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 Mauremys، خزر اي بركه پشتالكو خلفي  اندام حركتي قدامي اسكلت آناتومي بررسي

caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae)  توموگرافي كامپيوتري  توسط
  اي خزريپشت بركهاطلس اندام حركتي قدامي و خلفي الك: )اسكن تي يس(
 5، 3امين ابوالحسني فروغي و 4، معصومه ناظري*3نفشه زينلي رفسنجاني، ب2رهيت ينجف نيوشن ،1يخواف ياحرار يدمحمد سع

  يگروه علوم درمانگاه ،يدانشكده دامپزشك راز،يدانشگاه ش شيراز،ايران،  1
  بهداشت خوراك دام ، گروهيدانشكده دامپزشك راز،يدانشگاه ششيراز، ايران،  2

  يپزشكات تصويربرداري مركز تحقيقدانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران،  3
  گروه نورولوژي ،ينماز يآموزش مارستانيب ،نورولوژي باليني قاتيمركز تحق ،يزشكپدانشكده  ،رازيش يزشكپدانشگاه علوم  ،رازيشايران،  4

  گروه راديولوژي، ينماز يآموزش مارستانيب ،يزشكپدانشكده  ،رازيش يزشكپدانشگاه علوم  ،رازيشايران،  5

 16/11/96 :تاريخ پذيرش  20/1/96 :تاريخ دريافت

  چكيده

سنتي  صورت به .الزامي است هابيماري و يرطبيعيغ موارد تشخيص براي جانوران مختلف هايگونه بدن طبيعي آناتومي از آگاهي
كه در جديدي  هايروشتا حد زيادي توسط  ي سنتيهااطالعات آناتومي بر علوم و فنون تشريح تكيه دارد، اما امروزه اين روش

و تصويربرداري تشديد مغناطيسي ) اسكن تي يس(تهاجمي هستند مانند توموگرافي كامپيوتري حيوانات زنده سريع، دقيق و غير
 ايبركه پشت الك اندام حركتي قدامي و خلفي حاضر ساختارهاي طبيعي استخواني يدر مطالعه. اندجايگزين شده) ام آر آي(

شد و  تهيه بالغ خزر ايبركه پشت الك عدد پنج به اين منظور تعداد. است قرارگرفتهبرداري يرمورد تصو اسكن تي يس توسط خزر
- ميلي 25 دوز  درصد با 10 كتامين توسط هاپشت الك. قرارگرفت يموردبررس برش 16 اسكن تي يس دستگاه توسط يك

شكمي - پشتي صورت بهها پشت الك. بيهوش شدند عضالني روش كيلوگرم وزن بدن به/گرمميلي 1دوز  با ديازپام كيلوگرم و/گرم
پشت  الك گونه يناساختار آناتوميك اندام حركتي قدامي و خلفي . دست آمده مقاطع عرضي ب گماري شدند و تصاوير حالت

 .است شده دادهشرح  يلتفص بهاي، بازو، ساعد، دست لگن، ران، ساق و كف پا و انگشتان شامل كمربند شانه

  اسكن تي يس، آناتومي، تصويربرداري، خزر ايبركه پشتالك: ديهاي كليواژه

  b.zeinali.r@gmail.com :پست الكترونيكي ، 07136474329 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
 توان يمجانوران روي زمين  ترين يميقد ازجمله

به بيش  ها آنرا نام برد كه پيدايش ) Chelonian(پشتان الك
مختلفي  يها گونه. )10( گردد يبرمقبل ميليون سال  200از 

 پشت الكدر ايران وجود دارد كه گونه  پشتان الكاز 
. باشد يم ها آنيكي از ) Mauremys caspica(خزر  يا بركه

و در  باشد يم Emydidaeجزء تيره  پشت الكاين 

). 1( شود يمشمالي، غربي و جنوب غربي ديده  يها استان
خانگي يكي از كم  هايپشت در ميان حيوان الك

هاي از ميان گونه. موجودات است ينتر آرامدردسرترين و 
 دو اروپايي پشت و الك خزر ايبركه پشت الك مختلف،

