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پژوهش و سازندگي  ۷۰

                     

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان
شماره ۶۴ ، پاييز ١٣٨٣

¿¿¿

مطالعه آناتوميكي و مورفولوژيكي  
استخوانچه هاي گوش مياني شتر در مقايسه با 

ساير نشخوار كنندگان

چكيده
در اين تحقيق به منظور بررسي جزئيات استخوانچه هاي گوش مياني شتر و مقايسه آنها با ساير نشخوار كنندگان از هر كداميك از 
حيوانات بالغ شتر، گاو، گوسفند و بز پنج عدد جمجمه تهيه گرديد. پس از برداشتن استخوان گيجگاهي هر نمونه، استخوانچه هاي 
گوش مياني خارج گرديد و در هر حيوان عالوه بر بررسـي شـكل ظاهري آنها، فاكتورهايي از قبيل وزن، ابعاد و زوائد مختلف آنها 
به طور جداگانه با اسـتفاده از ترازو و كوليس اندازه گيري و ثبت گرديد و در انتها نتايج به دسـت آمده با اسـتفاده از آزمون آماري 
دانكن (p<۰/۰۵) بين حيوانات بررسـي و مقايسـه گرديد كه اختالفات حاصله معني دار بود. در نتيجه مشخص گرديد كه استخوان 
چكشـي در شـتر بيشـترين وزن را دارد و طول كل اين استوان در گاو بيشتر از شتر، گوسـفند و بز مي باشد. طول دسته استخوان 
چكشي در شتر  بلندتر از گاو مي باشد و زائده جانبي آن هم در شتر رشد بيشتري كرده است. استخوان سنداني در گاو و شتر داراي 
وزن يكساني بوده و عرض تنه آن در شتر بيشتر از ساير حيوانات ميباشد. استخوان ركابي در شتر در مقايسه با ساير حيوانات مورد 

مطالعه در اين تحقيق داراي ابعاد بزرگتري مي باشد.

كلمات كليدي: آناتومي، استخوانچه هاي گوش مياني، شتر، گاو، گوسفند، بز

Pajouhsh & Sazandegi  No: 64 pp: 70-75

Comparative anatomical and morphological study of middle ear bones between camel and
other reuminants.
By: MohammadPour, A.A, Department of Anatomical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahre Kord 
University, ShareKord.
In this study twenty skulls from camel, cow, sheep and goat (each of them five skulls) from Shahrekord and Najafabad 
abattoirs were collected. After preparing the skulls, the middle ear bones (Malleus, Incus and Stapes) were removed. 
They were compared from factors like total appearance size and weight. we concluded that, in camel the weight of 
malleus was more than other animals and in cow the total length of malleus was longer than the others. The other 
factors of malleus such as lateral process very well developed , in contrawise the rostral process was a little process. By 
comparing the incus and stapes between animals to be determined the weight of incus between camel and cow is same 
but the wide of trunk in camel was more than other animals. In camel the dimensions of stapes was longer than other 
animals. By using statistical analyzing of Duncan's test (P<0.05), there was significant difference between animals. The 
other part of middle ear such as muscles, location and relation of it, between these animals studied and were similar.
Keywords: Comparative anatomy, Middle ear bones, Camel, Cow, Sheep, Goat
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۷۱پژوهش و سازندگي

مواد و روش ها
ــفند  ــتر، گاو، گوس جهت اين تحقيق از هر كدام از حيوانات بالغ اعم از ش
ــتارگاه هاي شهر كرد و نجف آباد تهيه و به سالن كالبد  و بز پنج جمجمه از كش
شناسي دانشكده منتقل گرديد. ابتدا استخوان گيجگاهي هر نمونه را برداشته و 

استخوانچه هاي گوش مياني (چكشي، سنداني و ركابي) آنها خارج گرديد.
در تهيه نمونه ها از اره برقي ويژه برش استخوان استفاده شد و جهت بررسي 
ــرم و كوليس با دقت يك دهم  ــرازوي دقيق با دقت يك هزارم گ ــا از ت نمونه ه
ــايل الزم جهت عكسبرداري استفاده شد. پس از تهيه نمونه ها،  ميلي متر و وس
فاكتورهايي از قبيل ابعاد، وزن، ضخامت و طول زوائد هر استخوانچه گوش در هر 
حيوان جداگانه اندازه گيري گرديد و سپس نتايج به دست آمده در بين حيوانات 

) بررسي و مقايسه گرديد.p) بررسي و مقايسه گرديد.p) بررسي و مقايسه گرديد. از طريق آزمون آماري دانكن با  (۰/۰۵>
نتايج

ــت آناتوميكي گوش  ــه موقعي ــخص گرديد ك ــق مش ــن تحقي در اي
ــن پرده صماخ،  ــن، وضعيت قرار گرفت ــر محل قرار گرفت ــي از نظ ميان
ــت.  ــابه اس ــاورات و اتصاالت در اين چهار حيوان مورد مطالعه مش مج

