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  مطالعه الگوي انشعاب سرخرگيِ قوس آئورت در خارپشت گوش بلند
)Hemiechinus auritus(  

  دكتر حميد كريمي
  ، گروه علوم آناتوميدانشكده دامپزشكيتبريز، دانشگاه تبريز، 

  1/8/95 :تاريخ پذيرش  12/12/94 :تاريخ دريافت

  چكيده
رفتاري مانند خاصيت غير تهاجمي، جهت با توجه به ويژه گي هاي . جوجه تيغي پستانداري از رده حشره خواران است

در اين بررسي به مطالعه نحوه انشعاب قوس . نگهداري در منزل به عنوان يك حيوان خانگي يا پِت مورد توجه قرار گرفته است
. جوجه تيغي بالغ بدون در نظر جنس از باغ هاي اطراف تبريز و مراغه جمع آوري شدند 10تعداد . آئورت پرداخته شده است

با تزريق مگلومين كامپاند . التكس رنگي قرمز داخل آئورت نزولي سينه اي تزريق شد. قفسه سينه و حفره شكمي باز شد
نتايج نشان داد كه در محل شروع قوس آئورت، تنه سرخرگي اي منشعب مي شود . راديوگراف با استفاده از ماده حاجب تهيه شد

اين تنه بعد طي مسافت كوتاهي به دوشاخه مجزا منشعب مي شد كه يكي . نمود بازويي محسوب -كه آن را مي توان تنه رأسي
به طرف سر رفته و ايجاد كننده سرخرگ ثبات مشترك راست است و ديگري به طرف اندام قدامي متمايل شده كه ايجاد كننده 

ميلي  3 -4از طي مسافت  سپس قوس آئورت به طرف باال و پشت امتداد يافته و بعد. سرخرگ تحت ترقوه اي راست است
متري سرخرگ ديگري را منشعب مي نمايد كه به طرف سر مي رود و ايجاد كننده سرخرگ ثبات مشترك چپ بوده و بالفاصله 
بعد از آن سرخرگ ديگري از انتهاي قوس آئورت جدا شده كه به طرف اندام حركتي جلويي چپ رفته كه ايجاد كننده سرخرگ 

  .اين نوع انشعاب قوس آئورت را مي توان در انسان، شامپانزه و رت مشاهده نمود. شدتحت ترقوه اي چپ مي با

  .بازويي ، سرخرگ ثبات مشترك ، قوس آئورت -آناتومي، تنه رأسي: واژه هاي كليدي

  karimi@tabrizu.ac.ir:پست الكترونيكي، 09143135810 :نويسنده مسئول، تلفن

 مقدمه

بوده  خواران حشرهپستانداري كوچك از رده  تيغي جوجه
متعددي است كه در بريتانيا، اروپا، آسيا  هاي گونهكه داراي 

 هاي گونهاست كه  شده مشخص شوند ميو آفريقا يافت 
بزرگتر بوده  )Erinaceus europaeus( تيغي جوجهاروپايي 

و در اروپا و انگليس بسيار مورد توجه بوده و در بسياري 
 باشند يماز نواحي انگليس و اروپا داراي قوانين حمايتي 

همچنين با توجه به اينكه اين حيوان نوعي پستاندار  ).18(
مدل يا حيوان آزمايشگاهي جهت  عنوان به تواند مياست، 

همچنين با . رارگيردق مورداستفادهمطالعات آزمايشگاهي 
رفتاري اين حيوان، مانند آرام بودن و  يها يژگيوتوجه به 

  بهآن، اخيراً جهت نگهداري در منزل  يرتهاجميغخاصيت 
به است  قرارگرفته موردتوجهيك حيوان خانگي  عنوان
 تيغي جوجهآفريقايي  هاي گونهكه  طوري

)Atelerix albiventris(  ،كه از ساوانا در آفريقا منشأ گرفته
در آمريكاي شمالي در صنعت  يا گسترده طور  به اكنون هم

ين حيوان ا ).7( رديگ يمقرار  استفاده موردحيوانات خانگي 
ميزبان  عنوان  به تواند ميكه دارد،  يا هيتغذبه خاطر نوع 

گرد باشد كه  يها كرماز نوع  ها انگلنهايي تعداد زيادي از 
 ).1( است شده  واقع توجه مورداز اين نظر نيز اخيراً بسيار 

