مین مالیأجهت تمعاونت پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به ي حوزهاز 

و آقاي عبدالرحیم فتحی کارشناس  هانمونهيتهیههمکاري در شتارگاه اهواز به سبب کپرسنل و) قصاب(علی محمديقاي آ
.گرددتشکر و قدردانی می شناسیبخش آناتومی و جنین
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Anatomical features of ligaments of the tarsal toint in khuzestan 
river buffalo (Bubalus bubalis)
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Abstract
The tarsal joint is anatomically complex region with many short bones, joints, ligaments, 

and tendons. The joint lesions of the water buffalo limbs are the most commen lesion 
encountred in the clinics. In addtion, the tarsal joint is a region of trumatic injuries, and joint 
affections due to lack of approrpoite soft- tissues covering. The aim of the study was to access 
complete and accurate detailed anatomical featuers of ligaments of the tarsal joint in 
Khuzestan river buffalo. The right and left of  the pelvic limbs (cut  from  the one-third part of 
the distal part of the tibia to the one-third of  the proximal part of the metatarsus) were 
obtained from five river buffalo bulls, aging approximatly 2-3 years old, from Ahvaz 
slaughterhouse. The short tarsal bones were located between of the distal extremity of the 
tibia,  malleolus of the fibular bone proximally and the metatarsal bones distally. The bony 
structures of the tarsal joint consisted of calcaneus, talus (proximal row), centroquartal bones 
(intermediate row), the first and fused second and third tarsal bones (distal row). The 
ligaments of the tarsal joint included of 1) lig. collaterale laterale/ mediale longum, 2) lig. 
collaterale laterale breve: pars calcaneofibularis, pars talofibularis, pars calcaneometatarsea, 
3) lig. collaterale mediale breve: pars tibiocalcanea, pars tibiotalaris, pars tibiocentralis, 4) 
ligg. tarsi proximale: lig. talocalcaneum laterale, lig. talocalcaneum plantare, 5) ligg. tarsi 
distalia: lig. tarsi dorsi: lig. talocentrodistometatarseum; lig. tarsi plantaria: lig. plantaria 
longum; lig. tarsi interossea, and 6) lig. tarsometatarsea. In comprative-anatomical aspect, the 
pars talofibularis of lig. collaterale laterale breve,  the pars tibiotalaris and pars tibiocentralis
of lig. collaterale mediale breve, lig. talocentrodistometatarseum, and lig. plantaria longum of 
the present studied river  bufaloes  differ from those of  reoprted ruminants animals.  
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