
 یخلف یاندام حرکت در سم توازن به مربوط يهاشاخص يریگاندازه بر ینیچ سم اثر  

  یوگرافیراد کمک با يشوردره يهااسب

  چکیده

حفاظت سم در  ینیچسماساس شود. منظور سوارکاري آزاد و مسابقات استقامت شناخته میاسب دره شوري به عنوان یکی از بهترین نژادها به

هاي مربوط به گیري شاخصاین مطالعه با هدف بررسی و اندازه .آن است یاضا ف یآن و برداشت نسج شا خ یمقابل انحراف از خطوط شاقول

هاي سالم نژاد دره شوري با کمک رادیوگرافی انجام گرفته است. بدین هاي حرکتی خلفی اسبتوازن سم قبل و بعد از سم چینی در اندام

متر استفاده شد. سانتی5/146±4/9 سال و ارتفاع 05/7±6/3راس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوري با میانگین سن  10نظور از م

به ترتیب  ریز جینتا وشد هیته نظر مورد يهاشاخص يریگاندازه منظوربهچپ و راست  يهاسم یداخل یجانبرادیوگرافی استاندارد از نماي 

و 18/13±2/1 سم کف طول متر،سانتی 8±15/1 و 68/8±21/1 سم دیواره یپشت سطحطول : آمد دستبه قبل و بعد از سم چینی

و 36/1±99/0  سم کف ضخامت اندازه متر،سانتی 44/1±5/0و 71/1±15/1 سم پنجه و سوم بند بین فاصله اندازه متر،سانتی46/1±96/12

 S (73/65±3/52هی(زاوسم محور متر،سانتی96/3±5/0 و 07/4±91/0 سم کف از دیستال مفصلی فضاي ارتفاع اندازه متر،سانتی 1 ±0/53

) T-S(H، زاویه 45/48±66/3 و 09/2±4/47) U هی، محور بند دوم(زاو50/52±96/2و 51±3) T هیدرجه، محور بند سوم(زاو05/54±57/3و

   درجه.40/4±37/2 و R )T-U (19/70±3/3، زاویه  -55/1±01/2 و -72/6±1/1

سم قبل و بعد  وارهید یاز جمله طول سطح پشت هاشاخص یبرخ يهااندازه ریمقاد نیبهاي به دست آمده از این مطالعه نشان داد گیرياندازه 

  نشد.  داري قبل و بعد از سم چینی دیدهها اختالف معنیسایر شاخص در مورد شد. افتی يدار یمعن اختالف ینیاز سم چ

  رادیوگرافی، اندام حرکتی خلفی، اسب دره شوري، سم چینی، توازن سم: هاي کلیديوازه

  

  

  

  



  مقدمه

دلیل بهکه  عرب) است -نژادهاي اصیل اسب پارسی (پرشینطوایف ایل قشقایی است و از اسب دره شوري یکی از خاستگاه 

هاي دره شوري با توجه به ). اسب1(استنشین استفاده شدهاسب ایالت کوچاستقامت زیاد و نیز استحکام اجزاي بدنی به عنوان 

نشین بوده نیازمند استقامت زیاد جهت سوارکاري و استحکام اجزاي بدنی بوده و با توجه به این موارد اصالح اینکه اسب ایالت کوچ

 ینیچ سماساس ). 1شود(مسابقات استقامت شناخته میها به منظورسوارکاري آزاد و است،  بنابراین یکی از بهترین نژادنژاد شده

آن  یعیطب شیاز مقدار رو شیب یاند ک ،یاضا ف یآن و برداشت نسج شا خ یحفاظت سم در مقابل انحراف از خطوط شاقول

ا ل اعم نیا شود. به دقت برداشته میقورباغه جسم اطراف نیهمچن و نیطرف يارهایکف , ش یشاخ يهاقسمت). 20و  19(است

 ).20و  19، 6(اوردیوجود نبه یمختلف سم و راه رفتن اسب اختالل يهاقمست يولوژیزیف کردعملکه در  انجام شود یبه روش دیبا

 توازن به باًیپا تقر . حرکات موزون دست و )20و  11، 8(کندیم فایاسب ا حیدر راه رفتن صح ینقش مهم” عمال  ،درست چینیسم

-هفته می 8تا  6چینی عبارت است از حفظ شکل و طول سم اسب که هر ). هدف اصلی سم20و 7د(دارها بستگی مس از کیهر

 ریاز مس دیها و دست و پا با. سم گیردمی انجام یاضاف یحرکات ایها ، بدون اشکال و حرکات سمکار با این تواند ادامه داشته باشد.

جلو و عقب فاصله وجود  يهاسم نیطرف جلو وعقب حرکت کنند و به , ب یلغزش جانب گونهچیبدن، بدون ه یخطوط شا قول

 يبرا نینکنند . بنابر ا دایتماس پ نیها در هنگام حرکت، به جلو با زمبلند شوند که نوك آن نیاز زم يااندازهه داشته باشد و ب

 سم بودن ز ترا از نانیمنظور اطمهب). 20و  19، 16، 7(است یاساس یها اصلتراز کردن سم ،متعادل در اسب ید وحفظ حرکتجایا

 يمساو میتقس از یحاک که باهم را هاآن ارتباط و پا و دست یشاقول خطوط و داشتنگه مسطح کامالً سطح کی يرو را اسب دیبا

مطالعات مشابهی در سایر نژادها در مورد توازن سم انجام شده .)20و 19، 8، 7(گرفت نظر در است پا و دست چهار به بدن وزن

هاي مربوط به زوایا را به ترتیب در شاخص1999و همکاران در سال  Cripps،  1993و همکاران در سال  Linfordاست ازجمله 

بوط به زوایا و فواصل را هاي مرشاخص 2006و همکاران در سال  Kummer). 12و 5گیري کردند(هاي تروبرد و پونی اندازهاسب

). توازن سم به عنوان یک معیار مناسب براي ارزیابی وضعیت طبیعی 11(گیري کردندهاي مختلف اندازهرأس اسب از نژاد30در 

هاي مرتبط با سم هاي سالم در تشخیص لنگش) و نیز ارتباط آن با شکل و اندازه کپسول سم بوده، در اسبP3استخوان بند سوم (

ایجاد تعادل گردد. هم محور شدن  موجب). توازن سم عبارت است از توزیع وزن روي یک محور مرکزي که 11و 3مفید است(

هایی که در درصد از اسب 72هاي انگشت درمحور نبودن بند). هم13کرد مکانیکی مناسب است(هاي انگشت براي عملدرست بند

اي که شود. سم اسب محصولی از محیط آن و تغییرات و اصالحات پا است به گونهارند دیده میاندام حرکتی قدامی لنگش د

هاي وحشی به عنوان یک مدل طبیعی از توازن سم ). در اسب15کرد و تندرستی را برآورده کند(نیازهاي اصلی براي سالمتی، عمل



هاي اهلی تغییرات سم ). در اسب13گیرد(ساعت صورت می 8زمان فرسایش و رویش سم از طریق تقسیم میتوز هرکه در آن هم

هاي جانبی سم و گیري دیوارهتواند از طریق مشاهده با اندازهمتاثر از نژاد، اصطبل، تغذیه و نظم در سواري است. توازن سم می

کف - در حالت گماري هاي پشتیتواند گیرد که میتر از طریق رادیوگرافی صورت می). ارزیابی دقیق14وضعیت پاشنه صورت گیرد(

هاي حرکتی است که در ). رادیوگرافی جانبی یک روش موثر براي ارزیابی توازن در اندام18و  17، 4داخلی باشد( - پایی و جانبی

هاي بافت نرم و نیز گیري هستند و اطالعات قابل توجهی از شکل کپسول سم، ساختارخوبی قابل اندازهآن بافت نرم و زوایا به

گیري پارامترهاي مورد نظر در ). در این مطالعه با اندازه18و  17، 4شود(موقعیت بند سوم در داخل کپسول سم نشان داده می