 عنوان به ايران در هايي هستند كه پشت الك از متداول يگونه

- پشت كهرچه ال. )1شكل ( مقبول هستند خانگي حيوان
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شوند طبيعتاً  يرفتهپذحيوان خانگي  عنوان بههاي بيشتري 
هاي دامپزشكي نيز بيشتر ها به كلينيكي صاحبان آنمراجعه

  .شودمي

 

سمت ) (Emys orbicularis( يياروپا ياپشت بركهالك -1شكل 
سمت ) (Mauremys caspica( يخزر ياپشت بركهو الك) راست

  )چپ

 است شكم و پشت در استخواني الك داراي دو پشت الك
اين  .شوندناميده مي plastronو  carapasكه به ترتيب 

هاي ساختارهاي استخواني، اندام حركتي و ساير اندام
- برخالف بقيهها بنابراين، اين اندام. گيرد يبرمحياتي را در 

 دسترس قابلهاي معمول حيوانات خانگي با روش ي
- پشت موجب مي  هاي الكدر دسترس نبودن اندام. دنيستن

هاي تصويربرداري تشخيصي از ملزومات ، روششود
 ياز طرف ديگر الزمه. باشد اين جانداركامل  يمعاينه

 هاي تصويربرداري تشخيصي آگاهي ازروش يريكارگ به

پشت  و نماهاي طبيعي راديولوژيك بدن الك آناتومي طبيعي
  ). 9و 2( باشدداري ميهاي تصويربردر روش

قهوه معموالً به رنگ ،M. caspica، خزر ايبركه پشت الك
 23 شود و طول آن تاديده مي زيتوني سبز يا زيتوني اي

 پشت در اين الك. )3(است  شده گزارشهم  مترسانتي

- كشور ديده مي غرب جنوب و غربي شمالي، هاياستان

ها پشت در آن مناطقي كه وجود اين الك. شود
 آذربايجان گيالن، مازندران، :عبارتند از اند شده گزارش

 لرستان خوزستان، ايالم، كرمانشاه، كردستان، غربي، و شرقي

 خزر ايبركه پشت الك اينكه امروزه باوجود). 4(فارس و

 شود،مي دارينگه و شده يرفتهپذ خانگي حيوان عنوان به

 موجود گونه ينا كآناتومي هايويژگي از چنداني اطالعات

نيست و لذا به دليل عدم وجود اطلس آناتومي مرجع، 
 .پذير نيست بررسي تصاوير كلينيكي امكان

ساير مطالعاتي در خصوص بررسي آناتومي  ازاين يشپ
 Emys پشت اروپايي،مانند الك پشت الكهاي گونه

orbicularis) با . )13و 11، 7( است شده انجام، )1شكل
 يوجود، تاكنون پژوهشي در زمينهتوجه به اطالعات م

خزر گزارش نشده  ايبركه پشت استخواني الك ساختارهاي
ك آناتوميبررسي ساختار حاضر  يهدف از مطالعه. است

 .M يگونه اندام حركتي قدامي و خلفي هاياستخوان

caspica باشدمي اسكن تي يس تكنيك از استفاده با.  

  مواد و روشها
بالغ كه از  ياي خزرپشت بركه الك ونهنم پنجاين مطالعه در

دامپزشكي  يآبزيان دانشكده هايو بيماري بهداشت بخش
قرارگرفت، الزم  مورداستفاده ،بود شده يهتهدانشگاه شيراز 

اطراف شيراز  يها بركهاز  ها پشت الكبه ذكر است كه اين 
چهار . بودند شده منتقلبه بخش آبزيان دانشكده دامپزشكي 

ماده و يكي نر بوده و متوسط طول  ها پشت الكن عدد از اي
 يريگ اندازه متر يسانت 3/17 ها آنقسمت شكمي الك در 

 دانشگاه زيستي اخالق نامة يينآ مطالعه اين انجام در .شد

پس از اطمينان از سالمت . رعايت شد كامل طور بهشيراز 
 راديولوژي به بخش اسكن تي يسها، براي انجام پشت الك

