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Abstract
Background: Kidneys are the vital organs of the body. Left and right renal arteries supply blood to
them. Variations are common in the pattern of kidney vessels and this variety includes the accessory
and aberrant renal artery.
Case presentation: During routine dissection of an approximately -65year-old male cadaver, we
observed that below the origin of the left main renal artery, an accessory renal artery originates
from the abdominal aorta and enters the left renal hilum. Also, the left main renal artery is divided
into anterior and posterior trunks before entering the hilum, that the anterior and posterior trunks
are divided into three and two branches, respectively.
Conclusion: Awareness of anatomy and variations associated with the kidney, such as the presence
of an accessory renal artery, is of great clinical importance and helps surgeons and specialists
during surgical and medical procedures.
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چكيده:
سابقه و هدف :کلیهها از ارگانهای حیاتی بدن هستند .رشیانهای کلیوی راست و چپ خونرسانی آنها را تامین میکنند .واریاسیون در الگوی عروق کلیه شایع
است .این تنوع شامل رشیان کلیوی فرعی و نابجا است.
گزارش مورد :هنگام ترشح روتین جس د مردی حدود  65ساله ،مشاهده کردیم که در زیر منشأ رشیان اصلی کلیوی چپ ،یک رشیان کلیوی فرعی از آئورت شکمی
منشأ گرفته و وارد ناف کلیه در سمت چپ میشود .همچنین ،رشیان کلیوی اصلی چپ قبل از ورو د به ناف به تنههای قدامی و خلفی تقسیم میشود که تنههای قدامی
و خلفی به ترتیب به سه و دو شاخه پیش نافی تقسیم میشوند.
نتیجه گیری :آگاهی از آناتومی و واریاسیونهای مرتبط با کلیه مانند وجود رشیان کلیوی فرعی از اهمیت بالینی باالیی برخوردار است و به جراحان و متخصصان
در پروسیجرهای جراحی و درمانی کمک میکند.
واژگانكلیدی :ترشیح ،کلیه ،واریاسیون رشیانی ،رشیان کلیوی فرعی

نویسنده مسئول :محسن نوروزیان
پست الکترونیکNorozian93@gmail.com :

Research in Medicine 2021; Vol.45; No.1;84 -88

] [ Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir on 2022-05-21

مقدمه:
شریانهای کلیوی راﺳت و چپ در ﺳﻄﺢ دیسﮏ ﺑین مﻬرهای  ،L2-L1پایینتر از
مﺒدا شریان مﺰانﺘریﮏ فوقانی از ﺳﻄﺢ قدامی خارﺟی آئورت شکمی منشﺄ میﮔیرند.
در هر ﺳمت ،یﮏ شریان کلیوی وارد ناف کلیه میشود .شریان کلیوی راﺳت ﺑلندتر
اﺳت و از پشت ورید اﺟوف تحﺘانی عﺒور میکند ،در حالیکه شریان کلیوی چپ از
پشت ورید کلیوی چپ عﺒور میکند .هردو شریان قﻄر ﺑراﺑری دارند) .(3-1تﻐییرها
در الﮕوی شریان کلیوی ﺑیش از ﺳایر شریانها ﮔﺰارش شده و ﺑیشﺘر این تﻐییرهای
ناشی از وﺟود شریان کلیوی فرعی اﺳت .واریاﺳیون عروق کلیوی از شایﻊترین
واریاﺳیونهای ﺳیسﺘﻢ کلیوی هسﺘند) .(5 ,4واریاﺳیونهای شریانی کلیه ﺑه دو
دﺳﺘه تقسیﻢ میشوند -1 :تقسیﻢ شریان کلیوی اصلی ﺑه شاخههای ﺳﮕمنﺘال در
فاصلهای دورتر از ناف کلیه نسﺒت ﺑه حالت نرمال -2 ،وﺟود شریانهای کلیوی
فرعی و ناﺑﺠا ) accessoryو  .(6)(aberrantدر دوره ﺟنینی خونرﺳانی کلیهها
مﺘناﺳب ﺑا صعود آنها ﺑه ناحیه کمری اﺳت .هنﮕام صعود ،عروق کلیوی دژنره
شده و ﺑا عروق خونی ﺟدید در ﺳﻄﺢ ﺑاﻻتر توﺳﻂ شاخههایی از آئورت ﺟایﮕﺰین
میشوند .یکی از دﻻیﻞ وﺟود شریان کلیوی فرعی مرﺑوط ﺑه تکامﻞ شاخههای
مﺰونفریﮏ ﺟانﺒی آئورت پشﺘی در دوره ﺟنینی اﺳت) .(7آﮔاهی از واریاﺳیونهای
کلیوی و وﺟود شریان کلیوی فرعی در پروﺳیﺠرهای ﺑالینی مانند پیوند کلیه،
آنوریسﻢ آئورتی و ﺟراحیهای ﺳیسﺘﻢ ادراری تناﺳلی اهمیت دارد.

