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  بررسي هيستوآناتومي حنجره در شتر تك كوهانه بالغ

  
3رعنا كيهان منش، 2علي اصغري نامي، *1محمد علي ابراهيمي

   تبريز، تبريز، ايران واحد، دانشگاه آزاد اسالميدامپزشكيگروه علوم پايه، دانشكده  .1
  يز، تبريز، ايران تبرواحد دانش آموخته دامپزشكي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه آزاد اسالمي. 2

  گروه فيزيولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران. 3
  anatomist_2001@yahoo.com :نويسنده مسئول مكاتبات*

  )10/7/89 :پذيرش نهايي،29/10/87: دريافت مقاله (

  

  چكيده
هاي براي رسيدن به اين هدف از روش. شناسي قرار گرفتكوهانه بالغ مورد بررسي كالبدشناسي و بافت نمونه حنجره شتر تك10لعه تعداد در اين مطا

همچنين جهت مشخص كردن شكل داخل حنجره از . استفاده شد)  ائوزين و ورهاف–ميزي هماتوكسيلينآبا دو روش رنگ(شناسي معمول آناتوميكي و بافت

متر، ميانگين طول و عرض  سانتي59/4±34/0 و 21/8±28/0گلوت به ترتيب برابر ميانگين طول و عرض غضروف اپي. ن آن قالب گچي تهيه گرديددرو

  و06/6 ± 17/0متر، ميانگين طول سقف و كف غضروف حلقوي به ترتيب برابر  سانتي99/6 ± 15/0 و 53/6 ± 28/0 ديواره غضروف سپري به ترتيب برابر

متر، ميانگين طول و عرض  سانتي35/3±05/0 و 58/3±11/0 شكل به ترتيب برابر Tمتر، ميانگين طول سر و طول دسته غضروف هرمي  سانتي25/0±58/4

 حيوان گلوت در اينوف اپيهمچنين مطالعات نشان داد كه غضر. متر تعيين گرديد سانتي73/1±04/0 و 52/3±03/0غضروف شاخي نيز به ترتيب در حدود 

صورت ظريف و بسيار كوچك در قاعده و هغضروف ميخي ب. اي در بخش شكمي غضروف سپري وجود نداردبرجستگي حنجره. باشدكشيده و نوك تيز مي

خل در دا. باشدغضروف حلقوي در اين حيوان هم داراي سقف و هم داراي كف ضخيم مي. گلوت و در داخل چين دهليزي وجود داردطرفين غضروف اپي

گلوت، شاخي، ميخي و هاي اپيشناسي نيز نشان داد كه غضروفهاي بافتبررسي. هاي جانبي وجود داردهاي دهليزي و صوتي همراه با بطنحنجره چين

اطي در همچنين بافت پوششي مخ. باشندهاي سپري، حلقوي و قاعده هرمي از نوع غضروف شفاف ميس هرمي از نوع غضروف االستيك بوده و غضروفأر

  .باشددار مياي شبه مطبق مژهش غضروف حلقوي كه از نوع استوانه بخءجزه از نوع سنگفرشي مطبق غير شاخي است بهاي غضروفيتمامي بخش
  .709-720 :، صفحات13 پياپي ،1، شماره 4، دوره 1389مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز، 

  توآناتوميشتر، حنجره، هيس :هاواژه كليد

  

  

مقدمه
 شتر يك حيوان اقتصادي، حداقل در مناطق نيمه خشك بوده    

شود كه روشن كردن وضعيت و تصور مي) 21و  5، 3(
اين حيوان  بدن دهنده  تشكيل مختلفهايساختاري قسمت

با توجه . نقش مهمي را در اقتصاد كشورهاي مربوطه بازي كند
هاي كمتري در پژوهش ،به محدوديت پراكندگي شتر در جهان

هاي مختلف شتر نسبت به ساير حيوانات اهلي مورد اندام
بنابراين تحقيقات مختلف روي شتر در . صورت گرفته است

 ،نمايندكشورهايي كه از اين حيوان كم و بيش استفاده مي
كه حنجره شتر كمتر مورد از آنجائي. رسدضروري به نظر مي

يقات انجام گرفته نيز بيشتر توجه و بررسي قرار گرفته و تحق
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، 14، 9، 8، 7( روي حنجره ساير حيوانات متمركز شده است
 لذا ضرورت كار بر روي اين اندام بيشتر به نظر ،)19 و 18، 17
  .رسدمي

   هامواد و روش

بالغ مورد مطالعه   شترحنجره نمونه 10 در اين مطالعه تعداد     
 زير انجامدو مرحله  در حنجرهمطالعه و بررسي . قرار گرفت
  .گرفته است