شيراز منتقل شدند  پزشكي علوم دانشگاه تان نمازيبيمارس
 يموردبررس برش 16 زيمنس اسكن تي يس دستگاه و توسط

  . قرارگرفتند

-ميلي 25 ا دوزدرصد و ب 10 كتامين توسط هاپشت الك

 روش بهكيلوگرم /گرمميلي 1  دوز اب ديازپام وكيلوگرم /گرم

 هخوابيد صورت بهگماري بيهوش شدند و حالت عضالني
 ميز با موازي بدن طولي محور كه يدرحال شكم به

  ).2شكل (بود انجام شد  اسكن تي يس

 مقاطع تريننازك كيفيت باالترين آوردن دست به براي

  .شد تهيهمتر ميلي 6/0 باضخامت عرضي
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با  يو مواز يشكم-يصورت پشت هپشت ب قرار گرفتن الك -2شكل 

  اسكن تي يدستگاه س يزم

تكنيكي مورد استفاده به اين ترتيب انتخاب  فاكتورهاي
، 1، فاكتور پيچ مترميلي 5/0- 1فواصل بازسازي  :شدند

 بازسازي از پس. آمپرميلي 130و جريان  keV 120انرژي 

 سيستم هاي استخوان از هريك كرونال و ساژيتال مقاطع

 . قرارگرفت يموردبررس پشت الك اسكلتي

  جينتا
ها در استخوان تمام: يقدام قسمت يربرداريتصو جينتا

- هستند، اما بسته به نحوه يدند قابلهر سه مقطع استاندارد 

ها نسبت به بدن، در بعضي آن يگيري و زاويهقرار ي
شوند و در بعضي مقاطع اطالعات مقاطع بهتر ديده مي

  . آيدمي دسته ب هااز آنكمي 

قدامي حركتي در ابتداي اندام  ي،اي خزرپشت بركه در الك
 آكروميون يهمراه با زائده )Scapula( استخوان كتف

)Acromion Process( بلند و استخوان غرابي )Coracoid( 
قرارگيري  ياستخوان كتف باتوجه به نحوه. وجود دارد

تر شكمي و كمي مايل در مقطع عرضي بهتر و كامل-پشتي
استخوان كتف در قسمت پشتي به .)3شكل (شود ديده مي

- پشتي جهت آن كامالً كه ييازآنجاشود و الك متصل مي
، براي ديدن محل استكمي مايل  نيست بلكهشكمي 

د ناتصال كتف به الك بايد مقاطع كناري نيز بررسي شو
عرضي از مفصل شانه به  صورت بهآكروميون . )4شكل (

از محل مفصل شانه به . سمت خط مياني بدن قرار دارد
سمت خط مياني ممكن است آكروميون شيبي به سمت 
قدامي يا شكمي نيز داشته باشد و به همين علت به ترتيب 

شكل 3شكل (در مقاطع كرونال يا عرضي بهتر ديده شود 
5.(  

 

 :B، كتف يها در محل استخوان يمقطع عرض :A( -3شكل 
مقطع توسط خط قرمز در  ييهمحل ته )مفصل شانه :C يون،آكروم

  تشده اس كوچك باال سمت چپ مشخص يرتصو
  

 

ها يكانپ. در مقطع عرضيي پشت محل اتصال كتف به الك -4شكل 
مقطع توسط  ييهمحل ته. كتف هستند يقسمت فوقان ي دهنده نشان

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص يرخط قرمز در تصو
  

 

: B ،آكروميون :A(در مقطع كرونال  مفصل شانهنمايي از  -5شكل 
مقطع توسط  ييهمحل ته) پايين يآرواره: D ،بازو: C ،مفصل شانه

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص يرخط قرمز در تصو

استخوان غرابي نيز از قسمت مفصل شانه شروع و در 
جهت خط مياني بدن قراردارد اما شيب ماليمي در جهت 
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براي . ودش يمخلفي دارد و در مقطع كرونال بهتر ديده 
 توان يمبررسي محل اتصال استخوان غرابي به الك شكمي 