گزارش مورد:
در این ﮔﺰارش مورد ،ﻃی تشریﺢ روتین مردی حدود  65ﺳاله ،فیکﺲ شده در
فرمالین 10درصد ،در دپارتمان آناتومی دانشﮕاه علوم پﺰشکی شﻬید ﺑﻬشﺘی ،ما
مشاهده کردیﻢ که در الﮕوی خونرﺳانی ﺑه کلیه چپ واریاﺳیون وﺟود دارد .در
تشریﺢ دیواره خلفی شکﻢ ﻻیه ﺟداری صفاق ﺑه دقت از ﺳﻄﺢ احشا و عروق و
اعﺼاب این ناحیه از شکﻢ ﺟدا شد .تمامی شاخههای آئورت شکمی تشریﺢ شدند.
مشاهده کردیﻢ در ﺳﻄﺢ دیسﮏ ﺑین مﻬرهای  L2-L1و پایین تر از مﺒدا شریان
مﺰانﺘریﮏ فوقانی ،شریان اصلی کلیوی چپ و در ﺳﻄﺢ کنار فوقانی مﻬره  L2یﮏ
شریان کلیوی فرعی از ﺳﻄﺢ قدامی خارﺟی آئورت شکمی ﺟدا شده اﺳت .شریان
کلیوی اصلی قﻄر ﺑیشﺘری داشت .در ﺳمت راﺳت فقﻂ یﮏ شریان اصلی کلیوی
وﺟود داشت .ﺳﭙﺲ کلیهها را تشریﺢ کردیﻢ .کﭙسول و فاﺳیای کلیوی ،چرﺑی
اﻃراف کلیه و ناف کلیه در دو ﻃرف ﺑرداشﺘه شدند .در ﺳمت چپ شریان کلیوی
اصلی قﺒﻞ از رﺳیدن ﺑه ناف کلیه ﺑه دو تنه قدامی و خلفی تقسیﻢ شد ﺑه ﻃوری
که تنه قدامی ﺑه ﺳه شاخه پیش نافی و تنه خلفی ﺑه دو شاخه تقسیﻢ و وارد ناف
شدند .شریان کلیوی فرعی ﺑا عﺒور از ﺳﻄﺢ قدامی حالب وارد ناف کلیه چپ شده
ﺑود .الﮕوی خونرﺳانی کلیه راﺳت نرمال ﺑود و در هر ﺳمت یﮏ ورید کلیوی خون
را ﺑه ورید اﺟوف تحﺘانی تﺨلیه میکرد )شکﻞ.(1
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شکل  .1نمای قدامی کلیه چپ :AA .آئورت شکمی :LRA ،شریان کلیوی اصلی چپ :ARA ،شریان کلیوی فرعی :PT ،تنه خلفی :AT ،تنه قدامی:U ،حالب :LK ،کلیه چپ :* ،شاخههای پیش نافی منشعب