   حنجره بررسي آناتوميكي -1
   حنجره بررسي بافت شناسي -2

هاي اطراف با در بررسي آناتوميكي، حنجره از زبان و بافت
به چند . شدظرافت خاص جدا و براي مطالعات بعدي آماده 

و وضعيت داخلي حنجره از جمله شد نمونه برش طولي داده 
هاي صوتي و دهليزي و وجود يت چينشكل داخلي آن، وضع

همچنين در چند . هاي جانبي مورد بررسي قرار گرفتبطن
 از حنجرهحالت دقيق داخل  نمونه براي پي بردن به شكل و

  تك در نهايت تك. داخل آن قالب گچي تهيه گرديد
صورت مجزا جدا و از نظر شكل، ههاي حنجره بغضروف

لعه و نتايج ظاهري و بيومتري حالت قرارگيري و ابعاد مورد مطا
نتايج بيومتري شامل طول، . آنها ثبت گرديد) زيست سنجي(

كش باشد كه توسط خطعرض، ضخامت غضروف مربوطه مي
  .و كوليس انجام گرفت

هاي مجاور از  از بافتحنجرهشناسي، ابتدا در بررسي بافت
جمله ناي، زبان و ساير اتصاالت جدا و در نهايت توسط 

متري از  سانتي5/0هاي با ضخامت كمتر از  نمونه،لاسكالپ
  هاي صوتي و دهليزي همراه با ها و چينتمامي غضروف

% 10ها داخل فرمالين نمونه. هاي پوششي تهيه گرديدبافت
هاي فوق سپس از نمونه.  شدندپايدار ساعت 48خنثي به مدت 

به آميزي  و بعد از رنگبرش تهيهشناسي به روش معمول بافت
 مورد نظر مقاطع و ورهاف،  ائوزين–هماتوكسيلين دو روش

  .گرفتندمورد بررسي ريزبيني قرار 

  

  هايافته
  : نتايج كالبد شناسي: الف

  : نتايج ظاهري حنجره-1 
 اين غضرف به شكل تقريباًً: )epiglottis(گلوت غضرف اپي

طوري كه اضالع متمايل به سمت جلو هلوزي كشيده بوده ب
)cranial(يين سمت پاه كوتاه و با انحناء خاصي ب)ventral( 

كه اضالع متمايل به سمت خلف در حالي. كشيده شده است
)caudal( ًًنزديكي قاعده و در. باشند تيز ميدراز و تقريبا 

سمت باال ه زوائد غضرفي كوچكي ب،گلوتطرفين غضروف اپي
  يخي  زوائد مشود كه احتماالًو داخل چين دهليزي ديده مي

گلوت چند عدد پرز در كناره و قاعده غضروف اپي. دنباشمي
  تا1هاي نگاره(گلوتي مشاهده  گرديد هاي اپيچشايي و لوزه

4.(  
كه است داراي دو ديواره بزرگ : )thyroid(غضروف سپري 

هاي شاخ. ندااين ديوارها در قسمت پايين به هم متصل شده
هاي ق در زير ولي شاخجلويي اين غضرف دراز، با شيار عمي

شكاف سپري در قسمت . باشندخلفي درازتر و بدون شيار مي
   سجلو مشخص ولي در قسمت خلفي سطحي و نامحسو

 در بخش شكمي اين غضروف ايبرجستگي حنجره. باشدمي
بارت ديگر سطح شكمي غضروف صاف به ع. شودديده نمي

و به سمت انحناء زير شاخ خلفي بزرگ و طويل بوده . باشدمي
ف بوده و قسمت داخلي اين غضرف صا. شوديجلو كشيده م

  قسمت صوتي اثري را در اينيهامحل اتصال عضالت چين
شاخ  مابين شاخ جلويي و ،فو در اين غضر.كندي نم ايجاد

جلوي در كه طوريهشود ب ديده مييخلفي  فرورفتگي ضعيف
  ).5 نگاره( وجود داردرورفتگي يك برآمدگي تيز اين ف

 شبيه غضروف حلقوي تقريباًً: )cricoid(غضروف حلقوي 
 .دهدحلقه بوده و قسمت خلفي و سقف حنجره را تشكيل مي

 برجستگي به نام ستيغ مياني ،در بخش جلويي سقف اين حلقه
برجستگي فوق در اين . شودصورت نامحسوس ديده ميهب

در قسمت جلوي . شودحيوان به صورت تيغه طولي ديده مي
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به اين حلقه سطوح مفصلي جهت اتصال با غضروف هرمي ل
 سطوح مفصلي ،همچنين در ديواره غضروف. وجود دارد