گیري اقدام به ارزیابی توازن سم شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر سم چینی بر اندازه داخلی -حالت گماري جانبی

  هاي نژاد دره شوري است. هاي حرکتی خلفی اسباندام پارامترهاي مربوط به توازن سم در

  مواد و روش کار

متر سانتی 5/146±4/9سال و ارتفاع  05/7±6/3  رأس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوري با میانگین سنی 10در این مطالعه از 

ها سابقه لنگش نداشتند و در معاینات بالینی کامالً سالم بودند و ناهنجاري و چرخش در بند سوم کدام از اسباستفاده شد. هیچ

، در سطح مترمیلی 5/1و قطر  مترمیلی20به طول کرفلزي ماردیده نشد. ابتدا کف و دیواره سم با یک برس سیمی تمیز شد. یک 

اي زیر نوار تاجی مو که دیواره سم این مارکر فلزي دقیقاً روي ناحیه ییانتهاي باال د.یه سم با نوار چسب ثابت گردجپشتی دیواره پن

و نیز دیواره سم با دقت اطراف جسم قورباغه  ،شیارهاي طرفین، کف ینواح در سم یاضاف یشاخ نسجگیرد. قوام یافته قرار می

 70گرفتن بر روي بلوك چوبی به ضخامت برداشته شد. رادیوگرافی در حالت گماري جانبی، قبل و بعد از سم چینی و با قرار 

که کامالً عمود روي بلوك چوبی قرار گرفته با یک دستگاه اشعه ها در هردو اندام حرکتی خلفی و درحالیگرفت. سم انجاممتر میلی

رادیوگراف ضریب تصحیح در ابتدا براي هر  کیلو ولت) رادیوگرافی شدند. 80میلی آمپرثانیه و 5رهاي تابش(ایکس پرتابل با فاکتو

صورت که اندازه واقعی مارکر فلزي ) به دست آمد، بدینMagnification Correction Factorبزرگنمایی رادیوگرافی (

نمایی رادیوگرافی براي هر رادیوگراف به دست میلیمتر) را بر تصویر آن در هر رادیوگراف تقسیم کرده تا ضریب تصحیح بزرگ20(

آن رادیوگراف ضرب ضریب تصحیح بزرگنماییهاي واقعی، فاصله به دست آمده از هر رادیوگراف درآوردن فاصله دستآید براي به 

گیري شد، هم چنین سطح پشتی و نوك به شرح زیر اندازه فواصل و زوایارادیوگراف پس از رسم خطوط مورد نظر،  روي هر.شدند

  ).2و  1هاي رد ارزیابی قرار گرفت (شکلمو (Bone formation)استخوانایجاد بند سوم از نظر 

Dorsalدیواره سم ( سطح پشتیطول  -1 wall length(.فاصله بین نوك مارکر فلزي تا نوك سم :  

Sole(طول کف سم  -2 length.فاصله بین نوك سم تا ناحیه پاشنه :(  



  .فاصله اندازه خط عمود از نوك سم تا کف سم  ):Sole thickness( ضخامت کف سم -3

Distal Interphalangeal Joint(ارتفاع فضاي مفصلی دیستال از کف سم -4 Height :( فاصله اندازه خط عمود از فضاي بین

  .مفصلی دیستال تا کف سم

  زاویه بین خط مماس بر سطح پشتی دیواره سم و خط سطح زمین. :)Sمحور سم (زاویه  -5

  سطح پشتی بند سوم و خط سطح زمین. زاویه بین خط مماس بر :)Tمحور بند سوم (زاویه -6

براي به دست آوردن اختالف بین محور بند سوم و محور سم از فرمول زیر  :)Hاختالف بین محور بند سوم و محور سم (زاویه  -7

  H= زاویه Tـ (محور بند سوم) زاویه  S(محور سم) زاویه  استفاده شد.

  دهد.میزان چرخش بند سوم نسبت به دیواره سم را نشان می Hزاویه 

  منظور از محور بند دوم، زاویه بین خط رسم شده از مرکز بند دوم و خط سطح زمین است. :)Uمحور بند دوم (زاویه  -8

محور بند دوم از  براي به دست آوردن اختالف بین محور بند سوم، و :)Rاختالف بین محور بند سوم و محور بند دوم (زاویه -9

  Rزاویه = Tـ (محور بند سوم) زاویه U(محرو بند دوم) شود.فرمول زیر استفاده می

  

  دهدگیري شده (فواصل) را نشان میهاي اندازهدره شوري که پارامتر سالم رادیوگرافی جانبی  از اندام حرکتی قدامی یک اسب -1شکل

  سم  پنجه ـ اندازه فاصله بین بند سوم و4ـ ضخامت کف سم 3ـ ارتفاع فضاي بین مفصلی دیستال از کف سم 2 دیواره سم سطح پشتیـ طول 1

  ـ طول کف سم 5



  
  

  دهدگیري شده (زوایا) را نشان میهاي اندازهدره شوري که پارامترسالم رادیوگرافی جانبی از اندام حرکتی قدامی یک اسب  -2شکل

  : محور بند دومUزاویه ،   محور بند سوم :Tزاویه، : محور سم Sزاویه

  

  

  

  

  نتایج

هاي جانبی که موقعیت بند سوم را در داخل هاي فواصل و زوایا قبل و بعد از سم چینی در رادیوگرافیگیرينتایج حاصل از اندازه

دست آمده از فواصل مقادیر بهداري بین نتایج حاصل از خالصه شده است. اختالف معنی 6تا  1کند در جدول کپسول سم بیان می

و زوایاي اندام حرکتی چپ و راست قبل و بعد از سم چینی مشاهده نشد. در مقایسه مقادیر زوایاي اندازه گیري شده قبل و بعد از 

م سم چینی در اندام چپ یا راست اختالف معنی داري مشاهده نشد. طول پشتی دیواره سم تنها پارامتري بود که قبل و بعد از س

دار نشان داد. چینی در اندام حرکتی چپ یا راست و در کل اختالف معنی

  



  

 سالم رأس اسب دره شوري10خلفیاندام حرکتی سم اندازه گیري شده در ناحیه فواصل  کمینه و بیشینه ،)معیار انحراف±(میانگین -1جدول

  قبل از سم چینی.
  

  متر)پارامتر(سانتی
  کمینه  بیشینه  انحراف معیار±میانگین

  چپ  راست  کل  چپ  راست  کل  چپ  راست  کل

  1/7  5/6  5/6  3/10  11  11  1/8±04/58  1/8±4/78  1/8±121/68طول سطح پشتی دیواره سم

2طول کف سم

2/18±1/13  24/27±1/13  22/09±1/13  15  15  8/14  1/11  3/11  1/11  

اندازه فاصله بین بند سوم و نوك 

  5/0  7/0  5/0  9/3  5/4  5/4  1/1±02/52  1/1±29/9  1/1±315/71سم

4ضخامت کف سم

99/36±0/1  13/56±1/1  85/16±0/1  8/3  8/3  1/3  3/0  5/0  3/0  

ارتفاع فضاي بین مفصلی دیستال از کف 

5سم

  

91/07±0/4  09/28±1/4  69/87±0/3  7/6  7/6  3/5  8/2  3  8/2  

                    

  

1-Dorsal wall length ,٢ -Sole length,٣-P3 to toe length,۴ -Sole thickness,۵-Distal interphalangeal joint height  

  

  

  

  



سالم  رأس اسب دره شوري10خلفیاندام حرکتی سم اندازه گیري شده در ناحیه فواصل  کمینه و بیشینه ،)معیار انحراف±(میانگین -2جدول

  .بعد از سم چینی
  

  متر)پارامتر(سانتی
  کمینه  بیشینه  انحراف معیار±میانگین

  چپ  راست  کل  چپ  راست  کل  چپ  راست  کل

  7/6  3/6  3/6  9/9  5/10  5/10  1/8±06/08  1/7±3/99  1±15/8دیواره سمسطح پشتی طول 

طول کف سم
46/96±1/12  38/8±1/12  59/13±1/13  9/15  6/14  9/15  11  11  11  

اندازه فاصله بین بند سوم و نوك سم
5/44±0/1  46/69±0/1  56/2±0/1  2/5  2/5  5/2  0  0  6/0  

