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 بلند خارپشت گوش يهاي مورفولوژي، مورفومتري و رادیولوژي جمجمهویژگی
Heamiechinus(نر auritus(

4الناز نجفی و 3نژاد، جمال نوري2، عبدالواحد معربی*1یزدان مظاهري

24/9/94: تاریخ پذیرش24/1/94:  تاریخ دریافت

چکیده
مستقلي ردهعنوانبارا،جانورانایناکنونولیشناختندمیخواران حشرهيردهازپستاندارانیراخارپشتاناخیرسالیانهمینتا

-مطالعات فراوانی در زمینه. شودحشرات استفاده می يآموز و از بین برندهاز این جانوران به عنوان دست.شناسند میسانانخارپشت
 يمدونی روي ابعاد ساختاري آناتومی و رادیولوژي جمجمه يولی مطالعه ،آناتومی خارپشت از جمله جمجمه انجام پذیرفته است ي

گرم استفاده شد  250-450هاي بین  عدد خارپشت بالغ نر با وزن 10در این تحقیق از . دسترس نیستدر در ایران  بلندخارپشت گوش 
سر در  يمطالعات آناتومی شامل مورفولوژي  کاسه. رادیولوژي تهیه گردید تصاویرنمونه به صورت زنده بعد از بیهوشی،  5که از 

اي، شاخص جمجمه 10فک پایین و مورفومتري با استفاده از جانبی استخوان نماهاي میانی وي جانبی، پشتی، شکمی و خلفی وهانما
اي از استخوان پیش فکی به  بینی يدر نماي پشتی، گسترش یافتن زائده: نکات مهم از نظر مورفولوژي عبارت بودند از. انجام پذیرفت

رسد جانشین سوراخ کامی به نظر می کهدر نماي شکمی، وجود یک سوراخ در کام سخت،قدامی پیشانی؛ يصورت خلفی به سوي زائده
 تشکیلاستخوان  سهاز  ،هاي اهلی اي بود که بر خالف معمول دام کمان گونه يدر نماي جانبی ساختارهاي تشکیل دهنده .خلفی باشد

.مشهود بود به خوبی ها نیزگرافدر رادیو،شدههاي مورفولوژیکی ذکریافته.بوددر نماي خلفی سوراخ مگنوم بسیار بزرگ . شده بود
هاي به دست  از لحاظ مورفومتري اندازه. از نظر مورفولوژي، تفاوت چندانی با سایر خارپشتان ندارد بلندي خارپشت گوش  جمجمه

از . تواند در مطالعات استئوآرکئولوژي به کار گرفته شودکه می ،دهند هاي اروپایی نشان می تري را نسبت به خارپشت آمده ابعاد کوچک
.دهدنشان میخود  ياندازهوران همبا جانراهاییو تفاوت ي فراوانهاشباهتخارپشتيجمجمه،لحاظ رادیولوژي

آناتومی، جمجمه، رادیولوژي، خارپشت گوش بلند: کلمات کلیدي

مقدمه
 يپستاندارانی از رده تا همین سالیان اخیر خارپشتان را

اعتماد (شناختند می2اریناسیده ي، خانواده1خوارانحشره
Vaughan،1380، صدرزاده 1375ضیایی  ،1364 1986 .(

ولی اکنون این جانوران را که از لحاظ مورفولوژیکی و 
اي به عنوان رده ،اندمانده ابتدایی باقی ،رشد تکاملی

. )Hutterer 2005(شناسند می انسانخارپشتمستقل

دانشگاه شهید چمران  ،ي دامپزشکیدانشکده ،دانشیار، گروه علوم پایه*1
دانشگاه شهید چمران اهواز ،ي دامپزشکیدانشکده ،دانشیار گروه علوم درمانگاهی2
دانشگاه شهید چمران ،ي دامپزشکیدانشکده ،استادیار گروه علوم پایه3
دانشگاه شهید چمران اهواز ،دامپزشکی يدانشکده ،ايحرفهي اي دکترآموختهدانش4

-رسد و علیمیاین جانوران به دوران اولیگوسن يپیشینه

آمیزي در سرتاسر طور موفقیت ها، بهرغم ابتدایی بودن آن
اي را در جهان حتی در مناطقی که انسان تغییرات عمده

دهنداست، به بقاي خود ادامه میآنجا ایجاد کرده
)Vaughan خارپشت در ایران شناخته  نوعهفت   ).1986

یکی از این انواع  بلندشده است که خارپشت گوش 

E-mail: y.mazaheri@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(

1- Erinaceidae
2- Erinacinae
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-خاطر نشان می.)1355شوري هرینگتون و دره(باشدمی

به اشتباه جوجه تیغی ذکر  گردد که گاهی نام این جانور
تري بوده و از بزرگ يشود که جانور اخیر داراي جثهمی

از ). 1375ضیایی  ،1364اعتماد (باشد گروه جوندگان می
شده خارپشتان به عنوان منبع غذایی در مصر استفاده می

آموز مورد است و در سالیان اخیر به عنوان حیوانات دست
جعات کلینیکی دارنداستفاده قرار گرفته و مرا

)Wikipedia 2015( .توان از این در دفع آفات می
 Mitten(دجانوران جهت رفع حشرات موزي استفاده نمو

خارپشت، در ایران  يآناتومی جمجمه يدرباره.)2013
.مدون و مفصلی در دسترس نیست ياهگزارش

اي از چند شاخص مورفومتریک گزارشات پراکنده
در جلد سوم پستانداران ایرانرپشتان راخايجمجمه

1922در سال  Thomas.توان یافتمی) 1364اعتماد(
هاي خلیج فارس خارپشت يجمجمهروي  ايمطالعه

وسیعی  يدر مطالعه2002در سال Krystofek. انجام داد
هاي جمجمه از خارپشت 307که روي مورفومتري 

به این نتیجه رسیده که  ،انجام داده استمختلف،
قبل از او . ها وجود دارداي در بین آناختالفات گونه

Ruprecht درداري را اختالفات معنی1972در سال 
ي دو گونه از خارپشتان اروپایی که به ترتیب در جمجمه

کنند، را نشان داده مناطق کوهستانی و دشت زندگی می
روي جامعی را يمطالعه،1962در سال Verma. بود