غضروف . شودديگري جهت اتصال با غضروف سپري ديده مي
  حلقوي در قسمت باال و هم در قسمت پايين عريض و 

  ). 6نگاره ( باشداي شكل ميلوله صورتهب
ورت دو صهف ميخي بغضرو): coneiform(غضروف ميخي 

گلوت و متمايل به باال و داخل زائده در قاعده غضروف اپي
  ). 4نگاره ( شودچين دهليزي ديده مي

 شكل بوده Tاين غضروف : )arythenoid(غضروف هرمي 
در هر قسمت يك سطح مفصلي ديده  Tسر كه در باال و پايين 

  يكسان تقريباTًدر اين غضروف طول سر و دسته . شودمي
نگاره (  يك حالت تقعري پيدا كرده استTبوده و همچنين سر 

7.(  
صورت هغضروف شاخي ب): corniculate(غضروف شاخي 

هرمي متصل شده و با يك  غضروف دو زائده به انتهاي دسته
  ).7نگاره ( صي به سمت جلو و باال متمايل شده استانحناء خا

 Vي  برجستگ،در بخش داخلي حنجره: شكل داخلي حنجره
نام چين هچين ديگري ب. شودشكلي به نام چين صوتي ديده مي

مابين دو .  در بخش جلويي چين صوتي وجود داردي دهليز
  هاي جانبي بطن. شودهاي جانبي ديده ميچين فوق بطن

  متري در  سانتي5/1 هاي باريك حدوداًصورت شكافهب
   كه شيبطوريههاي جانبي حنجره وجود داشته بديواره

  ).2نگاره ( گيردسمت جلو قرار ميه ب هاي جانبيبطن
ل به سمت  شكTهاي صوتي از قاعدة سر غضروف هرمي چين

هاي صوتي در باال از چين. شودكف غضروف سپري كشيده مي
در بخش . باشندهم دور بوده ولي در پايين به هم نزديك مي

پاييني چين صوتي درست در كف حنجره گودي عميقي وجود 
  ).2نگاره ( دارد

 از قالب گچي داخل حنجره نشان دست آمده حاصله نتايج ب
 باريك و بخش خلفي دهد كه بخش جلويي حنجره بسيارمي

همچنين در نيمه جلويي حنجره اثر دو . باشدبسيار عريض مي

فرورفتگي حاصل از . چين دهليزي و صوتي كامالً مشهود است
  ).8نگاره ( باشدليزي ميتر از چين دهچين صوتي بسيار عميق

  :   حنجره) زيست سنجي(  نتايج بيومتري -2
دست آمده مشخص كرد كه ميانگين عرض ههاي بگيرياندازه

   و طول آن برابر59/4±34/0 غضروف اپي گلوت برابر
همچنين ميانگين عرض . باشدمتر مي سانتي28/0±21/8

ا شاخ  و طول از شاخ خلفي ت99/6±15/0 غضروف سپري برابر
   و طول خود ديوار برابر66/9±3/0 قدامي آن برابر

   31/3±13/0 و طول قدامي خلفي آن برابر 28/0±53/6
 ميانگين طول ،در مورد غضروف حلقوي. باشدمي مترسانتي

   و عرض سقف آن برابر06/6±17/0سقف آن برابر 
    و قطر طول در بخش قدامي آن برابر13/0±31/4
در بخش قدامي آن برابر  و قطر عرض 25/0±76/5
 43/4±13/0 و قطر طول در بخش خلفي آن برابر 24/0±74/3

  و14/4±26/0و قطر عرضي در بخش خلفي غضروف برابر 
همچنين . باشدمتر مي سانتي58/4±25/0طول كف آن برابر 

 و 58/3±11/0 شكل برابر Tميانگين طول سر غضروف هرمي 
 برابر Tض سر عر  و35/3±05/0 آن برابر Tطول دسته 

  متر  سانتي94/0±03/0 برابر Tعرض دسته   و03/0±35/1
  .باشدمي

در مورد غضروف شاخي ميانگين طول غضروف شاخي برابر 
   73/1±04/0عرض در قاعده آن برابر   و03/0±52/3

 ي برابر همچنين ميانگين طول غضروف ميخ. باشدمتر ميسانتي
  متر سانتي 18/0±01/0عرض آن برابر   و02/0±99/0
  .باشدمي
  :نتايج بافت شناسي: ب

گلوت در شتر شناسي نشان داد كه غضروف اپيمطالعات بافت
آميزي ورهاف كامالً باشد و رنگاز نوع غضروف االستيك مي