مقدمه
گوش يكي از پنج راه ارتباطي انسان و حيوانات با جهات بيرون است و يكي از پنج حس اصلي را شامل مي شود و عمل آن يعني شنيدن 
نقش مهمي در زندگي روزمره انسان و حيوان دارد. به طور كلي گوش عالوه بر دريافت اصوات و ادراك شنوايي در عمل تعادل بدن نيز دخالت 
دارد. از نظر آناتومي گوش از سه قسمت داخلي، مياني و خارجي تشكيل شده است. گوش داخلي بيشتر در ابعاد نوروفيزيولوژيك قابل مقايسه 
است و امكانات زيادي هم الزم دارد. گوش خارجي هم وجه مهمي براي مقايسه اش ندارد ولي گوش مياني به علت اهميتش در انتقال صوت و 
ــت كه حاوي سه استخوانچه  ــد. گوش مياني يا صندوق صماخ حفره نامنظمي اس از طرفي وجوه آناتوميكي زياد جهت  اين تحقيق برگزيده ش
ــنداني۲ و ركابي۳ مي باشد كه اين استخوانها مانند زنجيري به يكديگر اتصال مفصلي دارند و كار انتقال امواج صوتي را به  ــي۱، س بنامهاي چكش
گوش داخلي و تبديل آنها را به انرژي مكانيكي به عهده دارند (۱، ۲، ۴، ۵، ۶). بيشتر تحقيقات انجام شده در رابطه با گوش مياني در انسان 
و حيوانات آزمايشگاهي از جمله خرگوش و موش صحرايي صورت گرفته است (۱۲، ۱۳). با توجه به اينكه تحقيقات انجام شده در اين زمينه 
ــتخوانچه هاي گوش مياني شتر و مقايسه آنها با نشخوار كنندگان در منابع وجود ندارد  ــد و  اطالعاتي در رابطه با اس ــان مي باش منحصر به انس
اين تحقيق صورت گرفت تا به محققين و متخصصين در زمينه مقايسه جزئيات آناتومي، جراحي ها و بيماريهاي گوش مياني حيوانات، كمك 

بهتري نمايد.

ــات بيضي  ــه حيوان ــوده و در بقي ــتر گرد ب ــرده صماخ در ش ــكل پ ش
ــتر ۱۲/۵  ــماره ۱). قطر پرده صماخ در ش ــد (تصوير ش ــكل مي باش ش
ــفند و بز ۷  ــر، در گاو اقطار آن ۸ و ۱۰/۵ ميلي متر و در گوس ميلي مت

ــد. ــزارش گردي ــر گ و ۹ ميلي مت

در بررسي سه استخوانچه گوش مياني در بين حيوانات نتايج به صورت 
زير مشخص گرديد:

استخوانچه چكشي
ــتر، گاو، گوسفند و بز داراي سر، گردن دسته و سه زائده جانبي،  در ش
ــر با بدنه استخوان  ــماره ۲ - الف). س ــد (تصوير ش قدامي و عضالني مي باش
ــطح داخلي گردن استخوان چكشي، عصب  ــنداني مفصل مي شود و از س س
ــته اين استخوان همراه با يكي از زوائد  طنابي - صماخي۴ عبور مي كند. دس
(زائده قدامي) آن بر روي پرده صماخ قرار مي گيرد و دو زائده ديگر آن محل 
اتصال رباط (زائده جانبي) و عضله كشنده صماخ۵ (زائده عضالني) مي باشد 
در مقايسه شكل ظاهري اين استخوان در بين حيوانات مورد مطاله مشخص 

تصوير شماره ۱- شكل پرده صماخ را در گاو (الف) و شتر (ب) نشان مي دهد.

(ب)(الف)

تصوير شماره ۱- شكل پرده صماخ را در گاو (الف) و شتر (ب) نشان مي دهد.تصوير شماره ۱- شكل پرده صماخ را در گاو (الف) و شتر (ب) نشان مي دهد.

شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳
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پژوهش و سازندگي  ۷۲

مطالعه آناتوميكي و مورفولوژيكي...