 –هاي كالبد شناسي اين نحوه انشعاب  تنه رأسي گياز ويژه
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بازويي سرخرگ  –تنه رأسي  .بازويي از قوس آئورت است
سر  طرف  بهو  جداشدهمهمي است كه از قوس آئورت 

سرخرگ  همانطوريكه از اسم اين. كند يمطي مسير 
، خونرساني اصلي ناحيه سر و اندام حركتي ديآ يبرم

انشعاب  نحوه. گيرد ميجلويي توسط اين سرخرگ صورت 
متفاوت بوده  داران مهرهمختلف  هاي گونهاين سرخرگ در 

 كالبدشناسيمتخصصين  و موضوع جالبي براي مطالعات
بازويي از قوس آئورت،  –نحوه انشعاب تنه رأسي. باشد مي

حيوان در  يا گونهنژادي و  يها يژگيوشايد بتواند جزو 
بازويي در  -انشعاب تنه رأسي  نحوه. نظر گرفته شود

و  12 ،6، 4( مانند رت، موش مشابه انسان است يجوندگان
 برخالفنحوه انشعاب اين سرخرگ در سگ و گربه . )17

 ها،سميدر تك. ساير پستانداران اهلي است
اين در  .)11و  7،10( مشابه هم است نشخواركنندگان

ي صكامالً اختصا گاندپرنصورتي است كه انشعاب آن در 
دو تنه سرخرگي  داران مهرهساير  برخالف كه ينحو بهبوده 

مشاهده  توان يم داران مهرهرأسي در اين دسته از  –بازويي
بال  يرسان خوناز بدن رفته و  طرف كيبه  هركدامنمود كه 

  ).15 و 3( دهند يمو گردن و سر طرف خود را انجام 

انشعاب قوس آئورت  ي نحوهدر اين بررسي به مطالعه 
سر و اندام حركتي  كننده هيتغذبراي ايجاد سرخرگهاي 

است كه نتايج آن  شده پرداخته تيغي جوجهجلويي در 
در درك بهتر و بيشتر آناتومي اين حيوان  تواند مي

 .قرار گيرد مورداستفاده

 هامواد و روش

بالغ بدون در نظر  تيغي جوجه 10براي اين منظور تعداد 
 يآور جمعاطراف تبريز و مراغه  يها باغگرفتن جنس از 

با رعايت كامل اصول كار با حيوانات  ها يغيت جوجه. شدند
. كشته شدند )اتونيز( درد يببه روش مرگ  آزمايشگاهي

براي دراختيار . باز شد ها يغيت جوجهسپس قفسه سينه 
برداشته  ها هير ستيبا يمداشتن قلب و آئورت صعودي 

قلب و انشعابات آئورت در  ها هيربعد از برداشتن . شدند يم

همچنين جهت در اختيار داشتن . نمايان گشت ها هيرپشت 
با  .ودي در ناحيه قفسه سينه، مري برداشته شدعآئورت ص

 ،آئورت و انشعابات آن توجه به نازك بودن و كوچك بودن
براي . در حد امكان تشريح شدند ها رگاطرافي  يها بافت

 بازويي، از دو -يمشخص كردن نحوه انشعاب تنه رأس
در روش اول، . خوني استفاده شد يها رگوش رديابي ر

تهيه راديوگراف با استفاده از ماده حاجب و سپس از روش 
قليايي  يها رنگتوسط ) قرمز( شده رنگتزريق التكس 

 يا نهيستزريق التكس، انتهاي آئورت  درروش. استفاده شد
دهم تا دوازدهم در اختيار  يا نهيس يها مهرهدر مجاورت 

سپس در . قرارگرفت و توسط پنس هموستات ليگاتور شد
داخل رگ  18جلوي ليگاتور، التكس توسط سرنگ شماره 

قلب و  طرف بهدر اين تزريق، ماده تزريقي . تزريق شد
. شود يمبازويي وارد  - زيادي آن در انشعابات تنه رأسي

 24، جهت لخته شدن التكس به مدت شده قيتزر ها نمونه
گراد قرار داده شد و سپس تشريح سانتيدرجه  4در  ساعت
، تهيه راديوگراف از ماده حاجب درروش). 2تصوير (شدند