  ).7شكل 6شكل (از مقطع عرضي نيز استفاده كرد 

توان از مقاطع پشتي و عرضي براي بررسي مفصل شانه مي
تواند يكپارچگي ع پشتي بهتر مياما مقط ،استفاده كرد

  )9شكل 8شكل (مفصل را نشان دهد 

 

: B، استخوان غرابي: A(در محل مفصل شانه  يمقطع پشت -6شكل 
 يرقطع توسط خط قرمز در تصوم ييهمحل ته) بازو: C ،مفصل شانه

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص

 

در مقطع عرضي  يبه الك شكم يمحل اتصال استخوان غراب -7شكل 
)A :انتهاي استخوان غرابي، B :مقطع توسط  ييهمحل ته) الك شكمي

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص يرخط قرمز در تصو

 

: B ،مفصل شانه: A(مقطع عرضي  مفصل شانه درنمايي از  -8شكل 
مقطع توسط خط قرمز در  يهمحل ته) بازو: D، آكروميون: C ،كتف

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص يرتصو

 

: B ،مفصل شانه: A(مفصل شانه در مقطع كرونال نمايي از  -9شكل 
مقطع توسط خط  ييهمحل ته) استخوان غرابي: D ،وميونآكر: C ،بازو

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص يرقرمز در تصو

گيرد و موازي با سطح زمين قرار مي استخوان بازو معموالً
شكل (شود به همين علت در مقطع كرونال بهتر ديده مي

در ادامه استخوان بازو در مقطع  مفصل آرنج نيز). 10
است اما در مقطع عرضي نيز  يدند قابل يراحت بهكرونال 

شكل (توان تا حدي يكپارچگي مفصل را بررسي كرد مي
هاي نمفصل آرنج گاهي استخوا يدر ادامه). 12شكل 11

 يدند قابل باهمدر مقطع كرونال  يرينزند زو  ينزند زبر
را در مقاطع كرونال  هركدامهستند و گاهي الزم است 

زند  يها استخوان كه يدرصورت. اي بررسي كردجداگانه
باشند  قرارگرفتهموازي با مقطع عرضي  يرينزند زو  ينزبر

هستند  يدند قابلمجزا  صورت بهدر مقطع عرضي هم 
ها قرارگرفتن دست يبسته به زاويه .)13شكل 11شكل (

ها و انگشتان در مقاطع عرضي يا مفصل مچ دست، قلم
دار بودن به علت زاويه. توانند بررسي شوندكرونال مي

 آنها معموالً يهمه ،شتانها و انگمچ دست، قلم يناحيه
شوند و بايد از مقاطع جانبي نيز استفاده كرد ديده نمي باهم

   .)14شكل 12شكل 11شكل 10شكل (

 

 :A(مقطع كرونال  درمفصل شانه، بازو و انگشتان  از نمايي -10شكل 
 :E ،دست كف يها استخوان :D ،مچ دست :C ،بازو :B ،مفصل شانه
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 يينكوچك پا يرمقطع توسط خط قرمز در تصو ييهمحل ته) انگشتان
  شده است سمت چپ مشخص

 

و  يرينزند ز ين،از محل بازو، مفصل آرنج، زند زبر نمايي -11شكل 
 يرين،زند ز :C ،مفصل آرنج :B ،بازو :A(مچ دست در مقطع كرونال 

D: ين،زند زبر E: مچ دست، F: كف دست يهااستخوان، G: 
 يينكوچك پا يرمقطع توسط خط قرمز در تصو ييهمحل ته) انگشتان

  ه استشد سمت چپ مشخص

 

مفصل  :A( ياز محل مفصل آرنج در مقطع عرض نمايي -12شكل 
محل ) مچ دست :E ين،زند زبر :D يرين،زند ز :C ،بازو :B ،آرنج
كوچك باال سمت چپ  يرمقطع توسط خط قرمز در تصو ييهته

  شده است مشخص

 

دهنده  نشان يكانپ(الك  يمحل قدامدستها در  يمقطع عرض -13شكل 
 يرمقطع توسط خط قرمز در تصو ييهمحل ته) است يرينزند ز