ضخامت کف سم
53/1±0  59/06±0/1  49/92±0/0  2  2  2  0  0  3/0  

 ارتفاع فضاي بین مفصلی دیستال از کف

  سم
5/96±0/3  48/4±0  53/89±0/3  7/4  7/4  7/4  3  3/3  3  

  

  

                  

سالم  رأس اسب دره شوري10خلفیاندام حرکتی سم  هیاندازه گیري شده در ناح زوایاي کمینه و بیشینه ،)معیار انحراف±(میانگین -3جدول

  .قبل از سم چینی

  پارامتر(درجه)
  کمینه   بیشینه  انحراف معیار±میانگین

  چپ  راست  کل  چپ  راست  کل  چپ  راست  کل

  S  73/65±3/52  19/50±4/52  42/80±3/52  60  60  57  46  46  47زاویه

  T51±3  27/40±3/51  83/60±2/50  56  56  55  46  46  46زاویه 

H(T̵زاویه  S)72/60±1/1 -  43/50±1/1 -  05/70±2/1 -  2  1  2  4-  3-  4-  

  U09/2±4/47  26/8±4/46  11/6±4/46  54  52  54  40  40  40زاویه 

R(T̵زاویه U)19/70±3/3  20/40±3/4  19/3±3  10  10  10  2-  1-  2-  

  

  



رأس اسب دره 10خلفیاندام حرکتی سم اندازه گیري شده در ناحه  زوایاي کمینه و بیشینه ،)معیار انحراف±(میانگین -4جدول

  .سالم بعد از سم چینی شوري

  پارامتر(درجه)
  کمینه   بیشینه  انحراف معیار±میانگین

  چپ  راست  کل  چپ  راست  کل  چپ  راست  کل

  S  57/05±3/54  59/54±3  75/10±3/54  60  60  60  48  48  48زاویه

  T96/50±2/52  86/30±2/52  19/70±3/52  59  55  59  47  47  48زاویه 

H(T̵زاویه  S)01/55±2/1 -  70/70±1/1 -  36/40±2/1 -  3  1  3  5-  5-  5-  

  U66/45±3/48  54/70±2/48  66/20±4/48  55  53  55  40  44  40زاویه 

R(T̵زاویه U)37/40±2/4  05/30±2/4  75/50±2/4  8  7  8  0  1  0  

  

  

و قبل  سالم شوريرأس اسب دره 10خلفیاندام حرکتی سم فواصل اندازه گیري شده در ناحیه  ،)معیار انحراف±(میانگین مقایسه -5جدول

  از سم چینی.بعد 
  

  P value          بعدازسم چینی  قبل از سم چینی  متر)پارامتر(سانتی
  

    006/0          1±15/8  68/8±21/1٭طول سطح پشتی دیواره سم
  

طول کف سم
2/1±18/13  46/1±96/12          573/0    

  

اندازه فاصله بین بند سوم و نوك 

سم
15/1±71/1  5/0±44/1          431/0    

  

ضخامت کف سم
99/0±36/1  53/±0 1          104/0    

  

ارتفاع فضاي بین مفصلی دیستال از 

کف سم

  

91/0±07/4  5/0±96/3    
  

  
    617/0    

  

  



و قبل  سالم رأس اسب دره شوري10خلفیاندام حرکتی سم زوایاي اندازه گیري شده در ناحیه  ،)معیار انحراف±(میانگین مقایسه -6جدول

  از سم چینی.بعد 
  

  P value          بعدازسم چینی  قبل از سم چینی  متر)پارامتر(سانتی
  

    S73/3±65/52  57/05±3/54          119/0زاویه
  

    T3±51  96/2±50/52          085/0زاویه 
  

H(T̵زاویه  S)72/1±60/1 -  01/2±55/1-          937/0    
  

    U09/4±2/47  66/45±3/48          432/0زاویه 
  

R(T̵زاویه U)  19/3±70/3  37/2±40/4    
  

  
    477/0    

  

  

  

  بحث

 9،11هاي مختلف وجود دارد(هاي حرکتی قدامی و خلفی اسبهاي مربوط به توازن سم در اندامگیريهاي متعددي از اندازهگزارش

هاي توازن سم خصوصاً در اندام حرکتی خلفی چینی بر روي شاخصکه در مورد تاثیر عوامل مختلف ازجمله سمدرحالی. )12و

 يبر رو1998و همکاران در سال  kane، 1993و همکاران در سال  نفوردیل). 23و  22، 2مطالعات کمتري انجام گرفته است(

 يکه رو يادر مطالعه 2005و همکاران در سال  kummer نی. هم چن)12(انجام دادند یتروبرد کورس مطالعه مشابه يهااسب

و  براساس مطالعه کومر. )11(کردند يریگاندازه ینیرا قبل و بعد از سم چ یمشابه يپارامترها ،مختلف انجام دادند يهاسبا

هاي حرکتی قدامی قبل و بعد از سم چینی به در اندام (D.W.L )مقادیر به دست آمده از طول سطح پشتی دیواره سم همکاران 

و 68/8±21/1که این مقادیر در مطالعه حاضر به ترتیب متر درحالیسانتی50/9±60/0و  55/10±76/0ترتیب عبارت بودند از

دهد که یرا نشان م يکمتر ریمقاد ینیچشده بعد از سم يریگها فواصل اندازهبر اساس مطالعات آنمتر است، سانتی 15/1±8

-یحال) درمتریلیم 7تا  5دهد (یرا نشان م يکمتر اهشک ریپارامترها مقاد هیباشد و بقیم DWLمقدار کاهش مربوط به  نیشتریب

هاي مربوط به مطالعه که برروي شاخص کی در. )11(دهدیرا نشان م يشتریب ریمقاد ینیشده بعد از سم چ يریگاندازه يایکه زوا

هاي مورد نظر در این مطالعه چینی) انجام گرفت شاخصهاي سالم نژاد دره شوري (بعد از سمتوازن در اندام حرکتی قدامی اسب



-فواصل اندازه یدر مطالعه حاضر تمام). 2گزارش شد( 5/7±/49گیري شد و مقدار آن ازجمله طول سطح پشتی دیواره سم اندازه

 دهید DWLسم  وارهید یپشت طولکاهش در  نیشتریب نیب نیو از ا دهدیرا نشان م يکمتر ریمقاد ینیشده بعد از سم چ يریگ

 يشتریب ریمقاد ینیچسم پروسه در که باشدیم ینیچبدون سم ینامنظم و حت يهاینیچآن انجام سم لیدل نیکه مهمتر شودیم

 قبل سم یپشت وارهید يهااندازه ریمقاد نیب يداریمعن اختالف تا شودیم موجب مسئله نیا و شودیم برداشته سم یشاخ بافت از

. )5(جدول ستین داریمعن هاآن اختالف اما دهندیم نشان را يکمتر يهااندازه اگرچه ریمقاد هیبق شود دهید ینیچسم از بعد و

نشان  ینیچنسبت به قبل از سم يشتریب ریمطالعه همانند مطالعه کومر و همکاران مقاد نیشده در ا يریگاندازه يایزوا ریمقاد

تواند یشود که میم دهید ییهاتفاوت پژوهشگران از سويدست آمده ه ب يها. در اندازه)11(ستیدار نیها معندهد اما تفاوت آنیم

 وارهید یپشت سطح طولمتوسط  ریو همکاران مقاد Turnerباشد. از جمله  کیژنت زیبدن، وزن و ن زیبه خاطر تفاوت در ارتفاع، سا

و  Kummerدر این مطالعه نزدیک است اما با نتایج مطالعه  دست آمدهه مقادیر ب بهکه  کردندگزارش  متریسانت 9/8 را سم