راي ماده حاجب ب عنوان بهمگلومين كامپاند كه در انسان 
مشاهده مجاري ادراري و نيز ساختار داخل كليه استفاده 

در اين روش بعد از  .به كار رفت )يوروگرافين( شود مي
. شد باز نهيسافزايش دوز اتر، قفسه به روش كشتن حيوان 

خون حيوان توسط سرنگ در حد امكان تخليه شد، سپس 
، مگلومين يا نهيسبا قرار دادن آنژيوكت در داخل آئورت 

بالفاصله بعد از تزريق . امپاند توسط سرنگ تزريق شدك
با  50مت پوليمگلومين، راديوگراف توسط دستگاه زيمنس 

) MAS(ثانيه  آمپر يليم 5/2، )  (KVكيلوولت 50ولتاژ برابر 
  . تهيه گرديد هيثان يليم 5در مدت 

 نتايج

 يها نمونهنتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه در تمام 
باال و  طرف به، آئورت جدا شده از بطن چپ موردمطالعه

 دوشاخهپشتي محل  ي هيناحو نزديك  افتهيامتدادجلو 
و عقب طي مسير  باال طرف بهشدن ناي، تغيير مسير داده و 
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به آئورت صعودي تبديل در محل  ،قوس آئورتي. كند يم
، در مجاورت سطح پاييني چهارمين و آئورت نزولي

از محل شروع قوس . شود يمايجاد  يا نهيس  مهرهپنجمين 
كه  شود يممنشعب  يا يسرخرگتنه ) بخش ابتدايي(آئورت 

بازويي  - تنه رأسي  توان يمدر اين حيوان آن را  واقع در
اين تنه . راست و يا تنه رأسي بازويي اصلي محسوب نمود

به ) متر يليم 5-6(سرخرگي بعد از طي مسافت كوتاهي 
 درواقعيكي كه ). 3تصوير ( ودش يمب دوشاخه مجزا منشع

ادامه مستقيم تنه اصلي بود، در مجاورت سطح پاييني 
كه  كند يمسر حركت  طرف بهابتدايي گردن،  ي هيناح
اين . بات مشترك راست استسسرخرگ  جادكنندهيا

 - سرخرگ در ادامه مسير خود در مجاورت لبه پاييني
گردني  ناحيهسر رفته و در انتهاي  طرف بهجانبي ناي 

سرخرگ ديگر . كرد ميفك پايين طي مسير زاويه  طرف به
اندام  طرف بهمنشعب شده به سمت راست تمايل يافته و 

 جادكنندهياكه  شد ميحركتي جلويي راست متمايل 
انشعاب،  نيبعدازا. اي راست بودترقوهسرخرگ تحت 

باال و پشت و كمي راست امتداد  طرف بهقوس آئورت 
، سرخرگ يمتر يليم 3- 4د از طي مسافت يافته و بع

 رود ميسر  طرف بهكه  نمايد ميديگري را منشعب 
 سرخرگ اخير ايجاد كننده سرخرگ ).4و  3تصويرهاي (

ين سرخرگ نيز در سطح امشترك چپ بوده كه  سبات
 - ابتدايي گردن، در مجاورت لبه پاييني ي ناحيهپاييني 

گوشه فك پايين  عقبسر رفته و در  طرف بهجانبي ناي، 
بسيار كمي  ي بافاصله. شود ميتقسيم ) در طرف چپ(
، سرخرگ ديگري از انتهاي قوس )متر ميليحدود يك (

اندام حركتي جلويي چپ رفته  طرف بهآئورت جدا شده كه 
-ترقوهايجاد كننده سرخرگ تحت  درواقعكه اين سرخرگ 

بدين ترتيب همانطوريكه مشاهده شد، در  .اي چپ بود
سه سرخرگ مستقل از قوس آئورت جدا  تيغي جوجه

 سباتبازويي، دومي سرخرگ  -اولي تنه رأسي. شود مي
اي چپ ترقوهمشترك چپ و سومي سرخرگ تحت 