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص

 

زند  :B ،بازو :A(مقطع كرونال  دربازو و انگشتان  نماي -14شكل 
 :F ،بند اول انگشت :E ،دست كف استخوان :D ،مچ دست :C يرين،ز

مقطع توسط خط  ييهمحل ته) بند سوم انگشت :G ،بند دوم انگشت
 شده است سمت چپ مشخص يينكوچك پا يرقرمز در تصو

كه از  ياندام خلف :نتايج تصويربرداري قسمت خلفي
طع كرونال و ادر مق شود يمشروع  اكيليمفصل ساكروا

اتصال  يمقاطع جانب يبا بررس. است يدند قابل يعرض
 يخوب بهساكروم  يها مهرهبا دو تا از  وميليا يقسمت پشت

و  وميليا يها استخوان). 17 و16، 15شكل ( شود يم دهيد
شكل (هستند  يدند قابل يو طول يدر مقاطع عرض وميسكيا

 يپشت اندازه بزرگ در الك سيوبياستخوان پ). 18شكل 17
  ). 4( شود يم دهيدارد و در مقطع كرونال بهتر د

 

 قسمت: A( اكيليساكروا مفصل محل در كرونال مقطع -15شكل 
 هيته محل) ساكروم دوم مهره :C ساكروم، اول مهره: B وم،يليا يفوقان

 چپ سمت نييپا كوچك ريتصو در قرمز خط توسط مقطع
 استشده  مشخص

 

 قسمت :A( اكيليساكروا مفصل محل در كرونال مقطع -16شكل 
 هيته محل) ساكروم اول مهره :C ساكروم، دوم مهره: B وم،يليا يفوقان

 چپ سمت نييپا كوچك ريتصو در قرمز خط توسط مقطع
 استشده  مشخص
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مهره : A(و لگن  اكيليدر محل مفصل ساكروا يمقطع عرض -17شكل 
 هيمحل ته) يران-يمفصل لگن :D، وميسكيا :C، وميليا: Bاول ساكروم، 

شده  كوچك باال سمت چپ مشخص ريمقطع توسط خط قرمز در تصو
  است

 

: B، وميليا: A( يران- يدر محل مفصل لگن يمقطع طول-18شكل 
مقطع توسط خط  هيمحل ته) يران- يمفصل لگن :Dران، : C، وميسكيا

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص ريقرمز در تصو

و  يعرض ،يدر هر سه مقطع طول يلگن-يمفاصل ران
در مقطع  رسد يمالبته به نظر . هستند يدند قابلكرونال 

ز مناسب كمتر ا ريتصو كيآوردن  به دستشانس  يطول
استخوان ران به ). 18و 17، 16شكل (مقاطع است  هيبق

 يخوب بهدر مقطع كرونال  نيبودن با سطح زم يعلت مواز
پاها جمع شده  كه يدرصورت). 20شكل ( شود يم دهيد

در مقطع  رديبدن قرارگ يطولبا محور  يباشند و ران مواز
شود  دهيكامل د نسبتاً طور بهممكن است ران  زين يطول

 يمفصل زانو در مقاطع كرونال و عرض). 21شكل (
 يهر سه استخوان منته يدر مقطع عرض. هستند يبررس قابل

). 22شكل 20شكل ( شوند يم دهيد يخوب بهبه مفصل زانو 
 ين نازكو  ين درشت يها استخوانبودن  دار يهزاوعلت  هب

آنها را در  ييو انتها يمركز ييابتدا يها قسمت ديبا معموالً
آنها  دنيكرد و د يمقاطع كرونال بررس يجانب يها برش

و 23، 22شكل ( ستيممكن ن يگاه كپارچهي صورت به
مفصل مچ پا، قلم و انگشتان در مقطع  يها استخوان). 24

كامل مفصل و  يبررس يالبته برا شوند يم دهيكرونال بهتر د
مقاطع  ديمتاتارس و انگشتان با يها استخوانهمه  دنيد

 هيموارد باتوجه به زاو يبعض در. شود يبررس زين يجانب
مفصل مچ پا  زين يمفصل مچ پا ممكن است در مقطع طول