هاي رشد ناحیه سم در اندام. )21(تواند به خاطر نوع کاربرد اسب و نیز وزن آن باشداین تفاوت میوي  از نظرتفاوت دارد همکاران 

- رشد سریعپنجه مت چپ از طرف بدین صورت که اندام س هاي چپ و راست متفاوت استهاي اسب در اندامحرکتی برخی از نژاد

اشتباه  یاز طرف). 16است(تر سریع )Heelپاشنه( که در اندام سمت راست رشد در ناحیهدرحالی تري نسبت به سمت مقابل دارند،

و همکاران برخی زوایا را در اندام  کومر.)11و  5، 2(گردد DWL یتواند منجر به اشتباه در اندازه واقعیدر گذاشتن محل مارکر م

محور بند سوم و اختالف محور بند سوم و محور سم(زاویه  ها میانگین و انحراف معیار محور سم،گیري کردند. آنحرکتی قدامی اندازه

H گزارش درجه  -8/2±39/1و  5/49±05/4، 3/52±69/3چینی را به ترتیب راس اسب قبل از سم 40) را دراندام حرکتی قدامی

، 8/54±17/3ها عبارت بودند از هاي ذکر شده افزایش اندازه نشان دادند و مقادیر آنکه بعد از سم چینی شاخصکردند، درحالی

و Kummer ). مطالعه حاضر اگرچه در اندام حرکتی خلفی انجام گرفته، با نتایج مطالعه11درجه( -5/3±63/1و  58/3±3/51

درجه  8/3را  Rدرجه وزاویه  8/43را  Uدهد. کریپس و همکاران مقادیر زاویه ایش اندازه نشان میخوانی دارد و افزهمکاران هم

خوانی هم Eustaceو  Crippsهاي این مطالعه در مورد دو پارامتر فوق با مقادیر گزارش شده از جانب ). یافته5گزارش کردند(

هاي بین مقادیر گزارش درجه. تفاوت 40/4و  45/48ینی) عبات بودند از چ(بعد از سم Rو  Uنداشت. در این مطالعه مقادیر زوایاي 

در  داشتنداظهار 1993و همکاران در سال  نفوردیل نیهمچنشده در دو مطالعه ممکن است با نژاد و نوع اسب مرتبط باشد،

درجه باشد آن اسب مبتال به چرخش بند سوم (فوندر)  4از  شیب ی(اختالف محور بند سوم و محور سم) در اسب H هیزاو کهیصورت

 یم شیافزا ی) کمu هیقرار گرفته و محور بند دوم (زاو ریتحت تأث زیهنگام چرخش بند سوم (فوندر)، بند دوم ن در.)12(شده است

به ذکر  الزم. ابدییم شیسوم افزا در چرخش بند R هیباشد لذا زاویمحور بند سوم کمتر م شینسبت به افزا شیافزا نیا زانی. مابدی



طور  هب R هیزاو جهیبوده و در نت یعیمحور بند دوم کوچکتر از حد طب یوگرافینباشد در راد حیصح ياست که اگر حالت گمار

 کردن دیمق در. ردیگ قرار ممکن یعیطب تیوضع نیترقائم در اسبي پا یوگرافیراد هنگام در دیبا لذاگردد. یکاذب بزرگتر م

 یستیبا نیهم چن کرد، يشتریدقت ب دیلذا با ردیگینم قرار یمناسب تیوضع در درد علت به وانیح(لواشه)  از استفاده یکیزیف

 ياسب را بلند کرده) و وزن خود را شخصاً رو يکه پا يندهد (مثالً به فرد هیتک ییبه جا وانیح یوگرافیکه در حالت راد شوددقت 

 محور باکاهش معموالً و رقرارگرفتهیتأث تحت دوم بند محور نصورتیا ریغ دروارد آورد.  نیزم يبر رو خود قرار گرفته یاندام حرکت

ها دست آمده از این مطالعه با مقادیر به دست آمده از برخی نژادهاي بهگیرياندازه. است همراه یعیطب حالت به نسبت دوم بند

عنوان یک الگو در تشخیص مشکالت سم و نیز به منظور اصالح درست سم یا درمان تواند به ها میمتفاوت است لذا این یافته

          هاي دره شوري کمک کند.هاي غیر طبیعی و یا تغییر شکل یافته در اسبصحیح سم
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The effects of hoof trimming on radiographic measurements of hoof balance in hind feet of normal 
Dareh-shori horses

Summary

Darreh-shori horse is recognized as one of the best races for free horse-riding and long-distance races due 

to its high level of endurance and stamina and strength of body components. The trimming procedure has 

an important influence on the conformation of the hoof. This is visible on both radiographic projections, 

especially on the LM view, in the region of the toe. The aim of this study was to investigate the effects of 

hoof trimming on radiographic measurements of hoof balance in hind hooves of Dareh-Shori horse. Ten 

apparently healthy Dareh-Shori horses with the mean age 7.05±3.6 years and the mean height of 

146.5±3.6 cm were included in this study. Lateromedial radiograph were made to get the following 

measurements before and after trimming respectively: D.W.L (8.68±1.21,8±1.15cm), SL 

(13.18±1.2,12.96±1.46cm), P3 to Toe (1.71±1.15, 1.44±0.5cm), S.T (1.36±0.99, 1±0.53cm), D.I.J.H 

(4.07±0.91, 3.96±0.5 cm), Hoof axis (S) angle (52.65±3.73, 54.05±3.57), Third phalanx axis (T) angle 

(51±3, 52.50±2.96), P2 axis (U) angle (47.2±4.09, 48.45±3.66), H (T̵ S) angle (-1.60±1.72, -1.55±2.01), 

R (T̵ U) angle (3.70±3.19, 4.40±2.37). The results of this study showed that there was a significant 

difference among DWL before and after trimming. There was no significant difference in other 

parameters before and after trimming.

Key words: Radiography, Hind Feet, Dareh-Shori Horse, Hoof Trimming



	

   اثر سم چینی بر اندازهگیری شاخصهای مربوط به توازن سم در اندام حرکتی خلفی اسبهای دره شوری با کمک رادیوگرافی

 

چكيده

اسب دره شوری به عنوان یکی از بهترین نژادها بهمنظور سوارکاری آزاد و مسابقات استقامت شناخته میشود. اساس سمچینی حفاظت سم در مقابل انحراف از خطوط شاقولی آن و برداشت نسج شا خی اضا فی آن است. اين مطالعه با هدف بررسي و اندازهگيري شاخصهای مربوط به توازن سم قبل و بعد از سم چینی در اندامهاي حركتي خلفی اسبهاي سالم نژاد دره شوري با کمک رادیوگرافی انجام گرفته است. بدين منظور از 10 راس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوري با میانگین سن 6/3 ± 05/7 سال و ارتفاع 4/9 ± 5/146سانتیمتر استفاده شد. رادیوگرافی استاندارد از نمای جانبی داخلی سمهای چپ و راست بهمنظور اندازهگیری شاخصهای مورد نظر تهیه شد و نتایج زیر به ترتیب قبل و بعد از سم چینی بهدست آمد: طول سطح پشتی ديواره سم 21/1±68/8 و 15/1±8 سانتیمتر، طول كف سم 2/1±18/13و 46/1±96/12سانتیمتر، اندازه فاصله بين بند سوم و پنجه سم 15/1±71/1و 5/0±44/1 سانتیمتر، اندازه ضخامت كف سم  99/0±36/1و 53/±0 1 سانتیمتر، اندازه ارتفاع فضاي مفصلي ديستال از كف سم 91/0±07/4 و 5/0±96/3سانتیمتر، محور سم(زاویهS) 73/65±3/52 و57/3±05/54درجه، محور بند سوم(زاویه T) 51±3 و96/2±50/52، محور بند دوم(زاویه U) 09/2±4/47 و 66/3±45/48، زاويه H(T-S) 72/6±1/1- و 01/2±55/1- ، زاويه R (T-U) 19/70±3/3 و 37/2±40/4درجه. 