  ).4 و 3 هايتصوير( باشد مي

 
 .تيغي نماي جلويي از جوجه -1 تصوير

 
 -1.دهد يمي نشان ا نهيسنحوه تزريق التكس را در آئورت  -2 تصوير

 ناي -5قوس آئورت  -4قلب  -3مري  -2ي، ا نهيسآئورت 

 
-4بازويي -رأسي  تنه -3قوس آئورت -2آئورت صعودي  -1 -3 تصوير

 -6سرخرگ تحت ترقوه اي راست  -5سرخرگ سبات مشترك راست 
  .چپ سرخرگ تحت ترقوه اي -7سرخرگ سبات مشترك چپ 
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- 2آئورت صعودي  -1.دهد يمي نشان ا نهيستيغي را بعد از تزريق مگلومين كامپاند، در آئورت  جوجه (V-D) پشتي –راديوگراف شكمي  -4 تصوير

سرخرگ سبات  - 7سرخرگ سبات مشترك راست  -6سرخرگ تحت ترقوه اي راست  - 5بازويي -رأسي  تنه - 4ي ا نهيسآئورت  -3-قوس آئورت 
  .سرخرگ تحت ترقوه اي چپ -8مشترك چپ 

  بحث
مختلفي تشكيل شده  هاي خانوادهاز  خواران حشرهرده 

، موش پوزه )Moles( موش كور :است كه عمدتاً شامل
، )Shrews( ، موش كور طاليي)Golden moles( دراز

و  )Tenres( ، تنرِس)Solenodons( خوار مورچه
 يها يژگيوعضي از با توجه به ب. هستند تيغي جوجه
جهت  توانند يم، اين دسته از پستانداران خواران حشره

در . قرارگيرند استفاده موردتكامل پستانداران  نحوهمطالعه 
با توجه به اينكه جزو اين دسته  تيغي جوجهاخير،  يها سال

 عنوان به تواند مياينكه  بهاز پستانداران بوده و نيز با توجه 
 موردحيوان آزمايشگاهي و يا حتي يك حيوان خانگي 

 نيا با ).3( است قرارگرفته توجه موردقرار گيرد،  استفاده

 كالبدشناسي ، اطالعات زيادي در مورد خصوصياتوجود 
در اين بررسي به مطالعه . اين حيوان در دسترس نيست

بازويي از قوس آئورت  در اين  –نحوه انشعاب تنه رأسي 
  .است شده پرداختهحيوان 

 زيدهل از دوزيست، داران مهرهيكي از  عنوان به قورباغه
 دو به بعدي كم كه شده جداي مشتركي سرخرگ تنه راست

 و رفته راست طرف بهي يك. شود مي ميتقس سرخرگ
ي سرخرگ تنه نيا از. رود مي چپ طرف بهي گريد

 به يرسان خون كه شده جداي متعددي سرخرگ يها شاخه
 را شكم و نهيسقفسه ويي جلوي حركت اندام و سري نواح
 سبات: شامل عمدتاً شده جدا يها شاخه. دهند يم انجام
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ي پوست – يا هير قوس و كيستميسي ئورتآ قوس مشترك،
  . )5( است

 تنه دو يا نهيس آئورتي صعود از بخش پرندگان در
 از هركدام از كه شده جدا چپ و راستيي بازو -يرأس

 زين و شده جدا مربوطه سمتي اترقوه تحت سرخرگ نهايا
 .)2( باشد مي مشترك سبات صورت به سر طرف به آنها ادامه

نشان داد كه در بوتيمار آسيايي ) 2012(همچنين اردوگان 
 –مانند ساير پرندگان دو تنه رأسي) يوروآسيان(اروپايي

بازويي مستقل و جدا از هم از قوس آئورت جدا شده و 
 طور بهاي هر طرف ترقوهمشترك و تحت  سباتسرخرگ 

  .)6( شوند ميجداگانه از اين دو تنه سرخرگي جدا 

 پرندگان زويي بابا -يرأس تنه انشعاب يالگو پستانداران
 موردمطالعه پستانداران اكثر در كهيطور به است متفاوت

يي بازو –يرأس تنه كي معموالً بز گوسفند، گاو، اسب،مانند 
 بعد و شده جدا يا نهيس آئورت به مربوط آئورت قوس از
 راست سمت دري سرخرگ تنه نيا ،يكوتاه مسافتي ط از
 جدا را چپ و راستي اترقوه تحت سرخرگ دو ،چپ و
، گربه، خوك، ميمون، خرگوش و سگ در. )17و 9( كند يم