.خارپشت هندي انجام دادجمجمه 
ژیک در این زمینه بسیار محدودتر از لومطالعات رادیو

 1385در سال  معزي و غدیري.مطالعات آناتومیک است
 2کلی در مورد آناتومی و رادیولوژي  يبه یک مطالعه

در و همکاران  Hashemi. پرداختند بلندخارپشت گوش 
هاي حرکتی خارپشت گوش مورد اندامدر  2009سال 

.رادیوگرافیک را انجام دادند يیک مطالعه،بلند
رادیوگرافی طبیعی خارپشت عالوه بر کمک به شناسایی 

هاي آناتومیکی آن؛ در مقایسه با پستانداران کوچک  ویژگی
از جمله جوندگان و حتی سگ و گربه نیز مفید خواهد 

تواند نقش مهمی در  ی میرادیوگراف ،عالوه بر این.بود

روي دیگر . هاي استخوانی ایفا نماید تشخیص بیماري
ساختارهاي اسکلتی از جمله اندام قدامی مطالعاتی 

روي  2002در سال Ozkanصورت پذیرفته که به کار 
و Colakاز طرفی،. توان اشاره نمودمی خارپشت اروپایی
خارپشت  نمونه 13در ترکیه روي  1998همکاران در سال 

کار کردند و به بررسی آناتومی، کاریولوژي،  بلندگوش
نظر به .ها پرداختندتولید مثلی و مشخصات خارجی آن

جامعی در این خصوص در ایران صورت  ياین که مطالعه
ي حاضر بر مبناي ابعاد ساختاري لذا مطالعه،استنگرفته 

بلندخارپشت گوش  يجمجمهآناتومی و رادیولوژي 
.پذیرفتانجام ) همی اکینوس اوریتوس(

مواد و روش کار
هاي نر با وزنعدد خارپشت بالغ 10در این تحقیق از 

 5در بخش رادیولوژي از .استفاده شدگرم 450تا  250
 1صورت زنده بعد از بیهوشی با تزریق بههاآن ينمونه
هاي عکس يعالوه بر تهیه ،درصد 10سی کتامین سی

نماهاي مورب دهان باز ازمعمول،رادیولوژي از نماهاي 
Kealy(نیز استفاده شدراست و چپ  and Hester 2002, 

Lavin سپس آسان کشی گشته و به بخش .)2003
 نمونه دیگر قبالً 5.شدندشناسی منتقل آناتومی و جنین

 80ب آبا استفاده از این بخش در. فیکس شده بودند
اقدام به تهیه و جداسازي و آب ژاول  گرادسانتی درجه

. )Verma 1962(ها شدي نمونهاسکلت جمجمه
 شامل) Ruprecht 1972(شاخص مورفومتري  10

گیري و ثبت و موارد زیر با استفاده از کولیس اندازه
:)1جدول (ها نیز محاسبه گردیدمیانگین آن

.CbL:Condylobasal length :)ايقاعده-طول کوندیلی( ،
BcB :Braincase breadth:)پهناي جمجمه( ،RoB :

Rostrum breadth :)پهناي پوزه( ،ZgB :Zygomatic 

breadth :)پهناي گونه( ،OrD :Orbital diameter :) قطر
طول (: MxT :Maxillary tooth-row length، )حدقه

 RmH :Height of ramus،)هاي فک باالردیف دندان

mandibulae :)فک پایین استخوان يشاخه ارتفاع( ،
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MdL :Length of mandible :) فک استخوان طول
طول (:MdT :Mandibular tooth-row length، )پایین

: CH :Coronoid height، )هاي فک پایینردیف دندان
).3و  2، 1تصاویر ()منقاري يارتفاع زائده(

سر  ياز سطح پشتی کاسه شاخص 3گیري اندازه: 1تصویر 
خارپشت گوش بلند

 يدر نماي شکمی کاسه شاخص 3گیري اندازه :2تصویر 
خارپشت گوش بلند سر

در نماي جانبی فک پایین  شاخص 4گیري اندازه: 3تصویر 
خارپشت گوش بلند

 يدر بررسی مورفولوژي، ساختارهاي تشکیل دهنده
خلفی شکمی و جانبی وسر از چهار نماي پشتی، يکاسه

فک پایین در دو نماي جانبی و میانی مورد استخوان و 
 ,G9(با دوربین موارد یادداشت و . مطالعه قرار گرفت

Tokyo, Japan( برداري شدندعکس.

نتایج
آناتومی

مورفولوژي
نتایج آناتومیکی را شامل  ينتایج مورفولوژي که عمده    
و در فک پایین در دو  ،نما 4سر در  يگردد، در کاسهمی
:آمده است ،نما

از قدام به خلف به ترتیب، :کاسه سر در نماي پشتی
،پیشانی،اشکی ،فک باالیی، پیش فکی، هاي بینیاستخوان
استخوان ، بخش صدفی گیجگاه، آهیانه، ايگونهاستخوان

-سري مشاهده باالیی استخوان پس و بخش ايبین آهیانه

سر دو دندان  يکاسه موقعیت قدامی در).4تصویر(شد 
خارجی بینی پهن هاي سوراخ.پیش بلند و قوي دیده شد

ترین بخش نماي پشتی مشاهده گردید و عریض در قدامی
اي در خلف طور قابل مالحظهها به که مرز پشتی آن

اي بهبینی ياستخوان تیغه. قسمت شکمی قرار گرفته بود
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مجاري خارجی بینی گسترده  هايقدامی سوراخ طرف لبه
دو استخوان بینی . شده و از نماي پشتی قابل مشاهده بود

بین دو  ،به صورت نوار مانندي امتداد یافته و در خلف
درز بین دو استخوان . قسمت پیشانی جاي گرفته بودند

ان بینی در جانب با بخش قدامی استخو .واضح بود
استخوان پیش فکی و در خلف با استخوان پیشانی مفصل 

خلفی  طرفازفکی اي استخوان پیشبینی يزائده. شدمی
پیشانی گسترش یافته  استخوان قدامی يبه سوي زائده

 يقدامی کاسه -پشتی ياستخوان اشکی دیواره. بود
 يسوراخ اشکی خارج از کاسه. چشم را ساخته بود