اپيتليوم موجود در . كندييد ميأهاي االستيك را توجود رشته
 شاخي بودهگلوت از نوع سنگفرشي مطبق غيرمخاط بخش اپي

هاي همبندي و عروق  پارين نيز در اين بخش شامل رشتهو
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مقاطع مجاري . باشدي به همراه غدد موكوسي فراوان ميخون
شود كه بافت پوششي غدد مابين واحدهاي ترشحي ديده مي

اين مقاطع مكعبي ساده است كه به تدريج به مكعبي مطبق 
غضروف (در اطراف غضروف، پريكندر . تبديل شده است

. شودباشد، ديده ميهاي كندروژنيك مي كه حاوي سلول)پوش
هاي كندروسيت جوان و كندروبالست هم در زير سلول

غضروف سپري از ). 14 و 13هاي نگاره (پريكندر وجود دارد
در . هاي االستيك در آن ديده نشدنوع شفاف بوده و رشته

  شود كه حاوي اطراف آن پريكندر نسبتاً ضخيم ديده مي
  همچنين . هاي خوني استهاي كندروژنيك و رگسلول
 تعداد زياد در داخل آشيانه سلول نيز هاي هم اصل بهسلول

اپيتليوم مربوط به بخش غضروف سپري از نوع . ديده شد
غضروف حلقوي نيز از . باشدسنگفرشي مطبق غيرشاخي مي

اي شبه مطبق نوع شفاف بوده و اپيتليوم ناحيه آن از نوع استوانه
در پارين اين . باشدهاي جامي شكل ميدار به همراه سلولهمژ

). 15نگاره ( شودغضروف غدد موكوسي فراوان ديده مي
س اين غضروف از أغضروف هرمي از نوع شفاف بوده ولي ر

اپيتليوم در ناحيه ). 17 و 16هاي نگاره( باشدنوع االستيك مي
. اين غضروف از نوع سنگفرشي مطبق غيرشاخي است

روف شاخي از نوع االستيك بوده و اپيتليوم مخاطي در غض
ناحيه آن نيز از نوع سنگفرشي مطبق غير شاخي به همراه غدد 

غضروف ). 20 و 19، 18هاي نگاره( باشدموكوسي در پارين مي
شود از نوع ميخي كه به صورت ضعيف و ظريف ديده مي

 از هاي جانبي در شتر داراي بافت پوششيبطن. االستيك است
نوع سنگفرشي مطبق غير شاخي به همراه غدد موكوسي در 

هاي دهليزي موجود در هاي صوتي و چينچين. باشدپارين مي
 عضالت مخطط و همچنين داراي  جانبي دارايهايبطنورودي 

   هاي االستيك تحت عنوان رباطات صوتي و دهليزيرشته
  ر ديده هاي كالژن نيز در داخل رباطات مذكورشته. باشندمي
  ).12  و11، 10، 9 هاينگاره( شوندمي
  

  

 نماي پشتي از حنجره شتر-1 نگاره
   غضروف سپري-3   غضروف شاخي-2  اپي گلوت-1

   محل غضروف حلقوي-4
  

  
 نماي داخلي حنجره شتر-2نگاره 

 غضروف -4 غضروف حلقوي -3هاي جانبي حنجره  بطن-2 اپي گلوت -1
   چين دهليزي-6 غضروف شاخي -5هرمي 

   چين صوتي-7
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٧١٣

  
  

  
  
  
  
  
  

 نماي پشتي از داخل حنجره شتر-3 نگاره
  هاي جانبي بطن-3   پرزهاي چشايي -2 اپي گلوت -1

  
  

  
 نماي پشتي از غضروف اپي گلوت-4 نگاره

   غضروف ميخي-3 قاعده اپي گلوت -2 نوك اپي گلوت -1
  
  

  
   نماي جانبي از غضروف سپري-5نگاره 

   شاخ خلفي-3 شاخ جلويي -2ديواره جانبي غضروف  -1
  
  

  

  
 نماي جانبي از غضروف حلقوي-6نگاره 

   لبه جلويي غضروف-2 ديواره جانبي غضروف -1
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نماي جانبي غضروف هرمي و شاخي-7 نگاره
   دسته غضروف هرمي-2 غضروف شاخي  -1

 سر غضروف هرمي-3
  

  
  ه شترقالب گچي داخل حنجر -8 نگاره

   بخش دهليزي حنجره-2 بخش جلويي حنجره -1
   آنسوي شكاف حنجره-4 شكاف حنجره  -3
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  ) ائوزين–هماتوكسيلين( × 400 نمايي از بطن جانبي حنجره  -9 نگاره