شده از تنه قدامی و خلفی
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نتیجه گیری:
دانــش کافــی در مــورد آناتومــی و واریاﺳــیونهای عروقــی کلیــه اهمیــت
کلینیکــی ﺑاﻻیــی دارد .ﺑناﺑراین ﻻزم اﺳــت ﺟراحــان قﺒﻞ از انﺠام پروﺳــیﺠرهای
ﺟراحــی ماننــد آنوریســﻢ آئــورت شــکمی ،پیونــد و ﺑرداشــﺘن کلیــه اﻃﻼعــات
کافــی در مــورد موقعیــت آناتومیــﮏ کلیههــا و الﮕــوی خونرﺳــانی آنهــا ﺑــا
توﺟــه ﺑــه تکنیﮏهــای تﺼویرﺑــرداری و آنﮋیوﮔرافــی در اخﺘیــار داشــﺘه ﺑاشــند
تــا عــوارض هنــﮕام و پــﺲ از ﺟراحــی کاهــش یاﺑــد.
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بحث:
در این ﮔﺰارش ،خونرﺳانی کلیه ﺳمت چپ توﺳﻂ دو شریان کلیوی اصلی و
فرعی تامین میشد.کلیه یکی از ارﮔانهای فعال از نﻈر مﺘاﺑولیکی در ﺑدن اﺳت
ﺑه ﻃوری که دو کلیه حدود  25درصد از ﺑرونده قلﺒی را از ﻃریﻖ شریانهای
کلیوی دریافت میکنند .واریاﺳیونهای عروق کلیه ﺑه ﻃور شایعی هنﮕام تشریﺢ
اﺟساد مشاهده میشود .مﻄالعههای اخیر نشان داده اﺳت که  30درصد از افراد
یﮏ یا چند شریان کلیوی فرعی دارند) .(8محققان ﺑرای توصیﻒ عروق اﺿافی
از واژههای مﺨﺘلفی اﺳﺘفاده میکنند .اﮔر شریان اﺿافی وارد کﭙسول شده اما وارد
ناف نشود  Aberrantیا ناﺑﺠا و اﮔر ﺑه ﻃور مسﺘقیﻢ وارد ناف شود  Accessoryیا
فرعی نامیده میشود .شریانهای فرعی اﻏلب از آئورت شکمی در ﺑاﻻ یا پایین مﺒدا
شریان اصلی کلیوی منشﺄ میﮔیرند و ﺑه ندرت از تنه ﺳیلیاك یا شریان مﺰانﺘریﮏ
فوقانی ﺟدا میشوند) .(9در ﮔﺰارش پاﺳﺒﺨش و همکاران عﻼوه ﺑر شریان کلیوی
اصلی در ﺳمت راﺳت یﮏ شریان کلیوی فرعی نیﺰ از آئورت شکمی ﺟدا شده و
وارد قﻄب تحﺘانی کلیه راﺳت شده ﺑود .در ﮔﺰارشی دیﮕر کلیه چپ توﺳﻂ یﮏ
شریان کلیوی اصلی و دو شریان کلیوی فرعی که دارای یﮏ تنه مشﺘرك ﺑودند،
خونرﺳانی میشد ) .(11 ,10کلیه ،ﻏدد فوق کلیوی و ﻏدد ﺟنسی توﺳﻂ شریان
مﺰونفریﮏ ﺟانﺒی آئورت پشﺘی خونرﺳانی میشوند .ﺑر اﺳاس مناﺑﻊ ﺟنین شناﺳی
عروق مﺰونفریﮏ ﺑه ﺳه ﮔروه فوقانی ،میانی و تحﺘانی تقسیﻢ میشوند .عروق
کلیوی از ﮔروه میانی تشکیﻞ میشوند .ﺑاقی ماندن ﺑیش از یﮏ شریان در ﮔروه
میانی ﺳﺒب تشکیﻞ شریان کلیوی فرعی میشود) .(12مﻄالعهها نشان دادهاند

که ﺑین وﺟود شریان کلیوی فرعی و نکروز ﺑافت کلیه ،ترومﺒﺰ کلیوی ،خونریﺰی
هنﮕام ﺟراحی ،عوارض پﺲ از ﺟراحی ارتﺒاط وﺟود دارد .شریان کلیوی فرعی
وارد شده ﺑه قﻄب تحﺘانی کلیه ﺑه دلیﻞ فشار ﺑر حالب میتواند ﺳﺒب هیدرونفروز
کلیوی شود .ﺑرخی دیﮕر از مﻄالعهها نشان دادهاند که آﺳیب و ﺑسﺘه شدن شریان
کلیوی فرعی منﺠر ﺑه کاهش خونرﺳانی ﺑه کلیهها و ﺳﺒب انفارکﺘوس کلیوی
میشود) .(15-13در ﺳالهای اخیر درخواﺳت ﺑرای پیوند کلیه افﺰایش یافﺘه اﺳت
و پیوند کلیه ﺑا وﺟود شریان کلیوی فرعی ،مشکﻞتر از پیوند کلیه ﺑا یﮏ شریان
اﺳت) .(16 ,6در این ﮔﺰارش ما یﮏ مورد واریاﺳیون در الﮕوی خونرﺳانی کلیه
چپ را ﮔﺰارش کردیﻢ که شریان کلیوی فرعی از آئورت شکمی در زیر مﺒدا شریان
کلیوی اصلی ﺟدا شده ﺑود و شریان اصلی کلیوی چپ ﺑه دو تنه قدامی و خلفی
و شاخههای پیش نافی تقسیﻢ شده ﺑود .ﺑا توﺟه ﺑه نکات ذکر شده در ﺑاﻻ ،وﺟود
شریان کلیوی فرعی از نﻈر تکاملی و ﺑالینی اهمیت دارد.
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