 موقعیت قدامی ستیغ پیش اشکی در .چشم قرار داشت
استخوان فک باالیی بزرگ و . سوراخ اشکی قرار داشت

 يسوراخ زیر کاسه. خلفی بود -پشتی يداراي توسعه
ي سومین دندان پیش آسیا و اولین چشمی در باالي فاصله

قدامی استخوان آهیانه کم  يلبه. شده بوددندان آسیا باز 
کوتاه بوده و در  سهمی خارجی ستیغ. و بیش گود بود

اي منشعب شده که در جهت انتها، به دو خط آهیانه
اي افقی بوده و کمان گونه. یافته بودامتداد جانبی-قدامی

اي گونه يو زائده) ايگونه(استخوان جوگال  يبه وسیله
خوان گیجگاهی تشکیل از فک باال و بخش صدفی است

اي از فک باال عریض بوده و از گونه يزائده .شده بود
 استخوان باالي اولین دندان آسیا باال آمده و در ادامه به

اي استخوان گونه يجوگال مفصل شده که خود با زائده
به  صورت  جوگالاستخوان . یافته بودگیجگاهی امتداد 

. داشتاي وجود باریکی در وسط کمان گونهيمیله
هاي آهیانه در اي، بین استخوانهاي بین آهیانهاستخوان

.سري در خلف قابل مشاهده بودندقدام و پس
سر از قدام به  يدر نماي شکمی کاسه:نماي شکمی
، کامی ،فک باالیی ،فکیهاي پیشخلف استخوان

،رجلی، چشم يکاسهيهاي تشکیل دهندهاستخوان
بخش صماخی و صدفی استخوان ،ايپروانهاستخوان 

بودند  سري قرار گرفتهاي پسگیجگاهی و بخش قاعده
ترین فکی در قدامیاستخوان پیش ،در این نما).5تصویر (

سوراخ ثنایایی که . جمجمه مشاهده گردید يناحیه

شود، در مرز بین سوراخ روسترال کامی نیز نامیده می
کام . هاي پیش فکی و فک باالیی قرار داشتاستخوان

فکی، فکی و کامی هاي پیشاستخوان يوسیلهسخت به
تر آن را استخوان فک باالیی تشکیل شده که بخش بیش

سوراخ بزرگی بود که  داراياستخوان کامی  .ساخته بود
یک . رسد جانشین سوراخ کامی خلفی باشدبه نظر می

این . م وجود داشتستیغ عرضی در بخش خلفی کا
 ياستخوان بعد از ستیغ عرضی گسترش پیدا کرده و لبه

. دهدقدامی شوان یا گودي بین رجلی را تشکیل می
گودي بین  ياي بالفاصله در ادامهپروانه يگودي قاعده

زوائد . رجلی و در قدام حباب صماخی قرار داشت
. خارجی و داخلی رجلی در طرفین این گودي قرار داشتند

اي قرار هاي پروانهاین زوائد در مرز گسترش قدامی بال
سوراخ بیضی در جلوي حباب صماخی قرار .داشتند
اي مشخص مرز بین دو بخش استخوان پروانه. داشت

گودي مفصلی موجود براي اتصال به فک پایین پهن . نبود
سوراخ . وده و در جهت عرضی کشیده شده بودو صاف ب

بخش . وداجی بزرگ و در خلف حباب نمایان بود
سري به نسبت بزرگ بوده و زوائد اي استخوان پسقاعده

وداجی به خوبی رشد یافته و داراي جهت خلفی جانبی 
.بودند

هاي استخوان ،هادر این نما نیز دندان: نماي جانبی
 ،ايکمان گونه ،پیشانی ،اشکی ،فک باالیی ،فکیپیش

تصویر(سري دیده شد اي و پسبین آهیانه ،آهیانه ،رجلی
، عریض و پهن قدامی استخوان پیش فکی در جهت).6

سوراخ . باریکی در سطح پشتی بود يشده و داراي زائده
زیر کاسه چشمی در استخوان فک باالیی قابل مشاهده 

در جهت خلفی، داراي سیر صعودي اي کمان گونه. بود
 .آن واضح بودند يبوده و سه استخوان تشکیل دهنده

بخش صدفی استخوان گیجگاهی، به صورت خلفی با 
پستانی که استخوانی سه گوش است، مفصل شده يزایده

قدامی استخوان اخیر، برجسته شده و در ستیغ  يبود و لبه
و چشمی  يگودي کاسه. داشتپس سري شرکت 

استخوان اشکی، . ندبودگیجگاهی در هم ادغام شده
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جانبی  ياي دیوارهبخشی از فک باال، پیشانی و پروانه
استخوان اشکی در خارپشت . ساخته بودچشم را  يکاسه
صورت یک استخوان مجزاي مشخص به  بلندگوش

اشکی، ستیغ  در این نما همچنین سوراخ. وجود داشت
چشمی، نیز قابل مشاهده  يکاسهسوراخ زیر ،اشکی
، مجراي یصماخی استخوان گیجگاه يدر ناحیه. بودند

 يدر ناحیه. خوبی قابل مشاهده بود شنوایی خارجی به
سري و نیز وداجی استخوان پس يخلفی جمجمه، زائده

 يدر نماي خلفی کاسه. ستیغ گردنی قابل مشاهده بود
هاي صدفی و ش، عالوه بر بخبلندسر خارپشت گوش
-جانب کوندیلها و درسري، کوندیلجانبی استخوان پس

خوبی ه ب،زوائد وداجی در دو طرف سوراخ مگنوم ؛ها
در باالترین قسمت نیز ستیغ گردنی . قابل مشاهده بود

اي و حباب صماخی نیز به عالوه کمان گونه به. دیده شد
).7تصویر(دلیل رشد زیاد از این نما قابل مشاهده بودند 

نیز تمام  در نماي جانبی جمجمه همراه فک پایین
هاي مشاهده شده در نماي جانبی جمجمه و فک استخوان
).8تصویر (تر ذکر شد دیده شدند که پیش

شکل  Vبه طور کلی فک پایین ساختاري : فک پایین
هر نیمه داراي یک بخش قدامی. بودشامل دو نیمه  و
و یک  هاي دندانیآلوئول افقی حاوي يکشیده) بدنه(