 عضالت -3 غدد موكوسي پارين -2 اپيتليوم سنگفرشي مطبق غير شاخي-1
   غضروف ميخي-4چينهاي صوتي 

  

  
   رباط دهليزي حنجره شتر نمايي از-10نگاره 

  ) ائوزين–هماتوكسيلين( × 100
   رباط دهليزي-2    غضروف ميخي  -1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  )ورهاف( × 40 نمايي از بطن جانبي حنجره شتر  -11نگاره 

   عضالت چين صوتي-3 رباط دهليزي -2 غضروف ميخي  االستيك -1
  
  

  
  )ورهاف( × 100 نمايي از بطن جانبي حنجره شتر -12 نگاره

به رنگ (هاي كالژن  رشته-2) به رنگ تيره(هاي االستيك رشته-1
  )صورتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir٧١۴www.SID.ir٧١۴

www.sid.ir
www.sid.ir


1389، بهار 13پياپي ،1، شماره 4تبريز، دوره واحد مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي                                                                                                                          ...بررسي هيستوآناتومي حنجره در 
  

٧١۵

  
  

  
  گلوت حنجره شترمايي از غضروف اپين -13 نگاره

  تليوم سنگفرشي مطبق غيرشاخي اپي-1)  ائوزين–هماتوكسيلين( × 40
   غدد موكوسي-3 غضروف االستيك -2

  

  
  پي گلوت حنجره شتر نمايي از غضروف ا-14 نگاره

   غضروف االستيك-2   اپيتليوم-1 )ورهاف( × 40

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
   نمايي از غضروف حلقوي حنجره شتر-15نگاره 

 اپيتليوم استوانه شبه -2 غضروف شفاف -1)  ائوزين–هماتوكسيلين( × 1000
  مطبق مژه دار همراه با گابلت سل

  

  
  تر نمايي از غضروف هرمي حنجره ش-16 نگاره

  ) ائوزين–هماتوكسيلين( × 100
   پري كندر-3  غضروف شفاف -2 بافت همبند  -1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


1389، بهار 13پياپي ،1، شماره 4تبريز، دوره واحد مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي                                                                                                                          ...بررسي هيستوآناتومي حنجره در 

٧١۶

  

  
   نمايي از غضروف هرمي حنجره شتر-17 نگاره

  غضروف االستيكي) رأس( غضروف هرمي -1) ورهاف( × 100
  .هاي االستيكي در رأس بيشتر استرشته كه تجمع

  

  
  حنجره شتر نمايي از غضروف شاخي -18 نگاره

 اپيتليوم سنگفرشي مطبق غير شاخي -1 ) ائوزين–هماتوكسيلين( × 100
  هاي لنفاوي در پارين ندول-3 غدد موكوسي -2   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
   نمايي از غضروف شاخي حنجره شتر-19 نگاره

  )ورهاف( × 40
   ندول لنفاوي-3 غدد موكوسي -2 غضروف االستيك -1

  

  
   نمايي از غضروف شاخي حنجره شتر-20 نگاره

  )ورهاف( × 100
   غدد موكوسي-2    غضروف االستيك -1
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  گيريبحث و نتيجه
  در اين مطالعه مشخص شد كه ميانگين طول غضروف     
 و عرض آن در حدود 21/8± 28/0گلوت در شتر برابر اپي
  در گاوميش طول غضروف . باشدمتر مي سانتي34/0±59/4
  متر و عرض آن برابر سانتي15/5±11/0گلوت برابر اپي
مقايسه ارقام ). 4(متر گزارش شده است  سانتي19/0±05/5

دهد كه اين غضروف در شتر فوق بين اين دو حيوان نشان مي
دليل نبود اندازه هسفانه بأمت. باشدتر ميتر و كشيدهبسيار طويل

. نگرفتاي صورت اين غضروف در ساير حيوانات مقايسه
مقايسه ابعاد غضروف سپري در شتر با گاوميش تفاوت چنداني 

بررسي ابعاد غضروف حلقوي مشخص كرد ). 4( را نشان نداد
كه قطر طولي  بخش قدامي بيشتر از قطر طولي در بخش خلفي 

. تر استآن بوده ولي بخش خلفي از بخش قدامي عريض
 يك همچنين غضروف حلقوي در شتر از حالت انگشتري به

اي تبديل شده و كف آن نسبت به بخش پشتي بسيار حالت لوله
در گاوميش و اسب عرض كف بسيار . عريض شده است

همچنين مقايسه ابعاد غضروف . باشدمي) 8 و 4( ترباريك
خص كرد كه غضروف فوق در هرمي در شتر با گاوميش مش