  .)27 و26، 25شكل (باشد  يبررس قابل

 

كوچك  هاي يكانپ(مقطع كرونال در محل كف لگن  -19شكل 
) اپتراتور است يها دهنده سوراخ شانها ن و ستاره سيوبيدهنده پ نشان

سمت چپ  نييكوچك پا ريمقطع توسط خط قرمز در تصو هيمحل ته
  شده است مشخص

 

 :A(ران و زانو  ،يران-يمقطع كرونال در محل مفصل لگن -20شكل 
 هيمحل ته) ين درشت :Dمفصل زانو،  :Cران،  :B، يران-يمفصل لگن

شده  كوچك باال سمت چپ مشخص ريرمز در تصومقطع توسط خط ق
  است

 

سر ران در  :Bران،  :A(در محل استخوان ران  يمقطع طول -21شكل 
 ريمقطع توسط خط قرمز در تصو هيمحل ته )يران-يمحل مفصل لگن

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص

 

ران، : Bمفصل زانو،  :A(محل مفصل زانو  در يمقطع عرض -22شكل 
C :ين نازك ،D: مقطع توسط خط قرمز در  هيمحل ته) ين درشت

  شده است كوچك باال سمت چپ مشخص ريتصو
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 ين استخوان درشت يانيمقطع كرونال در محل قسمت م -23شكل 
)A :ين درشت يانيقسمت م ،B :سيوبيپ ،C: قلم و  مچ پا، هيناح

كوچك باال  ريمقطع توسط خط قرمز در تصو هيمحل ته) انگشتان
  شده است سمت چپ مشخص

 

 ين استخوان درشت ييمقطع كرونال در محل قسمت انتها -24شكل 
)A :ين درشت ييقسمت انتها ،B : ،مچ پاC: مقطع  هيمحل ته) وميسكيا

شده  سمت چپ مشخص نييكوچك پا ريتوسط خط قرمز در تصو
 است

 

 :Bمچ پا،  :A(مقطع كرونال در محل مچ پا، قلم و انگشتان  -25شكل 
) بند سوم انگشت: Eبند دوم انگشت، : Dبند اول انگشت، : Cقلم، 

سمت چپ  نييكوچك پا ريمقطع توسط خط قرمز در تصو هيمحل ته
  شده است مشخص

  

  يريگ جهينت و بحث
هاي مختلف براي شناسايي بهتر آناتومي نرمال گونه بررسي

  .ها الزم استها و توانايي تشخيص عوارض و بيماريآن

 

: Bمچ پا، : A(مقطع كرونال در محل مچ پا، قلم و انگشتان  -26شكل 
  )انگشتان: Cها،  قلم هيناح

 

: C، ين درشت: Bمچ پا،  :A(حل مچ پا در م يمقطع طول -27شكل 
كوچك باال  ريمقطع توسط خط قرمز در تصو هيمحل ته) ين نازك

  شده است سمت چپ مشخص

پشت نيز  هاي مختلف الكامروزه گونه كه يناتوجه به  با
د و نشويك حيوان خانگي در نظر گرفته مي عنوان به

كي هاي دامپزشها به كلينيك پشت صاحبان الك يمراجعه
ها  پشت لذا آگاهي از آناتومي بدن الك ،است يافته يشافزا

 بررسي در حال حاضر براي. نيز حائز اهميت شده است

دارد شامل انجام  وجود روش چندين طبيعي آناتومي
  . اسكن تي يسكالبدشكافي، راديوگرافي و 

 كشتن مستلزم بدن اجزاي مستقيم يمشاهده كالبدشكافي و

در  يژهو به ،نيست صحيح اخالقي زلحاظا كه باشدمي حيوان
 شناسي يستزكه به نفع  )6 و5( انقراض حال در هايگونه

 زنده علت به روش دراين همچنين. حفاظت نخواهد بود
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 با كامالً است ممكن شده مشاهدهساختارهاي  جانور نبودن