منقاري صعودي،  يزائده: شاخه، شامل 3بخش خلفی 
اي متمایل به خلف گوشه يو زائده ي کندیلیزائده

 دو نیمه در انتهاي روسترال، ارتفاق. تشکیل شده بود
شکمی بخش افقی تا حدي  يلبه .را ساخته بودند فکی

و نماي جانبی و میانی نتایج مورفولوژي در د. محدب بود
.آمده است

 90يمنقاري زاویه يزائده قدامی يلبه: نماي جانبی
سوي خلف  در انتها بهکه تشکیل داده بودبا بدنه  ايدرجه

. قالب مانندي را به وجود آورده بود يانحنا یافته و زاویه
قدامی خود به سمت جانبی  يمنقاري در لبه يزائده

خلفی این ستیغ  يناحیه.بوداي داراي ستیغ برجسته
بریدگی فوق . داده بودگودي جوشی وسیعی را تشکیل 

بریدگی . کوندیلی و زیر کوندیلی وسیع و عمیق بودند
تر شده اما شکمی وسیع -زیرکوندیلی به صورت پشتی

کوندیل . تر بودنسبت به بریدگی فوق کوندیلی کم عمق
 يزائده. دادمیسطح مفصلی عرضی وسیعی را تشکیل 

. ها قرار داشتتر از سطح دنداناي اندکی پایینگوشه
اي در سطح شکمی دومین دندان پیش آسیا سوراخ چانه

).9تصویر (قابل مشاهده بود 
 -ارتفاق فک پایینی که در امتداد قدامی: نماي میانی

 8به طول  داخلی بدنه قرار داشت، تقریباًشکمی در سطح 
 يقدامی از زائده ياي که لبهدر ناحیه. متر بودمیلی

پیوندد، برجستگی منقاري به بدنه بخش عمودي می
محل اتصال  که احتماالً داشتاستخوانی مشخصی وجود 

).10تصویر (رجلی است  يهاي بخش خلفی عضلهرشته
 عدد3: دست آمده به این ترتیب بودفرمول دندانی به

عدد نیش در دو  1،در پایین عدد2در فک باال و  پیش
عدد در فک پایین  2آسیا در فک باال و دندان پیش 3فک،

عدد هم در فک پایین و  3دندان آسیا در فک باال و  3و 
.استبه طور خالصه شامل فرمول زیر 

2× (I 3/2 C 1/1 Pm 3/2 M 3/3) =36

مورفومتري
 1اي در جدول شاخص جمجمه 10نتایج مورفومتري 

:آورده شده است
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)متربر حسب میلی(بلنداي خارپشت گوش هاي جمجمهشاخص ياندازه: 1جدول 

RmH CH MdT MdL MxT OrD ZgB RoB BcB CbL
شاخص

نمونهشماره
8/10 9/15 17 7/30 7/17 6/11 9/23 56/8 4/20 6/42 1

83/8 5/10 26/12 06/29 26 10 - 36/5 6/20 45 2
4/10 4/14 6/18 8/29 7/20 5/9 3/24 8/6 20 7/40 3
4/12 9/11 19 4/32 22 2/12 23 7/6 7/23 6/49 4

66/8 03/11 33/12 33/27 7/18 83/9 - 9/7 - 5/36 5
76/10 06/15 66/12 4/31 11/21 11 5/23 56/5 - - 6
6/10 6/15 4/18 43/33 2/21 43/11 06/26 4/8 13/21 33/43 7
1/11 43/15 16 43/31 3/21 06/11 46/26 7/6 93/21 33/43 8
73/10 86/14 5/16 1/30 56/20 6/10 36/25 2/7 20 76/42 9
73/10 3/15 16 31 13/21 99/10 16/25 6/5 46/20 43/43 10
50/10 99/13 8/15 66/30 43/21 81/10 71/24 87/6 02/21 03/43 میانگین
09/1 93/1 47/2 63/1 73/1 8/0 15/1 09/1 17/1 26/3 انحراف معیار

.CbL :Condylobasal length :اي قاعده -طول کوندیلی.BcB :Brancase breadth :پهناي جمجمه ،RoB :Rostrum breadth :پهناي پوزه.ZgB :
Zygomatic breadth :پهناي گونه،OrD :Orbital diameter :قطر حدقه،MxT :Maxillary tooth-row length :هاي فک باالطول ردیف دندان ،RmH :

Height of ramus mandibulae : فک پایین شاخارتفاع،MdL :Length of mandible :طول فک پایین ،MdT :Mandibular tooth-row length : طول
گر این است که به عللی از جمله هاي جدول نشاندر برخی خانه)  -(عالمت ، منقاري يارتفاع زائده: CH :Coronoid height،هاي فک پاییندندان

.پذیر نبوده استگیري شاخص مربوطه در آن نمونه امکانشکستگی، اندازه

رادیولوژي
عالوه بر ساختارهایی که در شکمی  -در نماي پشتی

هاي بخش، بررسی مورفولوژي در همین نما دیده شد
-و پس یصدفی و حباب صماخی از استخوان گیجگاه

بدنه و زوائد شامل استخوان فک پایین  هايو بخشسري 
در ).11تصویر (شدو منقاري دیده  یکوندیل، ايگوشه

بینی،استخوان ،هاترتیب دندانپشتی به  -نماي شکمی
بدنه و زوائد فک پایین یعنی ،فک باال ،فکیاستخوان پیش

اي،کوندیالر و منقاري، کمان گونهاي،گوشه يزائده
سري دیده و استخوان پسهاي صماخیحبابپیشانی،

در نماي جانبی تمام ساختارهاي ).12تصویر(شد 
در تر مشاهده شده در نماي جانبی جمجمه و فک که پیش

در نماهاي ).13تصویر (دیده شدند ،ذکر شدمورفولوژي 
هاي باال و مورب دهان باز راست و چپ نیز ردیف دندان

کمان ،فک پایین،فک باال،هاي پیش فکپایین و استخوان
هاي صدفی و بخش، ايآهیانهبین، آهیانه، پیشانی،ايگونه