علت گزارش هدر مورد غضروف ميخي ب. است ترشتر ظريف
  عاد اين غضروف در ساير نشخواركنندگان هيچ نشدن اب

  . اي صورت نگرفتمقايسه
 گلوت در شتر نوك تيز بوده و اين درحالينوك غضروف اپي

گلوت در اسب، گوسفند، بز، سگ س غضروف اپيأست كه را
  ).17(و گربه نوك تيز و در گاو و خوك گرد است 

 قاعده به غير از سگ، بالشتك بزرگي از چربي به سطح زباني
در شتر نيز اين ). 17( شودگلوت متصل ميغضروف اپي

گلوت اي غضروف اپيقسمت قاعده. لشتك چربي وجود داردبا
اي وجود در گربه هيچ ساقه). 14(باريك شده و ساقه نام دارد 

ار طويل در شتر ساقه مذكور وجود داشته و بسي). 17(ندارد 
 لوزي شكل بوده و گلوت در شتر تقريباًغضروف اپي. باشدمي

 به سمت) 11(س آن با انحناء خاصي مثل اكثر حيوانات أر

گلوت در پرندگان ديده غضروف اپي. پائين كشيده شده است
  ).14(شود نمي

گلوت شتر آثاري از پرزهاي زباني ديده در روي غضروف اپي
اين پرزها در اپي گلوت گوشتخواران، خوك، . شد

  ).7 و 2(گزارش شده است نشخواركنندگان و انسان نيز 
غضروف سپري در شتر داراي دو ديواره بزرگ است كه اين 

هاي خلفي شاخ. اندها در قسمت پائين بهم متصل شدهديواره
اي در برجستگي حنجره. هاي جلويي هستنددرازتر از شاخ

همچنين شكاف سپري در . بخش شكمي آن مشخص نيست
ي و قسمت جلو مشخص ولي در قسمت خلفي سطح

هاي قدامي كوتاه در نشخواركنندگان شاخ. باشد ميسنامحسو
هاي خلفي دراز و به سمت پايين خميده و مستقيم ولي شاخ

  هاي قدامي كوتاه و در گاوميش نيز شاخ). 14(شده است 
شكاف سپري خلفي در اسب و ). 4(هاي خلفي بلند است شاخ

در در سگ و نشخواركنندگان سطحي و ) 17(گربه عميق 
در ) سيب آدم(اي برجستگي حنجره). 14(خوك وجود ندارد 

هاي پير و سطح شكمي غضروف سپري در سگ، خوك
اي  دارد  و نسبت به برجستگي حنجرهنشخواركنندگان وجود

  برجستگي ). 16و  14(تر قرار گرفته است انسان خلفي
صورت پهن و برجسته بوده و داراي هاي در گاوميش بحنجره
در گاو اين برجستگي ). 4( است يمتر سانتي2داً حدو عرض

نوك تيز و تحليل رفته، در سگ نوكدار و در گربه و اسب ديده 
  ).17و  13(شود نمي

غضروف حلقوي در شتر تقريباً شبيه لوله بوده و برجستگي 
در ساير حيوانات كف . باشدستيغ مياني آن ضعيف مي

نگشتر درآورده غضروف حلقوي كم عرض بوده و آنرا شبيه ا
در گوشتخواران سطح پشتي المينا داراي يك ). 14( است

سطح شكمي لبه قدامي كمان در ). 17( برجستگي مياني است
كه در گربه لبه خلفي كمان سگ داراي شكاف بوده در صورتي

در نشخواركنندگان نگين غضروف ). 17(شكافدار است 
ران در گوشتخوا). 14( حلقوي داراي ستيغ مشخصي است
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. ستيغ مياني غضروف حلقوي در هر دو طرف خميده است
هاي هرمي و سپري در گوشتخواران سطوح مفصلي غضروف

در گاوميش در قسمت ). 14( خصوصي استهفاقد طرح ب
سقف حلقه غضروف حلقوي، برجستگي مياني طويلي ديده 

صورت تيغه طولي هشود كه اين برجستگي در اين حيوان بمي
 جلوي لبه اين حلقه سطوح مفصلي جهت در قسمت. است

  اتصال با 
همچنين در ديواره نيز، . شودهاي هرمي ديده ميغضروف

شود جهت اتصال با غضروف سپري ديده ميسطوح مفصلي 
)4.(  

 T شكل بوده و طول سر و دسته Tغضروف هرمي در شتر 
 در اين حيوان يك حالت Tهمچنين سر . باشدتقريباً يكسان مي

صورت يك ههمچنين غضرف شاخي ب. كندا پيدا ميمقعري ر
اين زائده ابتدا با . شودزائده به دسته غضروف هرمي متصل مي