 اندازهگیریهای به دست آمده از این مطالعه نشان داد بین مقادیر اندازههای برخی شاخصها از جمله طول سطح پشتی دیواره سم قبل و بعد از سم چینی اختلاف معنی داری یافت شد. در مورد سایر شاخصها اختلاف معنیداری قبل و بعد از سم چینی دیده نشد. 

وازههای کلیدی: رادیوگرافی، اندام حرکتی خلفی، اسب دره شوری، سم چینی، توازن سم

























مقدمه

خاستگاه اسب دره شوری یکی از طوایف ایل قشقایی است و از نژادهای اصیل اسب پارسی (پرشین- عرب) است که بهدلیل استقامت زیاد و نیز استحکام اجزای بدنی به عنوان اسب ایلات کوچنشین استفاده شدهاست)1). اسبهای دره شوری با توجه به اینکه اسب ایلات کوچنشین بوده نیازمند استقامت زیاد جهت سوارکاری و استحکام اجزای بدنی بوده و با توجه به این موارد اصلاح نژاد شدهاست،  بنابراین یکی از بهترین نژادها به منظورسوارکاری آزاد و مسابقات استقامت شناخته میشود(1). اساس سم چینی حفاظت سم در مقابل انحراف از خطوط شاقولی آن و برداشت نسج شا خی اضا فی، اند کی بیش از مقدار رویش طبیعی آن است(19 و 20). قسمتهای شاخی کف , شیارهای طرفین و همچنین اطراف جسم قورباغه به دقت برداشته میشود.  این اعما ل باید به روشی انجام شود که در عملکرد فیزیولوژی قمستهای مختلف سم و راه رفتن اسب اختلالی بهوجود نیاورد(6، 19 و 20). سمچینی درست، عملا ” نقش مهمی در راه رفتن صحیح اسب ایفا میکند(8، 11 و 20) . حرکات موزون دست و پا تقریباً به توازن هریک از سمها بستگی دارد(7 و20). هدف اصلی سمچینی عبارت است از حفظ شکل و طول سم اسب که هر 6 تا 8 هفته میتواند ادامه داشته باشد. با اینکار حرکات سمها ، بدون اشکال و یا حرکاتی اضافی انجام میگیرد . سمها و دست و پا باید از مسیر خطوط شا قولی بدن، بدون هیچگونه لغزش جانبی , به طرف جلو وعقب حرکت کنند و بین سمهای جلو و عقب فاصله وجود داشته باشد و به اندازهای از زمین بلند شوند که نوک آنها در هنگام حرکت، به جلو با زمین تماس پیدا نکنند . بنابر این برای ایجاد وحفظ حرکتی متعادل در اسب، تراز کردن سمها اصلی اساسی است(7، 16، 19 و 20). بهمنظور اطمینان از ترا ز بودن سم باید اسب را روی یک سطح کاملاً مسطح نگهداشت و خطوط شاقولی دست و پا و ارتباط آنها را باهم که حاکی از تقسیم مساوی وزن بدن به چهار دست و پا است در نظر گرفت(7، 8، 19 و20). مطالعات مشابهی در سایر نژادها در مورد توازن سم انجام شده است ازجمله Linford و همکاران در سال 1993 ، Cripps و همکاران در سال 1999شاخصهای مربوط به زوایا را به ترتیب در اسبهای تروبرد و پونی اندازهگیری کردند(5 و12). Kummer و همکاران در سال 2006 شاخصهای مربوط به زوایا و فواصل را در 30 رأس اسب از نژادهای مختلف اندازهگیری کردند(11). توازن سم به عنوان يك معيار مناسب برای ارزيابي وضعيت طبیعی استخوان بند سوم (P3) و نیز ارتباط آن با شکل و اندازه کپسول سم بوده، در اسبهای سالم در تشخیص لنگشهای مرتبط با سم مفید است(3 و11). توازن سم عبارت است از توزیع وزن روی یک محور مرکزی که موجب ایجاد تعادل گردد. هم محور شدن درست بندهای انگشت برای عملکرد مکانیکی مناسب است(13). هممحور نبودن بندهای انگشت در72 درصد از اسبهایی که در اندام حرکتی قدامی لنگش دارند دیده میشود. سم اسب محصولي از محيط آن و تغييرات و اصلاحات پا است به گونهاي كه نيازهاي اصلي براي سلامتي، عملكرد و تندرستي را برآورده كند(15). در اسبهای وحشی به عنوان یک مدل طبیعی از توازن سم که در آن همزمان فرسایش و رویش سم از طریق تقسیم میتوز هر8 ساعت صورت میگیرد(13). در اسبهای اهلی تغییرات سم متاثر از نژاد، اصطبل، تغذیه و نظم در سواری است. توازن سم میتواند از طریق مشاهده با اندازهگيري ديوارههاي جانبي سم و وضعيت پاشنه صورت گيرد(14). ارزيابي دقيقتر از طريق راديوگرافي صورت ميگيرد كه ميتواند در حالت گماري هاي پشتی-کف پایی و جانبی- داخلی باشد(4، 17 و 18). رادیوگرافی جانبی یک روش موثر برای ارزیابی توازن در اندامهای حرکتی است که در آن بافت نرم و زوایا بهخوبی قابل اندازهگیری هستند و اطلاعات قابل توجهی از شکل کپسول سم، ساختارهای بافت نرم و نیز موقعیت بند سوم در داخل کپسول سم نشان داده میشود(4، 17 و 18). در اين مطالعه با اندازهگيري پارامترهاي مورد نظر در حالت گماري جانبی- داخلی اقدام به ارزيابي توازن سم شد. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر سم چینی بر اندازهگيري پارامترهاي مربوط به توازن سم در اندامهاي حركتي خلفی اسبهاي نژاد دره شوري است. 

مواد و روش کار

در این مطالعه از 10 رأس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوري با میانگین سنی  6/3 ± 05/7 سال و ارتفاع 4/9 ± 5/146 سانتیمتر استفاده شد. هیچکدام از اسبها سابقه لنگش نداشتند و در معاینات بالینی کاملاً سالم بودند و ناهنجاری و چرخش در بند سوم دیده نشد. ابتدا کف و دیواره سم با یک برس سیمی تمیز شد. یک مارکرفلزی به طول 20میلیمتر و قطر 5/1 میلیمتر، در سطح پشتی دیواره پنجه سم با نوار چسب ثابت گردید. انتهای بالایی این مارکر فلزی دقیقاً روی ناحیهای زیر نوار تاجی مو که دیواره سم قوام یافته قرار میگیرد. نسج شاخی اضافی سم در نواحی کف، شیارهای طرفین، اطراف جسم قورباغه و نیز دیواره سم با دقت برداشته شد. رادیوگرافی در حالت گماری جانبی، قبل و بعد از سم چینی و با قرار گرفتن بر روی بلوک چوبی به ضخامت 70 میلیمتر انجام گرفت. سمها در هردو اندام حرکتی خلفی و درحالیکه کاملاً عمود روی بلوک چوبی قرار گرفته با یک دستگاه اشعه ایکس پرتابل با فاکتورهای تابش(5 میلی آمپرثانیه و80 کیلو ولت) رادیوگرافی شدند. در ابتدا برای هر رادیوگراف ضریب تصحیح بزرگنمایی رادیوگرافی (Magnification Correction Factor) به دست آمد، بدینصورت که اندازه واقعی مارکر فلزی (20میلیمتر) را بر تصویر آن در هر رادیوگراف تقسیم کرده تا ضریب تصحیح بزرگنمایی رادیوگرافی برای هر رادیوگراف به دست آید برای به دست آوردن فاصلههای واقعی، فاصله به دست آمده از هر رادیوگراف درضریب تصحیح بزرگنماییآن رادیوگراف ضرب شدند. روی هر رادیوگراف پس از رسم خطوط مورد نظر، فواصل و زوایا به شرح زیر اندازهگیری شد، هم چنین سطح پشتی و نوک بند سوم از نظر ایجاد استخوان(Bone formation) مورد ارزیابی قرار گرفت (شکلهای 1 و 2).