-سري مشاهده حباب صماخی از استخوان گیجگاه و پس

.)14تصویر (شد 
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: سر خارپشت گوش بلند ينماي پشتی کاسه: 4تصویر
ستیغ اشکی  -3یفکاستخوان پیش -2استخوان بینی   -1
 يزائده -6استخوان اشکی   -5باالیی استخوان فک -4

اي گونه يزائده -8استخوان گونه   -7اي فک باال  گونه
ستیغ  -11خطوط آهیانه  -10استخوان پیشانی -9گیجگاه  

هیانه  آاستخوان  -13استخوان گیجگاه   -12طولی  
ستیغ گردنی -15آهیانه  استخوان بین -14

: بلندسر خارپشت گوش ينماي شکمی کاسه: 5تصویر
یاستخوان پیش فک -2سوراخ کامی قدامی  -1

اي گونه يزائده -5استخوان کامی   -4استخوان فک -3
استخوان گونه   -7خلفی کامی  يزائده -6باال  فک 

پشتی بینی از  يزائده -9اي گیجگاه  گونه يزائده -8
استخوان  -11استخوان رجلی داخلی  -10استخوان کام 
گودي بین رجلی  -13استخوان پروانه  -12رجلی خارجی  

مجراي  -16حباب صماخی  -15سوراخ کامی خلفی  -14
 ياستخوان قاعده -18پستانی  يئدهزا -17شنوایی خارجی 

سوراخ کاروتید خلفی  -20سوراخ وداجی  -19سري پس
سوراخ مگنوم -23کوندیل  -22وداجی  يزائده -21

 -1: بلند سر خارپشت گوش ينماي جانبی کاسه: 6تصویر
سوراخ زیر  -3باالیی استخوان فک -2استخوان پیش فکی

 -5اي استخوان فک گونه يزائده -4چشمی  يکاسه
سوراخ اشکی   -7سوراخ فک باالیی  -6استخوان اشکی 

استخوان  -10ستیغ پیش اشکی -9استخوان پیشانی -8
استخوان آهیانه  -12اي گیجگاه گونه يزائده -11اي گونه

استخوان  -15ستیغ گردنی  -14اي استخوان بین آهیانه -13
اخ عقب سور -17اي ب آهیانهقسوراخ ع -16گیجگاه 

مجراي شنوایی خارجی  -19وداجی  يزائده -18صدفی 
استخوان  -22سوراخ بیضی  -21حباب صماخی  -20

-هاي پیشدندان -24هاي آسیا دندان -23رجلی خارجی 

هاي پیشدندان -26دندان نیش  -25آسیا 

 -1: سر خارپشت گوش بلند ينماي خلفی کاسه: 7تصویر
بخش جانبی  -3سري پسبخش صدفی  -2ستیغ گردنی

استخوان پس  کوندیل  -5وداجی  يزائده -4سري پس
حباب  -8اي کمان گونه -7سوراخ مگنوم  -6سري 

صماخی
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 -1: خارپشت گوش بلند يجمجمهنماي جانبی : 8تصویر
سوراخ  -3باالیی استخوان فک -2یاستخوان پیش فک

 استخوان فکاي ونهگيزائده -5استخوان اشکی  -4اشکی 
اي استخوان گونه يزائده -7استخوان گونه  -6باالیی

 -10استخوان آهیانه  -9استخوان پیشانی  -8گیجگاه 
سوراخ  -12استخوان گیجگاه  -11اي استخوان بین آهیانه

 -15وداجی  يزائده -14ستیغ گردنی  -13اي عقب آهیانه
 -18کوندیلی  يزائده -17منقاري  يزائده -16کوندیل 

فک پایین  يبدنه -20گودي جوشی  -19اي گوشه يزائده
ايسوراخ چانه -21

فک پایین خارپشت گوش  استخوان نماي جانبی: 9تصویر 
هاي دندان -3فک پایین   يبدنه -2اي سوراخ چانه -1: بلند

-دندان -6هاي پیش آسیا  دندان -5دندان نیش   -4پیش  

-شاخه  -9اي گوشه يزائده-8گودي جوشی  -7هاي آسیا 

منقاري  يزائده -11کوندیلی  يدهزائ -10ي فک پایین 
  -14بریدگی زیر کوندیلی  -13بریدگی فوق کوندیلی  -12

سوراخ فک پایینی

 يفک پایین جمجمه استخوان نماي میانی: 10تصویر
 -2پایین فک استخوان يبدنه -1: بلند خارپشت گوش

اي گوشه يزائده -4کوندیلی  يزائده -3منقاري  يزائده
بریدگی  -7بریدگی فوق کوندیلی  -6سوراخ فک پایینی  -5

زیر کوندیلی

 يشکمی جمجمه -رادیوگراف نماي پشتی:11تصویر 
استخوان پیش  -2استخوان بینی  -1: بلندخارپشت گوش

 يزائده -5استخوان پیشانی  -4استخوان فک باال  -3فکی 
 -8منقاري  يزائده -7فک پایین  يبدنه -6اي فک باال گونه

 يزائده -10اي گیجگاه  گونه يزائده -9استخوان گونه 
 -13استخوان آهیانه  -12اي گوشه يزائده -11کوندیلی 

سرياستخوان پس -14حباب صماخی 
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 يپشتی جمجمه -رادیوگراف نماي شکمی: 12تصویر
-استخوان پیش -2استخوان بینی  -1: بلند خارپشت گوش

استخوان  -5فک پایین  يبدنه -4استخوان فک باال  -3یفک
 -8استخوان گونه  -7اي فک باال گونه يزائده -6پیشانی 

 يزائده -10منقاري  يزائده -9اي گیجگاه گونه يزائده
 -13استخوان آهیانه  -12اي گوشه يزائده -11کوندیلی 

سرياستخوان پس -14خی حباب صما

يجمهمرادیوگراف از نماي جانبی چپ ج: 13تصویر
فک  استخوان -2یاستخوان پیش فک  -1: بلندخارپشت گوش

استخوان آهیانه  -5استخوان اشکی  -4استخوان پیشانی  -3
استخوان  -8سري استخوان پس -7استخوان بین آهیانه  -6

استخوان گونه   -10اي گیجگاهگونه يزائده -9گیجگاهی 
 يزائده -13منقاري  يزائده -12اي فک گونه يزائده -11