يك انحناء خاصي به جلو و باال و بعداً به سمت خلف متمايل 
قاعده غضروفي هرمي در لبه شكمي به حالت . شده است

زائده . شودآيد و به نام زائده صوتي ناميده ميدار در ميگوشه
در نشخواركنندگان . صوتي محل اتصال رباط صوتي است

سمت شكمي غضروف هرمي زائده صوتي و در سمت جوانب 
در اين حيوانات . آوردزائده عضالني ضخيمي را به وجود مي

هاي غضروف  هرمي به سمت خلف خم شده و زائدهغضروف
شاخي را به سمت قدامي پشتي و سطوح مفصلي براي مفصل 

سازد وف حلقوي را در سمت خلفي پشتي ميغضرشدن با 
هاي هاي صوتي كوتاه و گرد، زائدههسميان زائددر تك). 14(

 باشندو سطح مفصلي هرمي نسبتاً محدب ميعضالني برجسته 
هاي هرمي سگ غضروف كوچك بين هرمي در غضروف). 14(

هايي در شتر و ساير چنين غضروف). 17(و خوك وجود دارد 
  در گوشتخواران ). 4( زارش نشده استحيوانات گ

توان  شكل نامنظمي دارند اما مي،ج هرميهاي زوغضروف
س قدامي، سه سطح أگفت آنها واجد يك قاعده خلفي و يك ر

 شكل Tدر گاوميش غضروف هرمي ). 17( و سه لبه هستند

، در باال و پائين در هر قسمت يك Tبوده كه در بخش سر 
  ).4( شودسطح مفصلي ديده مي

س أدر شتر هر غضروف شاخي به وسيله قاعده خود به ر
غضروف هرمي همتاي خود متصل است و به سمت پشت، 

س أكه رطوريه ب،خلف و داخل داراي چرخشي است
در خوك . شوندهاي شاخي به همديگر نزديك ميغضروف

). 17( هاي فوق به همديگر متصل هستندس غضروفأر
ه سمت خلفي پشتي خميده ها بسميغضروف شاخي در تك

هاي باريك هرمي به در نشخواركنندگان غضروف. شده است
هاي شاخي را به سمت سمت خلف خم شده و زاويه غضروف

  ).14( آوردوجود ميهقدام و پشت ب
 غضروف شاخي در سگ وجود داشته ولي در گربه وجود ندارد

اي به دسته صورت زائدههغضروف شاخي در گاوميش ب). 14(
غضروف هرمي متصل بوده و با يك انحناء خاص به سمت باال 

  ).4( شودو عقب متمايل مي
 به قاعده غضروف هزائددو صورت هغضروف ميخي در شتر ب

  زوائد فوق در طرفين غضروف . باشنداپي گلوت متصل مي
غضروف . كنندگلوت قرار دارند و به سمت باال حركت مياپي

كه در اسب به طوريه داشته بميخي فقط در اسب و سگ وجود
گلوت و در سگ به قاعده غضروف شاخي قاعده غضروف اپي

غضروف ميخي در گاوميش ديده ). 17 و 14( باشدمتصل مي
  ). 4( شودنمي

. شودهاي جانبي ديده ميدر شتر در ديواره داخلي حنجره بطن
در جلوي بطن جانبي چين دهليزي و در بخش خلفي آن چين 

هاي جانبي در شتر شكاف مانند بوده و بطن.  داردصوتي وجود
در اسب و سگ . شونددر طرفين ديواره داخلي حنجره ديده مي

هاي جانبي وجود هاي دهليزي و صوتي و همچنين بطنچين
  ).15  و11( دارد
هاي جانبي در نشخواركنندگان و هاي دهليزي و بطنچين

  ).14 و 4( شودگاوميش ديده نمي
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٧١٩

دهد كه دست آمده از داخل حنجره شتر نشان ميهقالب گچي ب
اين پديده . باشدتر از چين دهليزي ميچين صوتي بسيار ضخيم

  در . دهداهميت چين صوتي را در ايجاد صوت نشان مي
ها و گوشتخواران تفاوت خاصي بين دو چين دهليزي سميتك

  ).14( شودو صوتي ديده نمي
اير حيوانات تفاوت قابل از نظر عضالت حنجره بين شتر و س

  ).19 و 18(توجهي ديده نشد 
تليوم گلوت در شتر داراي اپيشناسي غضروف اپياز نظر بافت

هاي پارين شامل رشته. باشدسنگفرشي مطبق غيرشاخي مي
  همبندي و عروق خوني به همراه غدد موكوسي فراوان 