1- طول سطح پشتی ديواره سم (Dorsal wall length): فاصله بین نوک مارکر فلزی تا نوک سم.

2- طول كف سم (Sole length): فاصله بین نوک سم تا ناحیه پاشنه.

3- ضخامت كف سم (Sole thickness): فاصله اندازه خط عمود از نوك سم تا كف سم .

4-ارتفاع فضاي مفصلي ديستال از كف سم (Distal Interphalangeal Joint Height): فاصله اندازه خط عمود از فضاي بين مفصلي ديستال تا كف سم.

5- محور سم (زاویه S): زاویه بین خط مماس بر سطح پشتی دیواره سم و خط سطح زمین.

6- محور بند سوم (زاویهT): زاویه بین خط مماس بر سطح پشتی بند سوم و خط سطح زمین.

7- اختلاف بین محور بند سوم و محور سم (زاویه H): برای به دست آوردن اختلاف بین محور بند سوم و محور سم از فرمول زیر استفاده شد. (محور سم) زاویه S ـ (محور بند سوم) زاویه T= زاویه H

زاویه H میزان چرخش بند سوم نسبت به دیواره سم را نشان میدهد.

8- محور بند دوم (زاویه U): منظور از محور بند دوم، زاویه بین خط رسم شده از مرکز بند دوم و خط سطح زمین است.

9-اختلاف بین محور بند سوم و محور بند دوم (زاویه R): برای به دست آوردن اختلاف بین محور بند سوم، و محور بند دوم از فرمول زیر استفاده میشود. (محرو بند دوم) Uـ (محور بند سوم) زاویه T= زاویه R



شکل1- رادیوگرافی جانبی  از اندام حرکتی قدامی یک اسب سالم دره شوری که پارامترهای اندازهگیری شده (فواصل) را نشان میدهد

1ـ طول سطح پشتی ديواره سم 2ـ ارتفاع فضاي بين مفصلي ديستال از كف سم 3ـ ضخامت كف سم 4ـ اندازه فاصله بين بند سوم و پنجه سم 

5ـ طول كف سم 





شکل2- رادیوگرافی جانبی از اندام حرکتی قدامی یک اسب سالم دره شوری که پارامترهای اندازهگیری شده (زوایا) را نشان میدهد

زاويهS : محور سم، زاويهT: محور بند سوم،    زاويهU: محور بند دوم









نتایج

نتایج حاصل از اندازهگیریهای فواصل و زوایا قبل و بعد از سم چینی در رادیوگرافیهای جانبی که موقعیت بند سوم را در داخل کپسول سم بیان میکند در جدول 1 تا 6 خلاصه شده است. اختلاف معنیداری بین نتایج حاصل از مقادیر بهدست آمده از فواصل و زوایای اندام حرکتی چپ و راست قبل و بعد از سم چینی مشاهده نشد. در مقایسه مقادیر زوایای اندازه گیری شده قبل و بعد از سم چینی در اندام چپ یا راست اختلاف معنی داری مشاهده نشد. طول پشتی دیواره سم تنها پارامتری بود که قبل و بعد از سم چینی در اندام حرکتی چپ یا راست و در کل اختلاف معنیدار نشان داد. 















جدول1- میانگین(± انحراف معیار)، بیشینه و کمینه فواصل اندازه گیری شده در ناحیه سم اندام حرکتی خلفی10رأس اسب دره شوري سالم قبل از سم چینی.



		پارامتر(سانتیمتر)

		میانگین±انحراف معیار

		بیشینه

		کمینه



		

		کل

		راست

		چپ

		کل

		راست

		چپ

		کل

		راست

		چپ



		طول سطح پشتی دیواره سم1

		21/68±1/8

		4/78±1/8

		04/58±1/8

		11

		11

		3/10

		5/6

		5/6

		1/7



		طول کف سم2



		2/18±1/13

		24/27±1/13

		22/09±1/13

		15

		15

		8/14

		1/11

		3/11

		1/11



		اندازه فاصله بين بند سوم و نوك سم3



		15/71±1/1

		29/9±1/1

		02/52±1/1

		5/4

		5/4

		9/3

		5/0

		7/0

		5/0



		ضخامت کف سم4



		99/36±0/1

		13/56±1/1

		85/16±0/1

		8/3

		8/3

		1/3

		3/0

		5/0

		3/0



		ارتفاع فضاي بين مفصلي ديستال از كف سم5



		91/07±0/4

		09/28±1/4

		69/87±0/3

		7/6

		7/6

		3/5

		8/2

		3

		8/2



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







1-Dorsal wall length  , 2-Sole length , 3-P3 to toe length  ,4-Sole thickness , 5-Distal interphalangeal joint height









































جدول2- میانگین(± انحراف معیار)، بیشینه و کمینه فواصل اندازه گیری شده در ناحیه سم اندام حرکتی خلفی10رأس اسب دره شوري سالم بعد از سم چینی.



		پارامتر(سانتیمتر)

		میانگین±انحراف معیار

		بیشینه

		کمینه



		

		کل

		راست

		چپ

		کل

		راست

		چپ

		کل

		راست

		چپ



		طول سطح پشتی دیواره سم

		15/8±1

		3/99±1/7

		06/08±1/8

		5/10

		5/10

		9/9

		3/6

		3/6

		7/6



		طول کف سم



		46/96±1/12

		38/8±1/12

		59/13±1/13

		9/15

		6/14

		9/15

		11

		11

		11



		اندازه فاصله بين بند سوم و نوك سم



		5/44±0/1

		46/69±0/1

		56/2±0/1

		2/5

		2/5

		5/2

		0

		0

		6/0



		ضخامت کف سم



		53/1±0

		59/06±0/1

		49/92±0/0

		2

		2

		2

		0

		0

		3/0



		ارتفاع فضاي بين مفصلي ديستال از كف سم

		5/96±0/3

		48/4±0

		53/89±0/3

		7/4

		7/4

		7/4

		3

		3/3

		3



		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





جدول3- میانگین(± انحراف معیار)، بیشینه و کمینه زوایای اندازه گیری شده در ناحیه سم اندام حرکتی خلفی10رأس اسب دره شوري سالم قبل از سم چینی.

		پارامتر(درجه)

		میانگین±انحراف معیار

		بیشینه

		کمینه 



		

		کل

		راست

		چپ

		کل

		راست

		چپ

		کل

		راست

		چپ



		زاویهS

		73/65±3/52

		19/50±4/52

		42/80±3/52

		60

		60

		57

		46

		46

		47



		زاویه T

		51±3

		27/40±3/51

		83/60±2/50

		56

		56

		55

		46

		46

		46



		زاویه H(T̵ S)

		72/60±1/1-

		43/50±1/1-

		05/70±2/1-

		2

		1

		2

		4-

		3-

		4-



		زاویه U

		09/2±4/47

		26/8±4/46

		11/6±4/46

		54

		52

		54

		40

		40

		40



		زاویهR(T̵ U)

		19/70±3/3

		20/40±3/4

		19/3±3

		10

		10

		10

		2-

		1-

		2-









جدول4- میانگین(± انحراف معیار)، بیشینه و کمینه زوایای اندازه گیری شده در ناحه سم اندام حرکتی خلفی10رأس اسب دره شوري سالم بعد از سم چینی.

		پارامتر(درجه)

		میانگین± انحراف معیار

		بیشینه

		کمینه 



		

		کل

		راست

		چپ

		کل

		راست

		چپ

		کل

		راست

		چپ



		زاویهS

		57/05±3/54

		59/54±3

		75/10±3/54

		60

		60

		60

		48

		48

		48



		زاویه T

		96/50±2/52

		86/30±2/52

		19/70±3/52

		59

		55

		59

		47

		47

		48



		زاویه H(T̵ S)

		01/55±2/1-

		70/70±1/1-

		36/40±2/1-

		3

		1

		3

		5-

		5-

		5-



		زاویه U

		66/45±3/48

		54/70±2/48

		66/20±4/48

		55

		53

		55

		40

		44

		40



		زاویهR(T̵ U)

		37/40±2/4

		05/30±2/4

		75/50±2/4

		8

		7

		8

		0

		1

		0









جدول5- مقایسه میانگین(± انحراف معیار)، فواصل اندازه گیری شده در ناحیه سم اندام حرکتی خلفی10رأس اسب دره شوري سالم قبل و بعد از سم چینی.