جدول شماره ۱- مقايسه فاكتورهاي اندازه گيري شده در سه استخوانچه  گوش مياني در بين حيوانات مورد مطالعه

انحراف معيار ± ميانگين 

p<۰/۰۵ ٭ معني دار با
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شماره ۶۴، پاييز ۱۳۸۳

۷۳پژوهش و سازندگي

تصوير شماره ۲- جزئيات استخوانچه هاي گوش مياني شتر را نشان مي دهد

ب: استخوانچه سنداني

a - سـطح مفصلي با چكشي b- زائده عدسي شكل 

c- زائده بلند d- زائده كوتاه

ج: استخوانچه ركابي 

a - سـر b- زائده عضالني c- زائده خلفي d- صفحه 

قاعده اي  e- زائده قدامي f- پرده سدادي

گرديد كه سر استخوان چكشي در شتر و گاو صاف و بيضي شكل بوده ولي 
ــفند و بز ناهموار و داراي فرورفتگي هايي است. در شتر، گردن اين  در گوس
استخوان نسبت به ساير حيوانات بهتر مشخص بود. در مقايسه فاكتورهاي 
ــد كه در شتر وزن اين  ــده در بين اين حيوانات مشاهده ش اندازه گيري ش

استخوان بيشتر از بقيه مي باشد و طول دسته آن از گاو بيشتر است.
ــتري كرده است و بر عكس رشد زائده  ــتر زائده جانبي رشد بيش در ش
ــاري فاكتورها در بين  ــر آناليز آم ــت و  از نظ ــي آن از بقيه كمتر اس قدام

حيوانات، اختالفات حاصله معني دار مي باشد (جدول شماره ۱).

استخوانچه سنداني
ــابه  ــكل و محل قرار گرفتن مش ــر چهار حيوان از نظر ش در ه
ــماره ۲  ــد (تصوير ش بوده و داراي يك بدنه و دورزائده كوتاه و بلند مي باش

الف: استخوانچه چكشي

a - سـر b- گردن c- زائده جانبي d- زائده عضالني 

e- دسته f- پرده صماخ

ــابه هم بوده و داراي يك سطح  ــتخوان در حيوانات مش - ب). بدنه اين اس
ــي مي باشد. زائده كوتاه  ــدن با سر استخوان چكش مفصلي جهت مفصل ش
ــد به جدار قدامي بدنه متصل  ــدار خلفي بدنه اتصال دارد و زائده بلن در ج
ــر استخوان ركابي  ــطح مفصلي با س ــد. زائده بلند در انتها داراي س مي باش
مي باشد. در بعضي از حيوانات از جمله شتر در انتهاي اين زائده يك زائده 
ــكل وجود دارد كه در ساير حيوانات  ــي ش كوچكي تحت عنوان زائده عدس
ــه فاكتورهاي اندازه گيري شده  ــاهده نگرديد. در مقايس تحقيق حاضر مش
ــتخوان در بين حيوانات مشاهده گرديد كه در بز طول زوائد تقريبًا  اين اس
ــفند زائده بزرگ تقريبا سه برابر زائده كوچك است و در  برابر ولي در گوس
ــي آماري،  ــد. در بررس ــول اين زائده از بقيه حيوانات بلندتر مي باش گاو ط

اختالفات حاصله در بين حيوانات معني دار بود (جدول شماره ۱).

استخوانچه ركابي
ــابه  ــكل و محل قرار گرفتن مش ــر چهار حيوان از نظر ش در ه
بوده و داراي سر، گردن، دوشاخك و يك صفحه انتهايي مي باشد (تصوير 
ــر با انتهاي زائده بزرگ يا زائده عدسي شكل استخوان  ــماره ۲- ج). س ش
ــاخك قدامي و خلفي در وسط با غشاي  ــنداني مفصل مي شود و دو ش س
ــتند كه اين  ــط صفحه صافي به هم متصل هس ــور و در قاعده توس اوبترات
ــي  ــي قرار مي گيرد. در بررس ــه بيضي گوش داخل ــه بر روي دريچ صفح
ــد اغلب اين  ــخص ش ــده در بين حيوانات مش ــاي اندازه گيري ش فاكتوره
ــاير حيوانات مي باشد. در بررسي آماري  ــتر از س ــتر بيش فاكتورهاي در ش
ــده، مشخص گرديد كه به جز قطر بزرگ پرده  فاكتورهاي اندازه گيري ش
ــات معني دار  ــالف حاصله در بين حيوان ــاير فاكتورها، اخت ــدادي در س س

ــماره ۱). ــد (جدول ش مي باش

بحث
ــي حيوانات از نظر اختالفات مورفولوژيكي  برخالف انسان، اندامهاي حس
ــه قرار گرفته اند و در ميان حيوانات،  ــي و مقايس و آناتوميكي كمتر مورد بررس
ــده است. در ارتباط با مقايسه اجزاء بدن  ــتر در اين زمينه كمتر توجه ش به ش
ــان، مطالعات  ــتخوانچه هاي گوش مياني انس ــي از حيوانات، از جمله اس بعض
ــال  ــت. در همين زمينه Kurtul و همكاران در س ــادي صورت گرفته اس زي
ــتخوانچه هاي گوش مياني ده عدد خرگوش  ــا تحقيقي كه بر روي اس ۲۰۰۳ ب
نيوزيلندي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه در خرگوش همانند انسان سه 
استخوانچه هاي چكشي، سنداني و ركابي همراه با استخوان عدسي شكل وجود 
دارد و در مقايسه اندازه جزئيات استخوانها در دو جنس نر و ماده و سمت چپ 
و راست، اختالف معني داري بين سمت چپ و راست مشاهده شد و اندازه هاي 
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پژوهش و سازندگي  ۷۴