نوع غضروف االستيك بوده گلوت از نوع غضروف اپي. باشدمي
پرزهاي . خوبي قابل تشخيص استهآميزي ورهاف بو با رنگ
. هاي چشايي بودگلوت فاقد جوانهح اپيوجود در سطچشايي م

در گاوميش بافت پوششي از نوع سنگفرشي مطبق غيرشاخي 
بوده و غضروف نيز از نوع االستيك و واحدهاي ترشحي نيز از 

 اپي اليه زير مخاط غضروف). 4( باشدنوع سروموكوسي مي
 ها از نوع بافت همبند متراكم نامنظم استگلوت در اكثر گونه

در ساير حيوانات بافت پوششي سطح زباني و بخش ). 7(
  گلوت از نوع سنگفرشي مطبق سي غضروف اپيأر

گلوت به نوع اي به طرف قاعده اپيباشد و در سطح حنجرهمي
ر گلوت در اكثغضروف اپي). 12 و 2( شودتنفسي تبديل مي

ر جوانب غضروف د). 7 و 1( باشدحيوانات از نوع االستيك مي
هاي مذكور لوزه. شودهاي ظريفي ديده مياپي گلوت شتر لوزه

گلوت و اركنندگان كوچك نيز در اطراف اپيدر خوك و نشخو
  ).20( گلوت وجود دارددر قاعده اپي

در اكثر . باشدميدر شتر غضروف سپري از نوع شفاف 
روف سپري از نوع شفاف بوده و گاهي آثاري از حيوانات غض

بافت پوششي ). 11 و 9، 6( شوداستخواني شدن در آن ديده مي
  ). 4(ميش نيز از نوع سنگفرشي است غضروف فوق در گاو

تليوم غضروف سپري در شتر از نوع سنگفرشي مطبق اپي

تليوم اين غضروف از در اكثر حيوانات اپي. باشدمي غيرشاخي
  ).12 و 2( اي شبه مطبق گزارش شده استتوانهاس نوع

. باشدميغضروف حلقوي در شتر از نوع غضروف شفاف 
غضروف فوق در گاوميش و اكثر حيوانات نيز به همين صورت 

تليوم اين غضروف از نوع اپي). 20 و4( گزارش شده است
در بافت پوششي غضروف . باشددار مياي شبه مطبق مژهاستوانه

 غدد موكوسي ديده ،هاي جامي شكل و در پارينفوق سلول
در اكثر حيوانات غضروف حلقوي نيز از نوع شفاف . دوشمي

و در گاوميش نيز به همين صورت گزارش شده ) 2 و 1(بوده 
همچنين در گاوميش غضروف حلقوي داراي بافت ). 4( است

هاي لنفاوي ثانويه در پارين پوششي از نوع تنفسي است و ندول
در بعضي حيوانات غدد سروموكوسي ). 4( شوداهده ميآن مش

  ).2 و 1( در پارين اين غضروف گزارش شده است
چنين . باشدس غضروف هرمي در شتر از نوع االستيك ميأر

 16 ،12(وضعيت در تمام حيوانات و انسان گزارش شده است 
در . دباششفاف ميخود غضروف هرمي در شتر از نوع ). 20 و

ميش نيز چنين وضعيتي گزارش ت و همچنين گاوساير حيوانا
  ).4 و 2(شده است 

غضروف شاخي در شتر از نوع غضروف االستيك بوده كه در 
باشد ساير حيوانات و همچنين در گاوميش نيز از همين نوع مي

اپيتليوم غضروف شاخي در اين حيوان از نوع ). 11 و 4(
ر پارين به همراه غدد موكوسي دسنگفرشي مطبق غير شاخي 

 از نوع در گاوميش بافت پوششي غضروف شاخي. باشدمي
همچنين در گاوميش ). 4( باشدسنگفرشي مطبق غيرشاخي مي

 و در ناحيه بودهپارين داراي بافت همبند متراكم نامنظم كالژني 
  ).4( اي استزير مخاط از نوع بافت رشته

باشد از نوع غضروف ميخي در شتر كه بسيار ضعيف مي
غضروف فوق در ساير حيوانات نيز االستيك . تيك استاالس

).20 و 2( گزارش شده است
تليوم سنگفرشي مطبق هاي جانبي در شتر داراي اپيبطن

هاي چين. باشدبه همراه غدد موكوسي در پارين ميغيرشاخي 
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هاي جانبي داراي عضالت مربوطه بوده صوتي موجود در بطن
 رباط صوتي مربوطه را تشكيل ،يكهاي االستكه همراه با رشته

چين صوتي در گاوميش نيز داراي بافت پوششي . دهدمي
  ).4( سنگفرش مطبق غيرشاخي است
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