		پارامتر(سانتیمتر)

		قبل از سم چینی

		بعدازسم چینی

		

		

		

		

		P value

		

		



		طول سطح پشتی دیواره سم٭

		21/1 ± 68/8

		15/8±1

		

		

		

		

		006/0

		

		



		طول کف سم



		2/1 ± 18/13

		46/1 ± 96/12

		

		

		

		

		573/0

		

		



		اندازه فاصله بين بند سوم و نوك سم

		15/1 ± 71/1

		5/0 ± 44/1

		

		

		

		

		431/0

		

		



		ضخامت کف سم



		99/0 ± 36/1

		53/ ±0 1

		

		

		

		

		104/0

		

		



		ارتفاع فضاي بين مفصلي ديستال از كف سم



		91/0 ± 07/4

		5/0 ± 96/3

		

		



		

		

		617/0

		

		









جدول6- مقایسه میانگین(± انحراف معیار)، زوایای اندازه گیری شده در ناحیه سم اندام حرکتی خلفی10رأس اسب دره شوري سالم قبل و بعد از سم چینی.



		پارامتر(سانتیمتر)

		قبل از سم چینی

		بعدازسم چینی

		

		

		

		

		P value

		

		



		زاویهS

		73/3 ± 65/52

		57/05±3/54

		

		

		

		

		119/0

		

		



		زاویه T

		3 ± 51

		96/2 ± 50/52

		

		

		

		

		085/0

		

		



		زاویه H(T̵ S)

		72/1 ± 60/1-

		01/2 ± 55/1-

		

		

		

		

		937/0

		

		



		زاویه U

		09/4 ± 2/47

		66/45±3/48

		

		

		

		

		432/0

		

		



		زاویهR(T̵ U)

		19/3 ± 70/3

		37/2 ± 40/4

		

		



		

		

		477/0

		

		









بحث

گزارشهای متعددی از اندازهگیریهای مربوط به توازن سم در اندامهای حرکتی قدامی و خلفی اسبهای مختلف وجود دارد(9،11 و12). درحالیکه در مورد تاثیر عوامل مختلف ازجمله سمچینی بر روی شاخصهای توازن سم خصوصاً در اندام حرکتی خلفی مطالعات کمتری انجام گرفته است(2 ،22 و 23). لینفورد و همکاران در سال 1993، kane و همکاران در سال 1998بر روی اسبهای تروبرد کورس مطالعه مشابهی انجام دادند(12). هم چنین kummer و همکاران در سال 2005 در مطالعهای که روی اسبهای مختلف انجام دادند، پارامترهای مشابهی را قبل و بعد از سم چینی اندازهگیری کردند(11). براساس مطالعه کومر و همکاران مقادیر به دست آمده از طول سطح پشتی دیواره سم ( D.W.L) در اندامهای حرکتی قدامی قبل و بعد از سم چینی به ترتیب عبارت بودند از76/0±55/10 و 60/0±50/9سانتیمتر درحالیکه این مقادیر در مطالعه حاضر به ترتیب 21/1±68/8 و 15/1±8 سانتیمتر است، بر اساس مطالعات آنها فواصل اندازهگیری شده بعد از سمچینی مقادیر کمتری را نشان میدهد که بیشترین مقدار کاهش مربوط به DWL میباشد و بقیه پارامترها مقادیر کاهش کمتری را نشان میدهد (5 تا 7 میلیمتر) درحالیکه زوایای اندازهگیری شده بعد از سم چینی مقادیر بیشتری را نشان میدهد(11). در یک مطالعه که برروی شاخصهای مربوط به توازن در اندام حرکتی قدامی اسبهای سالم نژاد دره شوری (بعد از سمچینی) انجام گرفت شاخصهای مورد نظر در این مطالعه ازجمله طول سطح پشتی دیواره سم اندازهگیری شد و مقدار آن 49/±5/7 گزارش شد(2). در مطالعه حاضر تمامی فواصل اندازهگیری شده بعد از سم چینی مقادیر کمتری را نشان میدهد و از این بین بیشترین کاهش در طول پشتی دیواره سم DWL دیده میشود که مهمترین دلیل آن انجام سمچینیهای نامنظم و حتی بدون سمچینی میباشد که در پروسه سمچینی مقادیر بیشتری از بافت شاخی سم برداشته میشود و این مسئله موجب میشود تا اختلاف معنیداری بین مقادیر اندازههای دیواره پشتی سم قبل و بعد از سمچینی دیده شود بقیه مقادیر اگرچه اندازههای کمتری را نشان میدهند اما اختلاف آنها معنیدار نیست(جدول 5). مقادیر زوایای اندازهگیری شده در این مطالعه همانند مطالعه کومر و همکاران مقادیر بیشتری نسبت به قبل از سمچینی نشان میدهد اما تفاوت آنها معنیدار نیست(11). در اندازههای به دست آمده از سوی پژوهشگران تفاوتهایی دیده میشود که میتواند به خاطر تفاوت در ارتفاع، سایز بدن، وزن و نیز ژنتیک باشد. از جمله Turner و همکاران مقادیر متوسط طول سطح پشتی دیواره سم را 9/8 سانتیمتر گزارش کردند که به مقادیر به دست آمده در این مطالعه نزدیک است اما با نتایج مطالعه Kummer و همکاران تفاوت دارد از نظر وی این تفاوت میتواند به خاطر نوع کاربرد اسب و نیز وزن آن باشد(21). رشد ناحیه سم در اندامهای حرکتی برخی از نژادهای اسب در اندامهای چپ و راست متفاوت است بدین صورت که اندام سمت چپ از طرف پنجه رشد سریعتری نسبت به سمت مقابل دارند، درحالیکه در اندام سمت راست رشد در ناحیه پاشنه(Heel) سریعتر است(16). از طرفی اشتباه در گذاشتن محل مارکر میتواند منجر به اشتباه در اندازه واقعی DWL گردد(2، 5 و 11). کومر و همکاران برخی زوایا را در اندام حرکتی قدامی اندازهگیری کردند. آنها میانگین و انحراف معیار محور سم، محور بند سوم و اختلاف محور بند سوم و محور سم(زاویه H) را دراندام حرکتی قدامی 40 راس اسب قبل از سمچینی را به ترتیب 69/3±3/52، 05/4±5/49 و 39/1±8/2- درجه گزارش کردند، درحالیکه بعد از سم چینی شاخصهای ذکر شده افزایش اندازه نشان دادند و مقادیر آنها عبارت بودند از 17/3±8/54، 58/3±3/51 و 63/1±5/3- درجه(11). مطالعه حاضر اگرچه در اندام حرکتی خلفی انجام گرفته، با نتایج مطالعه  Kummerو همکاران همخوانی دارد و افزایش اندازه نشان میدهد. کریپس و همکاران مقادیر زاویه U را 8/43 درجه وزاویه R را 8/3 درجه گزارش کردند(5). یافتههای این مطالعه در مورد دو پارامتر فوق با مقادیر گزارش شده از جانب Cripps و Eustace همخوانی نداشت. در این مطالعه مقادیر زوایای U و R (بعد از سمچینی) عبات بودند از 45/48 و 40/4 درجه. تفاوتهای بین مقادیر گزارش شده در دو مطالعه ممکن است با نژاد و نوع اسب مرتبط باشد، همچنین لینفورد و همکاران در سال 1993اظهار داشتند در صورتیکه زاویه H (اختلاف محور بند سوم و محور سم) در اسبی بیش از 4 درجه باشد آن اسب مبتلا به چرخش بند سوم (فوندر) شده است(12). در هنگام چرخش بند سوم (فوندر)، بند دوم نیز تحت تأثیر قرار گرفته و محور بند دوم (زاویه u) کمی افزایش می یابد. میزان این افزایش نسبت به افزایش محور بند سوم کمتر میباشد لذا زاویه R در چرخش بند سوم افزایش مییابد. لازم به ذکر است که اگر حالت گماری صحیح نباشد در رادیوگرافی محور بند دوم کوچکتر از حد طبیعی بوده و در نتیجه زاویه R  به طور کاذب بزرگتر میگردد. لذا باید در هنگام رادیوگرافی پای اسب در قائمترین وضعیت طبیعی ممکن قرار گیرد. در مقید کردن فیزیکی استفاده از (لواشه) حیوان به علت درد در وضعیت مناسبی قرار نمیگیرد لذا باید دقت بیشتری کرد، هم چنین بایستی دقت شود که در حالت رادیوگرافی حیوان به جایی تکیه ندهد (مثلاً به فردی که پای اسب را بلند کرده) و وزن خود را شخصاً روی اندام حرکتی خود قرار گرفته بر روی زمین وارد آورد. در غیر اینصورت محور بند دوم تحت تأثیرقرارگرفته و معمولاً باکاهش محور بند دوم نسبت به حالت طبیعی همراه است. اندازهگیریهای به دست آمده از این مطالعه با مقادیر به دست آمده از برخی نژادها متفاوت است لذا این یافتهها میتواند به عنوان یک الگو در تشخیص مشکلات سم و نیز به منظور اصلاح درست سم یا درمان صحیح سمهای غیر طبیعی و یا تغییر شکل یافته در اسبهای دره شوری کمک کند.          