 -16حباب صماخی  -15اي گوشه يزائده -14کوندیلی 
فک پایین يبدنه

چپ  دهان باز از سمت نماي موربرادیوگراف  :14تصویر 
 -2استخوان پیش فکی  -1: خارپشت گوش بلند يجمجمه

استخوان پیشانی  -4استخوان اشکی  -3ییاستخوان فک باال
استخوان  -7اي استخوان بین آهیانه -6اسنخوان آهیانه  -5

 -10اي گوشه يزائده - 9استخوان گیجگاهی  -8سري پس
فک پایین  يبدنه -12منقاري  يزائده -11کوندیلی  يزائده

حباب صماخی -13

بحث
جمجمه،  ساختار اسکلتیبه ترین مطالعات مربوطبیش

Butler(است پذیرفتهانجامدر مورد خارپشت اروپایی

1948, Ozkan 2004, Ruprecht ،در همین رابطه. )1972
Verma  تحقیق مفصلی را در مورد  1962در سال

خارپشت هندي انجام داده که در ادامه به برخی از نکات 
حاضر خواهیم  ياي آن با خارپشت مورد مطالعه مقایسه

هاي  یبررسي مطالعهبا 1948در سال Butler.پرداخت
را براي مورد  9، صورت گرفته توسط محققین قبلی

بر همین . خارپشتان در نظر گرفت يجمجمهيمقایسه
به بحث در مورد  مطالعات،دیگر اساس و در نظر گرفتن

انجام شده  هاي پژوهشنتایج پژوهش اخیر با سایر 
.پردازیم می
 3و پودوجیمنوس 2نئوتتروس ،1هیلوموس،اندازهاز نظر     

ترین  بزرگ. سانان موجود هستندترین خارپشت کوچک
. ا استبلندمتر  میلی 32ها، داراي فقط  آني سرکاسه
متر  میلی 60سانان به ترین خارپشت ي سر بزرگکاسه

1- Hylomus
2- Neotetrus
3- Podogymnus
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در  بلندي سر خارپشت گوش بنابراین کاسه.رسد می
متر، در حد  میلی 43اي حدود درازي حاضر، با مطالعه

این نتایج با مطالعات پراکنده که در .گیرد وسط قرار می
اعتماد (چند نقطه از کشور پهناور ایران صورت گرفته 

گیري شده  اغلب موارد اندازه ولیهمخوانی دارد؛ ) 1364
، در مورد 1998و همکاران در سال Colakي در مطالعه

جز شاخص پهناي کمان به (،بلندخارپشت گوش 
. تر استي حاضر کمهاي مطالعه از اندازه)اي گونه
خارپشت  يهاي مختلف جمجمه هاي شاخص اندازه

محققینی که در ابتدا ذکر شد  يوسیله که به اروپایی
تر حاضر بیش ينسبت به موارد مطالعهصورت گرفته،

.است
 Butler(رسد طول صورت در نئوتتروس به حداقل می

؛ که این کوتاهی احتماالً در تطابق با تقلیل )1948
ها در  گردد، تعداد دندان خاطر نشان می. هاست دندان
سانان  تري نسبت به سگ کوتاه يسانان که داراي پوزه گربه

امتداد  نسبتاًاریناسیدهدرجمجمه .تر استهستند نیز کم
1اریناسوریسیدهدر.است بلندصورتی  يیافته و ناحیه

کوتاه است وو جمجمه نیز پهن  بودهتر پهننسبتاًکام 
)Butler 1948( .اي در سطح  انتهاي خلفی کمان گونه

نیز  بلندکه در خارپشت گوش گیرد باالتري قرار می
.گونه بود این

بینی استخوانحاضر،ياریناسیدهيدر تمام اعضا
قدامی  يزائدهبه  فکیپیشاستخوان .است بلندباریک و 

 Butler(رسد میبه آن  غالباًو  شود میپیشانی نزدیک 

مورد  بلندخارپشت گوش  سر يکاسهدر که ) 1948
به استخوان اشکی . بودگونهایننیز  ي حاضر،مطالعه

مورد  بلندیک استخوان مستقل در خارپشت گوش  عنوان 
طبق نظر که  در صورتی ،داشتوجود  ي حاضرمطالعه

Verma)1962 ( ،به خارپشت هندي دراستخوان اشکی
.یک استخوان مستقل وجود ندارد عنوان 

1- Erinosorisadea

کام سختازبخش بسیار کوچکی فکی پیشاستخوان 
خارپشت  از جملهتمام خارپشتان ر د.دهدرا تشکیل می

ستیغ عرضی در انتهاي  ي اخیر،مورد مطالعه بلندگوش 
 بلنداین ستیغ در خارپشت گوش .وجود دارد کام سخت

نظر در خارپشت هندي طبق  که در صورتی مستقیم است؛
Verma)1962(درجه در قدام  160ي زاویهانحنا و داراي

یکی از نکات جالب موجود در سطح شکمی .است
طبق . کام استدر سخت موجود هاي سوراخ،رس يکاسه

در) ثنایایی(سوراخ کامی قدامی )Verma)1962رنظ
از اعصاب بویایی و  هایی شاخهخارپشت هندي، ناقل 

 -اي تیغههمچنین محل باز شدن مجراي . استکامی
سوراخ کامی خلفی . جاکوبسون استن ارگا یااي بینی

پرندگان  کام سختشباهت بسیاري با  و بسیار بزرگ بوده
تري در این زمینه را بیش يو خزندگان دارد که مطالعه

 Colak(شودعنوان شکاف کام یاد می از آن بهو  طلبد می

et al. 1998(.
توسطجمجمه  در گیجگاهی چشمی يکاسهيناحیه
Muller  تمام خارپشتان توصیف شده و ر د1935در سال
خیلی جوان  هاي نمونهاستخوان پیشانی، در  اي حدقهبخش 

.یک استخوان مستقل شناخته شده است عنوان به اروپایی 
از مشخصات  اي گونهکمان اشاره شد، قبالًکه طور  همان 
بخش پیشین  ،در همین رابطه. است سانانخارپشتبارز 

نان منتج از استخوان فک باال ساکمان در تمام خارپشت
گونه  ي حاضر نیز اینهاي مورد مطالعه در نمونه است و

مانند سایر ) اي گونه(خوان جوگال که استضمن این. بود
.سانان، محدود به وسط کمان بودخارپشت

سر در  يناحیه صماخی از سطح شکمی کاسه
و حباب صماخی باشدمیرا دارا خارپشتان رشد خوبی

.Colak et al(برجسته است بلندخارپشت گوش در 

در برخی .حاضر همخوانی دارد يکه با مطالعه)1998
 Butler(است تر کوتاهحباب ،2مثل َآلتریکس ها گونه

1948(.