  .باشد نداشته تطابق زنده موجود طبيعي ساختارهاي

زنده روش ديگري براي  راديوگراف از موجود يتهيه
 ياز نقاط ضعف تهيه. باشدتعيين آناتومي طبيعي مي

طبيعي مي آناتومي تعيين براي موجود زنده از راديوگراف
 و بدن نرم هايبافت مناسب در نمايش توانايي توان عدم
را نام  تصوير بودن يدوبعد علت به ساختارها همپوشاني

  ).14( برد

- اشعه با يربرداريتصو هايوشر از يكي ديگر اسكن تي يس

 روش اين در بدن هاياندام تفكيك توانايي. است ايكس ي

 هاي مختلفاندام توانمي روش اين با و بوده باال بسيار

. كرد مشاهده نازك هايبرش صورت به را بدن درون
 و مفاصل عروقي، هايبيماري بررسي براي اسكن تي يس

. مفيد است تومورها يصتشخ ها واندام ساير و هااستخوان
 ايناحيه موقعيت تعيين و درمان روند بررسي براي همچنين

- مي نيز ارزشمند گيرد صورت آن در جراحي است قرار كه

حيوان، و با رفع  كشتن به نياز بدون تكنيك اين. باشد
 توانايي و همچنين پوشاني ساختارها در تصويرهم مشكل

 و سخت بافت در بمناس تضاد و وضوح با تصاوير يتهيه
  ).8( است انتخاب اولين طبيعي، نمايش آناتومي براي نرم

بدن  يكوچك بودن جثه باوجودحاضر  يدر مطالعه
هاي بدن تا حد زيادي استخوان تمامپشت  الك گونه ينادر

بعضي مقاطع براي . قابل ارزيابي بود اسكن تي يستوسط 
بعضي هاي خاصي ارجحيت داشتند و در بررسي استخوان

كامل  طور بههاي يك استخوان مقاطع تمامي قسمت
ها در سه مقطع مختلف تصاوير استخوان. بود يدند قابل

است و وجود الك كه در  يبررس قابلعمود بر هم 
هاي داخلي راديوگرافي باعث كاهش توانايي ديدن استخوان

- مشكلي ايجاد نمي اسكن تي يسشود در تصاوير الك مي

  .كند

در مقاطع مختلف  اسكن تي يسهايي اينكه با انجام ن ينتيجه
اطلس  اكنون همپشت خزري  الك اندام حركتي قدامي

اين جانور  آناتومي نرمال از اندام حركتي قدامي و خلفي
مرجع مفيدي جهت  عنوان به تواند يمكه  آمده دست به

  .گيردبها مورد استفاده قرار مقايسه و تشخيص ناهنجاري

  تقدير و تشكر

از بخش آبزيان دانشكده دامپزشكي دانشگاه  وسيله ينبد
اين  يها پشت الكشيراز به خاطر در اختيار قراردادن 

  .شود يممطالعه تشكر و قدرداني 
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Assessment of the front and posterior limbs of Caspian Pond 
Turtle, Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) 
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Abstract 

Knowledge of the normal anatomy of various animal species is mandatory for the 
detection of abnormalities and diseases. Traditionally, the anatomy information 
obtained by autopsy, but now these information can be largely provided by new, fast, 
accurate and non-invasive techniques in live animals. Computed tomography (CT) and 
magnetic resonance imaging (MRI) are two common examples of these techniques. In 
this study, normal bone structure of the anterior and posterior limbs of Caspian Pond 
Turtle was assedssed by CT scan imaging. Five adult sepcimens of Caspian Pond Turtle 
were included in this study and their anatomy were assessed using a 16-slice CT scans. 
Turtles were anesthetized by Ketamine 10% at a dose of 25 mg/kg and diazepam at a 
dose of 1 mg/kg body weight. Turtles were positioned and cross sectional images 
provided. The anatomical structure of the anterior and posterior limb of the Caspian 
Pond Turtle, including shoulder girdle, arm, forearm, hand, pelvic, femure, legs and 
fingers is explained. 

Key words: Caspian Pond Turtle, Mauremys caspica, anatomy, imaging, CT scan 