منابع

1. غریب زاده، صنم؛ طباطبایی نائینی، ابوتراب؛ شهبازی، سلمان؛ خاستگاه، معرفی و شناخت اسب دره شوری؛ سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب؛ 1394؛ 375- 372.

2. والی، رهام؛ برازجانی، کریم؛ اندازهگيري برخي شاخصهاي مربوط به توازن سم دراندام حرکتي قدامي اسبهاي سالم نژاد دره شوري باکمک راديوگرافي؛ نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران؛ 1395؛ 10: 89- 83.





3. Bach, O; White, K. and Butler, D; Factors involved in balancing equine hooves. J Am Vet Med Assoc; 1991; 198: 180-189.

4. Butler, J.A; Colles, C.M; Dyson, S.J; Kold, S.E. and Poulos, W; Foot, Pastern and Fetlock. In: Clinical Radiology of the Horse. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 2000; pp: 27-28.

5. Cripps, P.J. and Eustace, R.A; Radiological measurements from the feet of normal horses, with relevance to Laminitis. J Equine Vet; 1999; 31(5): 427-433.  

6. Eliashar, E. McGuigan M.P; Rogers, K.A. and Wilson, A.M; A comparison of three horseshoeing styles on the kinetics of breakover in sound horses. Equine Vet J; 2002; 34(2): 184-190.

7. Hapton, K. and Norwich, M; Hoof care and farriery. Redwings Horse Sanctuary; 2001; 1-6.

8. Hood, D.M; Taylor, D. and Wagner, I.P; Effects of ground surface deformability, trimming, and shoeing on quasistatic hoof loading patterns in horses. Am J Vet Res; 2001; 62: 895–900.

9. Kane, A.J; Stover, S.M; Gardner, I.A; Bock, K.B; Case, J.T; Johnson, B.J; Anderson, M.L; Barr, B.C; Daft, B.M; Kinde, H; Larochelle, D; Moore, J; Mysore, J; Stoltz, J; Woods, L; Read, D.H. and Ardans, A.A; Hoof size, shape, and balance as possible risk factors for catastrophic musculoskeletal injury of Thoroughbred racehorses. American Journal of Veterinary Research; 1998; 59: 1545-1552.

10. Kaneps, A.J; O'Brien, T.R; Willits, N.H; Dykes, J.E. and Stover, S.M; Effect of hoof trimming on the occurrence of distal phalangeal palmar process fractures in foals. Equine Vet J Suppl; 1998; 26:36–45.

11. Kummer, M; Gayer, H; Imboden, I; Auer, J. and Lischer, C; The effect of hoof trimming on radiographic measurement on the front feet of normal warmblood horses. J Vet; 2006; 172: 58-66.

12. Linford, R.L; O'Brien, T.R. and Trout, D.R; Qualitative and morphometric radiographic findings in the distal phalanx and digital soft tissue of sound thoroughbred racehorse. J Am vet Res; 1993; 54: 38-51.

13. Ovnicek, G; Erfle, J.D. and Peters, D.F; Wild horse hoof patterns offer a formula for preventing and treating lameness. Porc. Am. Ass. Equine Practnrs; 1995 ; 41: 258-260.

14. Ovnicek, G; Page, B. and Trotter, G.W; Natural balance trimming and shoeing: its theory and application. The Veterinary Clinics of North America Equine Practice; 2003; 19: 353-377.

15. Page, B.T. and Hagen, T.L; Breakover of the hoof and its effect on structures and forces within the foot. Journal of Equine Veterinary Science; 2002; 22: 258-264.

16. Perreaux, E; Observations of asymmetrical horses. The Farrier; 2002; 96: 10-24.

17. Quick, C.B. and Rendano, V.T; Equine radiology; the pastern and foot. Modern Veterinary Practice; 1977; 58:1022-1027.

18. Rendano, V.T. and Grant, B; The equine third phalanx; its radiographic appearance. J Am Vet Rad Soc; 1978; 19:125-135.

19. Stephen, E. and O’Grady, S; Basic Farriery for the Performance Horse. Vet Clin Equine 2008; 24: 203-218.

20. Stephen, E. and O’Grady, Se; Guidelines for Trimming the Equine Foot: A Review. AAEP Convention proceedings; 2009; 55: 218 - 225.

21. Turner, T.A; The Use of Hoof Measurements for the Objective Assessment of Hoof Balance. Proceedings of American Association of Equine Practitioners; 1992; 29: 389-395.

22. Vali, R. and Ahmadi-Rahnemon, A; Radiographic evaluation of hoof parameters related to laminitis in clinically normal Dareh-shori horse. Journal of Alternative Veterinary Medicine; 2017; 1(1): 43-48.

23. Vali, R. and Zakipour, S; Radiographic measurements of hind distal phalanx of Dareh-shori Horses. Online Journal of Veterinary Research; 2015; 19(7): 460-464.



The effects of hoof trimming on radiographic measurements of hoof balance in hind feet of normal Dareh-shori horses



Summary	

Darreh-shori horse is recognized as one of the best races for free horse-riding and long-distance races due to its high level of endurance and stamina and strength of body components. The trimming procedure has an important influence on the conformation of the hoof. This is visible on both radiographic projections, especially on the LM view, in the region of the toe. The aim of this study was to investigate the effects of hoof trimming on radiographic measurements of hoof balance in hind hooves of Dareh-Shori horse. Ten apparently healthy Dareh-Shori horses with the mean age 7.05±3.6 years and the mean height of 146.5±3.6 cm were included in this study. Lateromedial radiograph were made to get the following measurements before and after trimming respectively: D.W.L (8.68±1.21,8±1.15cm), SL (13.18±1.2,12.96±1.46cm), P3 to Toe (1.71±1.15, 1.44±0.5cm), S.T (1.36±0.99, 1±0.53cm), D.I.J.H (4.07±0.91, 3.96±0.5 cm), Hoof axis (S) angle (52.65±3.73, 54.05±3.57), Third phalanx axis (T) angle (51±3, 52.50±2.96), P2 axis (U) angle (47.2±4.09, 48.45±3.66), H (T̵ S) angle (-1.60±1.72, -1.55±2.01), R (T̵ U) angle (3.70±3.19, 4.40±2.37). The results of this study showed that there was a significant difference among DWL before and after trimming. There was no significant difference in other parameters before and after trimming.
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