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INTRODUCERE
Sistemul cardiovascular asigură irigarea cu sânge a tuturor ţesuturilor şi
organelor în funcţie de activitatea fiecăruia. Diferitele specii de animale nu au acelaşi
temperament, aceeaşi forţă, acelaşi tip de alimentaţie, aşa încât, acelaşi ţesut sau organ
poate fi supus la solicitări diferite, de la o specie la alta. Cum principala modalitate de
apărare a iepurelui este fuga, musculatura scheletică trebuie să asigure posibilitatea de
deplasare la o viteză mai mare decât a majorităţii mamiferelor. Altfel spus, iepurele
este un alergător de viteză ceea ce necesită un start exploziv pentru a lua un avans
rapid faţă de urmăritor. Pentru un asemenea stil de viaţă, muşchii trebuie să aibă o
anumită structură (un raport fibre albe/fibre roşii, net în favoarea celor albe), iar
vascularizaţia lor să fie în conformitate cu solicitarea.
Organismul animal are capacitate de adaptare deosebită şi în funcţie de
solicitare, astfel că dezvoltă structuri capabile să îşi îndeplinească funcţiile în relaţie cu
solicitarea la care sunt supuse. Mielul nu este un animal temperamental, dar prin
modul particular de procurare (păscut) şi prelucrare a hranei se deosebeşte mult de
majoritatea speciilor de mamifere. Procurarea hranei se face în poziţie patrupodală,
timp de multe ore zilnic, iar prelucrarea hranei necesită de asemenea, un proces
complicat şi de durată. Pentru derularea corespunzătoare a acestor procese,
considerăm că este posibil ca mielul să prezinte unele particularităţi la nivelul
sistemului cardiovascular.
Cuvinte cheie: aortă, ramificații aortice, structura peretelui arterial
STRUCTURA LUCRĂRII
Lucrarea intitulată “Particularități morfologice ale arterelor de calibru mare la
iepure și miel” conține 146 de pagini și este redactată conform normelor în vigoare în
două părți.
Prima parte cuprinde 46 de pagini, structurată în 3 capitole și sintetizează
cadrul general actual al cunoașterii legate de aspectele morfologice generale și
particulare ale arterelor de calibru mare, dar și despre fiziologia circulației sanguine.
Partea a II-a, extinsă pe 93 de pagini, cuprinde cercetările personale pe două
specii: iepure și miel. Fiecare capitol este structurat în subcapitole ce prezintă scopul și
obiectivele, materialele și metodele utilizate, rezultatele obținute cu discuții asupra
acestora, cât și concluziile parțiale, din care reies concluziile generale. Rezultatele
lucrării de cercetare sunt prezentate şi în 93 de figuri.
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SCOP ȘI OBIECTIVE
Unele animale sunt blânde altele agresive, unele sunt fricoase altele nu, unele
sunt folosite ca animale de companie, altele ca animale de povară sau sport. Mai mult,
animalele nu au aceeaşi talie, acelaşi temperament, aceeaşi forţă, acelaşi tip de
alimentaţie, aşa încât un ţesut sau organ poate fi supus la solicitări diferite de la o
specie la alta, dar şi de la o oră la alta, în cursul aceleiaşi zile. Diferenţe mari există
uneori, chiar între animale care consumă acelaşi tip de furaje - exemplu: cele care
consumă vegetale pot fi rozătoare sau rumegătoare.
Pornind de la aceste observaţii ne-am propus să facem investigaţii asupra
arterelor de calibru mare, la două astfel de specii - leporide şi rumegătoare mici.





Obiective generale:
Efectuarea de investigaţii anatomice asupra vaselor de calibru mare, la
iepure şi miel;
- injectarea unei substanţe colorante în arborele vascular,
- investigarea anatomică a arterei aorte şi a ramificaţiilor sale.
Efectuarea de investigaţii histologice asupra vaselor de calibru mare, la
aceleași specii.
- verificarea structurii arterelelor de calibru mare la iepure și la miel, şi dacă
aceste artere prezintă structură diferită faţă de alte specii de mamifere;
- existenţa unor structuri ce pot constitui particularităţi de specie, la nivelul
arterele de calibru mare, la iepure și la miel.
REZULTATELE CERCETĂRII