-ترقوهبازويي و سرخرگ تحت  –، تنه رأسييهند خوكچه

بعداً . شوند ميمستقل از قوس آئورت جدا  طور بهاي چپ 
اي راست، ترقوهبازويي سرخرگ تحت  - تنه رأسي
مشترك  سباتمشترك راست و سرخرگ  سباتسرخرگ 

اولي ويرا و همكاران  ).8، 9و 17( كند يما منشعب چپ ر
بازويي  –نشان دادند كه الگوي انشعاب تنه رأسي  )2001(

است، نيز مشابه  خوار اهيگكه نوعي جونده  )Paca( در پاكا
  . )16( باشد ميسگ 

جدا  ي شاخهاولين  عنوان بهبازويي  -در انسان تنه رأسي
كه بعد از جداشدن با طي  باشد ميشده از قوس آئورت 

سرخرگي، اولي  ي دوشاخه متر يسانت 4- 5مسافتي حدود 
اي راست و دومي تحت ترقوهتحت عنوان سرخرگ تحت 

و  كند يممشترك از خود منشعب  سباتعنوان سرخرگ 
مشترك چپ و بالفاصله سرخرگ  سباتسرخرگ  سپس

 و 19( شود مياي چپ از قوس آئورت جدا ترقوهتحت 
بازويي را در شامپانزه،  - اين نوع انشعاب تنه رأسي ).20

بدين صورت كه  .اند كردهموش، رت، همستر نيز گزارش 
 - در ابتدا از قوس آئورت، تنه رأسي ،در حيوانات فوق

مشترك جدا  سباتبازويي جدا شده، سپس سرخرگ 
اي چپ مستقالً از ترقوهو بعد سرخرگ تحت  شود مي

 ). 20و 19( شود ميقوس آئورت جدا 

 تنه تيغي جوجهمشاهدات اين بررسي نشان داد كه در 
بعد از  شده و جدا آئورت قوسابتداي  ازيي بازو -يرأس
باال و پشت و كمي راست  طرف به، قوس آئورت آن

) متر ميلي 3 - 4( يكوتاه طي مسافتسپس  ومتمايل شده 
 جدا آئورت قوس از چپ مشترك سبات سرخرگكرده و 

جانبي  - اين سرخرگ در مجاورت سطح پاييني. شود مي
 قوسي يانتها ي ناحيه از. كند يمسر حركت  طرف بهناي 

بدين  سباتبالفاصله بعد از جداشدن سرخرگ  آئورت،
از قوس  ها سرخرگترتيب مشخص شد كه الگوي انشعابي 

، )رت( مشابه انسان، موش صحرايي تيغي جوجهآئورت در 
   .شامپانزه، موش و همستر است
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Study of aortic arch branching pattern in Hedgehogh 
(Hemiechinus auritus) 

Karimi H. 
Veterinary Anatomy Dept., Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, I.R. of Iran 

Abstract 

Hedgehog is small mammals that belong to the order Insectivor. In order to, it can use 
as a laboratory animal model. It has special behavior characteristics, for example, it is  
not aggressive and it is very tranquil. Therefore, recently it is pay considerated as a pet  
animal. These animal anatomical characteristics did not study yet. Pattern of aortic arch  
branching for head and forelimb supplying was studied in this research. 10 mature  
hedgehog without sex consideration were collected from gardens around of Tabriz and  
Maraghe. Thoracic and abdominal cavity was dissected and heart, aortic arch and  
thoracic descending aorta were exposured. Red latex was injected into thoracic aorta by  
gage 18 needle. Also, maglomin compound was injected for preparing radiograph via 
contrast media. Results were appeared that an arterial trunk was branching from firs 
part  of aortic arch, it can cosiderated as brachiocephalic trunk. Two separate arteries 
were  arising from this arterial trunk after a little distance. One of they passed to 
forelimb and  it was forming right subclavian artery and another one continued to ward 
head and it  was forming right commune carotid artery. Then aortic arch continued 
dorsocaranial  and after 3-4 mm it arise an artery. Recent arising artery passed cranial to 
ward head. It  formed left commune carotid artery. Immediately, another artery arise 
from distal part  of aortic arch that it passed to left forelimb and it formed left 
subclavian artey. This  aortic arch branchinh is like Human, Chimpanzeand rat. 

Key words:Aortic arch, Brachiocephalic trunk, Commune carotid artery 