2- Alterix
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Thomas روي جالب يدر یک مطالعه1922در سال
مشاهده ،فارسجیخلتنب يدر جزیرهي برانتها خارپشت
بودند یکی با استخوان  رگونهیزدوداراي  ها آننمود که 

کوچک و دیگري  نسبتاًحباب صماخیو  بلندرجلی 
.بزرگ و متورم حباب صماخیاستخوان رجلی کوچک و 

ي سر خارپشت ترین ویژگی سطح شکمی کاسه مهم
بدین معنی اضافی است؛) هاي قالب(سانان، وجود زوائد 

ائد و، ز)داخلی(رجلی  هاي معمولی زائدهعالوه بر که 
 در واقعوجود دارد که  اریناسیدهدر تمام  )خارجی(رجلی 

کامی  هاي استخواناز انتهاي خلفی رجلی خارجی يزائده
زوائد یاد .تشکیل شده است قدامبال پروانه در يو ادامه

.ي حاضر نیز شناسایی گردیدندهاي مطالعه شده در نمونه
ي وجود واسطه به 2اکینوسوریسیده ازخوبی به 1اریناسینه

اي  در سطح شکمی استخوان پروانه) ناودان(یک گودي 
این گودي در . شوند ها، تشخیص داده می آن

.ي اخیر وجود داشتهاي مورد مطالعه خارپشت
تمام دريسر پسستیغ جمجمه و سطح خلفی سقف
و  3اکینوسورکس در.ی رشد کرده استخوب بهاریناسیده
 طرف بهپیوسته  همبهنسبتاًستیغ گیجگاهی ،اریناسیده

به قول تا ستیغ طولی را تشکیل دهند که آید میجلو 
Colak بودهکوتاه  اریناسیدهدر1998و همکاران در سال،

.آید میفی باال لانتهاي خ اکینوسورکسدر  ویژه بهاما 
اي از عوامل تشخیص تفریقی  آهیانهاستخوان بین

ونئوتتراکوساین استخوان در. خارپشتان است
،مثلثی استو در اکینوسورکس دایره تقریباً نیمهیلومیس

 بلندی که در اریناسینه از جمله خارپشت گوش صورتدر
.ي اخیر، در جهت عرضی کشیده شده استمورد مطالعه

افقی استخوان فک پایین نسبتاً بخشاکینوسورکس در 
تر است و در  کوتاه اریناسیدهدر ،امابلند و باریک است
وجود اي یک سوراخ چانه. تر است انتهاي قدامی محکم

اما همیشه  ،دارد که از نظر وضعیت قرارگیري متنوع است

1- Erinaceinae
2- Echinosoricinae
3- Echinosorex

عدد 2اي  گاهی سوراخ چانه. واقع شده است P4نزدیک 
ي منقاري گاهی مستقیم است ي قدامی زائدهلبه. باشدمی

برخی و در اکینوسورکس . داردانحناو گاهی مقداري 
. منقاري از نظر شکل نسبتاً متغیر است يزائده ياریناسیده

در انتها اغلب منحنی و  ،گاهی قالبی و گاهی باریک است
هاي  کوندیل. در اریناسیده گاهی مربعی شکل است

ي تقریباً بین زائدهاریناسیدهي استخوان فک پایین در همه
رار داشته و از هر کدام به اي ق ي گوشهمنقاري و زائده

ها در جهت  کوندیل. شوند عمیقی جدا میي گوديوسیله 
ي سوراخ فک پایینی در میانه. اند عرضی گسترش یافته

راه کوندیل و انتهاي خلفی بدنه قرار دارد و در
بهاریناسیدهتر و در اغلب اکینوسورکس به کوندیل نزدیک

 بلندهاي خارپشت گوش  نمونهدر .است تر یکنزدبدنه 
.تر بود این سوراخ به بدنه نزدیک ،ي اخیر نیزمورد مطالعه
و ها اندیسبرخی دیگر از محققین از  ،ها اینعالوه بر 

در بین ها  گونهدیگري براي تشخیص  هاي روش
:آید میزیر  ترتیببهکه  اند کردهخارپشتان استفاده 

Krystofek فک باالبینی وطول درز از2003در سال 
به .استفاده کرد اریناسینه در بینها  گونهبراي تشخیص 
 ،تماس بین استخوان بینی و فک باال این ترتیب که

 توان میکه  دهد میزیادي را نشان  اي بین گونهتغییرات 
فک باال يناحیه.استفاده کرد ها گونهبراي تشخیص بین 

شرق نزدیک نسبت به هاي شرق میانه و  بین خارپشت
هاي  در خارپشت .تري دارداروپایی تنوع و تغییر بیش

.درز معموالً بسیار کوتاه است ،شرق میانه و شرق نزدیک
Ruprecht وسیعی را در مورد  يمطالعه1972در سال

ي مختلف اروپا انجام داد و ها قسمتخارپشت اروپایی در 
:موارد زیر را مطرح کرد

جمجمه و استخوان بینی  يها سیاندتغییرات وسیع -
.هاست آنگر اهمیت کم کاربردي نشان
تنها اندیس قابل استفاده مهم در  ها سیانددر میان  -

.باشدیم4استخوان پیشانی يا انهیآهيزائده یتشخیص تفریق

4- Process parietalis ossis frontalis



. . .ي هاي مورفولوژي، مورفومتري و رادیولوژي جمجمهویژگی

139597پاییز، 3، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

که یی ها آنموجود در ارتفاعات و  يها خارپشتبین 
.داردوجود  تفاوت کنندیمپست زندگی  يها نیزمدر 

که واریاسیون در خارپشتان اروپایی  حالنیعر د
این اختالف در میان  ،وجود دارد) غربی(مناطق مرتفع 