Capitolul 4, intitulat “Morfologia macroscopică a arterelor de calibru mare la
iepure” cuprinde - după efectuarea unei disecții stratigrafice, descrierea din punct de
vedere anatomic al arterelor de calibru mare, în funcție de dispoziția, traiectul,
raporturile, dimensiunile şi aspectul acestora, urmată de fotografierea macroscopică și
prelucrarea fotografiilor în photoshop. Disecțiile anatomice au fost efectuate pe 15
iepuri, în vârstă de 6-8 luni, folosind trusa anatomică de disecție, mese de disecție,
anestezice și aparatul de fotografiat.
•
Artera subclaviculară stângă este la iepure, una dintre ramurile/colateralele
desprinse de la nivelul aortei ascendente, în imediata apropiere a arcului aortic.
•
În cazul leporidelor, trunchiul arterial bicarotic lipsește, datorită faptului că
artera carotidă comună stângă se detașează de la nivelul trunchiului arterial
brahiocefalic, foarte aproape de originea acestuia.
•
Terminalele arterei aorte descendente sunt reprezentate la iepure, de arterele
iliace comune - stângă şi dreaptă, care se bifurcă la nivelul ultimei vertebre lombare.
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•
De la origine cele două artere iliace comune, urmăresc un traiect ventral,
pentru ca după aproximativ 1 cm, acestea să se bifurce terminal, într-o arteră iliacă
internă și o arteră iliacă externă.
•
De la origine și până la emiterea arterelor terminale, arterele iliace comune
emit ca și colaterale, arterele circumflexe iliace profunde.

Fig.1.Arcul aortic la iepure
1.Arc aortic; 2.Trunchi arterial brahiocefalic; 3.Artera
subclaviculară stângă; 4.Artera subclaviculară dreaptă;
5.Artera carotidă comună dreaptă; 6.Artera carotidă
comună stângă.

Fig.2.Artera aortă descendentă toracică la iepure
1.Cord; 2.Artera aortă toracică; 3.Pulmon; 4.Esofag;
5.Muşchiul diaphragm; 6.Inelul aortic.

Capitolul 5, intitulat “Morfologia macroscopică a arterelor de calibru mare la
miel” are aceeași obiective ca și capitolul anterior, cu mențiunea că au fost folosite
piese anatomice provenind de la 15 miei, în vârstă de 4-6 luni.
•
Bulbul aortic se continuă la miel în sens ascendent, cu artera aortă ascendentă,
care, imediat după ce părăsește sacul pericardic prezintă o inflexiune dorso-caudală,
formând arcul/crosa aortică.
•
La miel, singura colaterală care se detașază de la nivelul marii curburi a
arcului aortic este trunchiul arterial brahiocefalic.
•
Artera aortă descendentă toracică emite pe traiectul său, atât ramuri colaterale
parietale, reprezentate de arterele intercostale dorsale, cât și ramuri colaterale
viscerale, reprezentate de trunchiul arterial bronho-esofagian.
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•
Artera aortă descendentă abdominală emite pe traiectul său la miel, colaterale
parietale, reprezentate de arterele lombare şi colaterale viscerale, reprezentate de
trunchiul arterial celiaco-mezenteric, arterele renale, arterele gonadice și artera
mezenterică caudală.
•
Terminalele arterei aorte descendente abdominale sunt reprezentate la miel,
de două artere iliace externe, două artere iliace interne și o arteră sacrală mediană.

Fig.3.Crosa aortică la miel
1.Cord; 2.Aorta ascendentă; 3.Trunchiul arterial pulmonar;
4.Trunchiul arterial brahiocefalic; 5.Crosa aortică; 6.Artera
subclaviculară stângă; 7.Trahee; 8.Artera subclaviculară
dreaptă; 9.Trunchiul arterial bicarotic; 10-10’.Arterele
carotide comune.

Fig.4.Artera subclaviculară dreaptă la miel
1.Artera subclaviculară dreaptă; 2.Trunchiul arterial
bicarotic; 3.Trunchiul arterial brahiocefalic; 4.Artera
subclaviculară stângă; 5.Trahea; 6.Artera carotidă
comună dreaptă; 7.Artera carotidă comună stângă.

Capitolul 6 intitulat “Aspecte structurale ale arterelor mari la iepure”cuprinde
un studiu microscopic al arterelor evidențiate și descriese anterior.
Fragmente din arterele mari, de la cei 15 iepuri luaţi în studiu, au fost fixate în
amestec Stieve timp de 24 de ore, apoi prelucrate prin includere în parafină şi
secţionate la 5 µ. Pentru contrastarea imaginilor s-a apelat la două tehnici de colorare:
- Tricrom Goldner (pentru aspecte generale, topografice);
- Verhoeff (pentru structurile elastice).
Secţiunile histologice au fost examinate la un microscop Olimpus BX41, prevăzut
cu cameră digitală pentru captarea imaginilor.
Arterele luate în studiu - încadrate la categoria artere mari, prezintă
particularităţi în funcţie de zona anatomică deservită. Proporţia în care sunt
reprezentate cele trei tunici arteriale nu este nici pe departe aceeaşi, la toate arterele
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încadrate aici. La primele segmente, media predomină net, iar adventiţia reprezintă
aproximativ 15%, dar pe măsură ce se îndepărtează de cord, proporţia între tunici se
modifică.
Considerăm că arterele mari la iepure, pot fi clasificate în trei categorii:
a. artere elastice tipice:
- trunchiul arterial pulmonar;
- artera aortă ascendentă (inclusiv la nivelul crosei aortice);
- artera aortă descendentă toracică;
- artera aortă descendentă abdominală.
b. artere de tranziţie:
- arterele subclaviculare (arterele elastico-musculare)
- arterele carotide (arterele musculo-elastice);
c. artere musculare: arterele iliace interne şi externe

Fig.5. Artera aortă ascendentă/Crosa aortică
(Tricrom Goldner)
săgeata neagră – intima; săgeata albastră – media;
săgeata roşie – adventiţia

Fig.6. Artera aortă ascendentă/Crosa aortică
(Verhoeff)
săgeata neagră – lamă elastică; săgeata roşie –
adventiţia

Arterele mari se aseamănă la iepure, din punct de vedere structural, cu situaţia
existentă la majoritatea speciilor de mamifere, în sensul că, de la cord pleacă artere
elastice tipice, care se continuă cu artere de tranziţie ce fac legătura cu arterele
musculare tipice.
Calibrul arterelor este raportat la talia animalului, iar structura pereţilor
arteriali este dată în primul rând de grosimea lor, şi în măsură foarte mică, de alţi
factori ce ar putea acţiona asupra sistemului cardiovascular.
Aspectul şi dispoziţia lamelelor elastice din media arterelor mari de iepure sunt
asemănătoare cu situaţia întâlnită la alte mamifere, chiar dacă unele au talie mai mare,
diferenţa este dată doar de numărul acestora, care la iepure se situează în jurul valorii
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de 30. Dacă apreciem în funcţie de talia corporală, putem spune că peretele aortei de
iepure este mai elastic decât la aorta de la om şi că acest lucru reprezintă o adaptare la
solicitările deosebite din momentele de panică în care intră iepurele la cel mai mic
pericol.

Fig.7.Artera subclaviculară stângă
(Tricrom Goldner)
săgeata neagră – intima; săgeata albastră – media;
săgeata roşie – adventiţia.

Fig.8.Artera subclaviculară stângă
(Verhoeff)
săgeata albastră – lamă elastică; săgeata roşie –
adventiţia.

În cazul tuturor arterelor luate în studiu, adventiţia conţine cantităţi mici de
ţesut elastic reprezentat de fibre subţiri orientate în toate direcţiile, iar diferenţele de
la un vas la altul sunt nesemnificative, faţă de situaţia existentă la majoritatea speciilor
de mamifere.
Capitolul 7 intitulat “Aspecte structurale ale arterelor mari la miel”cuprinde o
cercetare histologică a arterelor evidențiate anatomic, după aceleași metode ca și cele
descrise în capitolul anterior.
Pe baza rezultatelor obţinute de noi, care au scos în evidenţă situaţia particulară
din zona anatomică deservită de arterele mari, considerăm că în funcţie de structura
mediei, aceste artere pot fi împărţite la miel, în următoarele categorii:
a) Artere cu structură particulară:
- Artera aortă ascendentă (inclusiv la nivelul crosei aortice);
- Trunchiul arterial pulmonar;
- Artera aortă descendentă toracică;
- Trunchiul arterial brahiocefalic;
- Trunchiul arterial bicarotic;
- Artera suclaviculară stângă;
- Artera suclaviculară dreaptă.
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b)

Artere elastice tipice:
- Artera aortă descendentă abdominală.
c) Artere de tranziţie:
- Artera carotidă dreaptă;
- Artera carotidă stângă;
- Artera iliacă externă dreaptă;
- Artera iliacă externă stângă;
- Artera iliacă internă dreaptă;
- Artera iliacă internă stângă.
Media arterelor mari este formată la miel, din aceleaşi elemente structurale de
bază, ca la alte specii de mamifere, respectiv componente elastice, musculare şi
colagenice, dar proporţia şi modul lor de distribuţie sunt diferite la cele mai multe
dintre ele.
Primele segmente arteriale care pleacă de la cord, conţin în medie lamele
elastice concentrice, dispuse relativ riguros, doar în zona dinspre intimă, în rest, fibrele
elastice ocolesc componenta musculară organizată sub formă de insule musculare
polimorfe dispuse pe toată circumferinţa mediei.
Insulele musculare au dispoziţie zonală la arterele subclaviculare şi prin
contracţie, formează cute înalte ce proemină în lumen şi modifică între limite mari,
lumenul vasului, funcţionând ca un sfincter care reglează cantitatea de sânge ce trece
spre segmentele următoare.