.تر استکم) شرقی(خارپشتان اروپایی مناطق پست 
هاي مشابهی توسط محققین مختلف روي گیرياندازه
جمله خارپشت انجام شد ازهاي متفاوت ي گونهجمجمه

هاي روي شاخص1364در سال مطالعاتی که اعتماد 
CbL،BcB،ZgB،RoB،MdT وMxT هاي خارپشت

مناطق مختلف ایران انجام داد که نتایج ما در  بلندگوش 
هاي تهران و کنگاور، در با نمونه CbLهاي شاخص
هاي مشهد و گرگان، در شاخص با نمونه BcBشاخص

ZgB هاي تهران و ساوه، در شاخصبا نمونهMdT با 
هاي کرج با نمونه MxTهاي کرج و در شاخص نمونه

هاي مشترك شاخص.همخوانی و قرابت زیادي داشت
روي که 1972در سال  Ruprechtگیري شده توسطاندازه

و  CbL ،ZgB ،MxTخارپشت اروپایی کار کرد شامل 
RmH دست آمده توسط ما به ها با نتایجبود که نتایج آن

تري هاي بیشاندازهنامبرده،اختالف زیادي داشت و نتایج 
جز در شاخص هاي ما بهگیرينتایج اندازه.را نشان داد

ZgB جملهازها در سایر شاخصCbL ،BcB ،MdL ،
MdX  وMdT توسط  شدهمحاسبههاي از شاخصColak

هاي گوش که روي خارپشت1998در سال  و همکاران
هاي گیرينتایج اندازه.تر بودبیش ،ترکیه انجام شد بلند

Krystofek که روي خارپشت اروپایی 2002در سال
هاي ما تري از شاخصهاي بیشهنیز انداز ،انجام گرفته بود

.داشت
هاي رادیولوژي حاضر با تصاویر ارائه شده توسط یافته

 رادیولوژيو اطلس  1385در سال  معزي و غدیري
حیوانات همراه هم اندازه همچون خرگوش، خارپشت 

هاي کتابو) et al. 2008Capello(افریقایی و موش
گربه مورد مقایسه و رادیولوژي سگمرجع در خصوص 

. باشدزیر می گرفت که به شرحقرار 

هاي خارپشت، در رادیوگرافي جالب دراولین نکته
خالفربآن مشاهده گردید که يا گونهقوس مورد

که از دو استخوان  و جانوران هم اندازه ي اهلیها دام
.Dyce et al(ي و گیجگاهی درست شده استا گونه

و ) جوگال(ي ا گونه، یی، از سه استخوان فک باال)2002
شکمی  -پشتی هايکه در نما تشکیل یافته بودگیجگاهی 
 ،ي دیگریک نکته .نددشیمدیده  بهتر پشتی - و شکمی

نیش وهاي آسیا وي بین دندانفاصله(عدم وجود میله 
.گربه شباهت داردبود که از این جهت به سگ و) پیش

موش مانند در صورتی که میله در سایر جانوران هم اندازه
.مشهود است ، خرگوش  و سنجاب  کامالًصحرائی

حدقه در خارپشت مانند سگ و گربه ناقص است و 
ي ا گونهي استخوان پیشانی به قوس ا گونهي ئدهزا
ي در خارپشت همانند سگ و گربه زائده .رسدینم

پایین وجود دارد که در نماي جانبی و  در فکي ا گوشه
 انجام شده توسط يدر مطالعه .شدیمی دیده خوب بهمایل 

ي باال و پایین قوي ها فک1385در سال غدیري  معزي و
و بزرگ گزارش شده است که با این مطالعه همخوانی 

است ولی اولین دندان پیش در سگ و گربه کوچک . دارد
ي نیش در ها دنداندر حالی که .در خارپشت بزرگ است

نماهاي تهیه شده دیده  در اکثر بوده وخارپشت کوچک 
و  تر دهیکشخارپشت  يحاضر پوزه يدر مطالعه. شدیم

.شدیماز سگ و گربه دیده  تر کیبار
يجمجمهکهکردگیرينتیجهچنینتوانمینهایتدر

چندانیتفاوتمورفولوژیکنظرازبلندگوشخارپشت
هاي اندازهمورفومتریکلحاظاز.نداردخارپشتانسایربا
هاي خارپشتبهنسبتراتريکوچکابعادآمدهدستبه

مطالعاتدرتواند میکهدهند مینشاناروپایی
از لحاظ رادیولوژي. شودگرفتهکاربهاستئوآرکولوژیک

جانوران  جمجمه باهایی راتفاوتخارپشت،يجمجمه
اي و حدقه،میله، قوس گونه در مواردخود ياندازههم

. نشان داد
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Abstract
Until now, hedgehogs belong to the order of insectivora but now they are known as a 

separate order which named erinaceomorpha. Hedgehogs have been used as pet animals and 
insect eater. Although many studies have been carried out in terms of hedgehog anatomy 
including the skull, a comprehensive study was not available concerning the anatomy and 
radiology of the skull in long-eared hedgehog in Iran. Ten male long-eared hedgehogs were 
used in this study, weighting between 250 to 450 grams. Five live animals were selected for 
radiological studies after anesthesia. Some radiographs were supplied. Morphological study 
was performed in the dorsal, ventral, lateral, and caudal aspects of the cranium. The lateral 
and medial views of the mandible bone and 10 cranial indices were measured. The important 
morphological points were:  the extension of the nasal process of the incisive bone toward 
rostral process of the frontal bone in the dorsal view, the presence of a large foramen in the 
ventral view, the formation of the zygomatic arch by 3 bones in comparison with other 
animals which made of 2 parts in the lateral view and presence of a very large foramen 
magnum in the caudal view. The above mentioned anatomical results were noted clearly in 
the radiographs. Morphologically, the cranium of the long-eared hedgehog did not show 
significant differences with that of other erinaceomorpha. In morphometrical aspect, the 
cranial indices of long-eared hedgehog have smaller values than those of European hedgehogs 
which can be used in osteoarchaeological studies. There are a lot of similarities and some 
differences in the radiology of the cranium between the long-eared hedgehog and the same 
body size animals. 
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