Fig.9. Artera aortă ascendentă/
Crosa aortică (Tricrom Goldner)
săgeata neagră – adventiţia; săgeata albastră –
fascicule musculare în medie;
săgeata roşie – ţesut conjunctiv în medie.

Fig.10. Artera aortă ascendentă/
Crosa aortică (Verhoeff)
săgeata albastră – fascicule musculare; săgeata roşie –
lame elastice.
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Fig.11.Artera suclaviculară stângă (Tricrom Goldner)
săgeata neagră – media; săgeata albastră – cute
proeminente; săgeata roşie – insula musculară.

Fig.12.Artera suclaviculară stângă (Verhoeff)
săgeata neagă – lame elastice; săgeata roșie – insulă
musculară în medie.

Structura particulară a mediei arterelor mari la miei, sugerează că, pe lângă
funcţiile de conducere şi uniformizare a coloanei de sânge, participă unele dintre ele, la
o distribuţie preferenţială a sângelui spre zonele mai solicitate în cursul proceselor de
procurare şi digestie a hranei.
Ierbivorele consumă cantităţi mari de hrană care este supusă unui proces de
digestie complex, aşa că în timpul păscutului, mari cantităţi de sânge sunt dirijate
preferenţial spre segmentele anterioare ale corpului, iar în timpul digestiei, spre
cavitatea abdominală.
Adventiţia arterelor luate în studiu prezintă pe de o parte, diferenţe de
grosime în funcţie de calibru şi zona deservită, iar pe de altă parte, în ceea ce priveşte
proporţia dintre componentele structurale şi dispoziţia acestora.
Raportul între componentele colagenică şi elastică este diferit în adventiţia
arterelor studiate, cantitatea de ţesut elastic fiind mică în cazul unora, bine
reprezentată, la altele şi foarte bine reprezentată, la câteva dintre ele.
Diferenţele relativ mari în privinţa cantităţii şi dispunerii ţesutului elastic din
adventiţia vaselor studiate, nu par a avea legătură directă cu grosimea acesteia, ci apar
ca o adaptare la solicitările exercitate asupra lor, care în unele zone anatomice sunt
mult mai mari, decât în altele.
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La iepure, artera aortă descendentă toracică emite doar ramuri parietale, iar
aorta abdominală emite ramuri viscerale și parietale, după care se termină
bifurcat în două trunchiuri iliace comune - stâng și drept.
La miel, artera aortă ascendentă emite în apropierea arcului, o singură
colaterală - trunchiul arterial brahiocefalic, iar artera aortă descendentă emite
în segmentul abdominal, colaterale parietale şi doar 4 colaterale viscerale.
Peretele arterei aorte este mai elastic la iepure decât la om - aspect ce
reprezintă o adaptare la solicitările deosebite din momentele de panică.
Media arterelor mari este formată la miel, din aceleaşi elemente structurale de
bază ca la alte specii de mamifere, dar proporţia şi modul lor de distribuţie
sunt diferite la cele mai multe dintre ele.
Primele segmente arteriale conţin în media lor, la această specie, lamele
elastice concentrice dispuse riguros, doar în zona dinspre intimă.
Insulele musculare au dispoziţie zonală la arterele subclaviculare şi prin
contracţie formează cute înalte ce proemină în lumen şi modifică între limite
mari, lumenul vasului, funcţionând ca un sfincter, care reglează cantitatea de
sânge ce trece spre segmentele următoare.
Structura particulară a mediei arterelor subclaviculare la miei, arată că pe
lângă funcţiile de conducere şi uniformizare a coloanei de sânge, ele participă
la o distribuţie preferenţială a sângelui spre zonele mai solicitate în anumite
momente.
Distribuţia preferenţială a sângelui pare legată de modul de hrănire al mieilor,
ce necesită aport sanguin crescut spre segmentele anterioare ale corpului, în
timpul păscutului şi spre cavitatea abdominală, în timpul digestiei.
Diferenţele relativ mari în privinţa cantităţii şi dispunerii ţesutului elastic din
adventiţia vaselor studiate, nu au legătură directă cu grosimea acesteia, ci apar
ca o adaptare la solicitările exercitate asupra lor, în funcţie de zona anatomică
deservită.
Particularităţile structurale evidenţiate în media şi adventiţia arterelor mari la
miei, sugerează că hemodinamica circulaţiei în arterele de calibru mare este la
ovine, diferită în mare măsură, faţă de cea existentă la majoritatea speciilor de
mamifere.
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