(go) و بز (sh) گوسفند ،(co)  با سه حيوان گاو - (ca) تصوير شماره ۳- مقايسه شكل ظاهري استخوانچه چكشي شتر(go) و بز (sh) گوسفند ،(co)  با سه حيوان گاو - (ca) تصوير شماره ۳- مقايسه شكل ظاهري استخوانچه چكشي شتر

مطالعه آناتوميكي و مورفولوژيكي...

ر

(go) و بز (sh) گوسفند ،(co)  با سه حيوان گاو - (ca) تصوير شماره ۴- مقايسه شكل ظاهري استخوانچه سنداني شتر(go) و بز (sh) گوسفند ،(co)  با سه حيوان گاو - (ca) تصوير شماره ۴- مقايسه شكل ظاهري استخوانچه سنداني شتر

(go) و بز( sh) گوسفند (co)  با سه حيوان گاو - (ca) تصوير شماره ۵- مقايسه شكل ظاهري استخوانچه ركابي شتر(go) و بز( sh) گوسفند (co)  با سه حيوان گاو - (ca) تصوير شماره ۵- مقايسه شكل ظاهري استخوانچه ركابي شتر
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۷۵پژوهش و سازندگي

پاورقي ها
1- Malleus
2- Incus
3- Stapes
4- Chordae tympani nerve
5- Tensor tympani muscle
6- Pars tensa of tympanic membrane
7- Epitympanic recess
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ــاهده شد (۷). در  ــمت راست بزرگتر از سمت چپ مش ــت آمده در س به دس
ــط Sorrat و همكاران در سالهاي ۱۹۹۲ و  ــان نيز در مطالعه اي كه توس انس
ــت مشخص گرديده است كه تغييرات مورفولوژيكي  ۱۹۹۸ صورت گرفته اس
بين استخوانچه هاي گوش به سن، جنس و نژاد وابسته است (۱۰ ، ۱۱) و در 
مطالعه ديگري كه توسط Oschman و Meiring در سال ۱۹۹۱ بر روي 
ــان به صورت مقايسه اي  ــتخوانچه چكشي ۷۵ جسد بالغ انس مورفولوژي اس
ــفيد، دو جنس نر و ماده و سمت چپ و راست صورت  ــياه و س در دو نژاد س
ــت در نتايج حاصله بين دو نژاد و چپ و راست اختالف معني داري  گرفته اس
ــده است ولي بين دو جنس اختالف حاصله معني دار نبوده است (۹).  بيان ش
روند تكاملي استخوانچه هاي گوش مياني در چند روز اول بعد از تولد به اوج 
خودش مي رسد و سپس ثابت مي ماند. در خرگوش، ۱۵ - ۱۰ روز بعد از تولد 
استخوانچه هاي گوش داراي رشد معني داري هستند و سپس رشد آنها بسيار 
ــد ولي گوش داخلي از جمله قسمت حلزوني آن تا روز ۲۶ بعد  جزئي مي باش
ــد (۱۲). در بررسي روند تكاملي اندازه  ــد معني داري مي باش از تولد داراي رش
طول استخوان چكشي، زائده طويل استخوان سنداني  و صفحه پايه استخوان 
ــتفاده از  ــنين مختلف پس از تولد با اس ركابي در موش بياباني مغولي در س
ــاهده گرديده است كه  ــبه كامپيوتري مش ويدئوميكروگراف و تكنيك محاس
ــنداني در ۳/۵ روزگي بعد از تولد اندازه آن ۳۰٪ افزايش پيدا  زائده طويل س
ــي و  ــد. زائده طويل چكش مي كند و از ۰/۵ ميليمتر به ۰/۶۵ ميليمتر مي رس
صفحه ركابي رشد نسبي بيشتري دارند و به ترتيب ۴۷ و ۵۰ درصد اندازه آنها 
افزايش مي يابد. در ۲۶ روزگي بعد از تولد اين زوائد به تكامل نهايي رسيده و 

اندازه آنها مشابه حيوان بالغ مي باشد (۳).
ــي حيوانات آبزي از  ــتخوانچه هاي گوش ميان ــه اس همچنين در مقايس
جمله وال با انسان و حيواناتي كه در خشكي زيست مي كنند مشخص شده 
ــيار بيشتر  ــتخوانچه ها در حيوانات آبزي بس ــت كه وزن و چگالي اين اس اس
ــتخوانچه ها در وال ۲۰۰ برابر  ــت. به نحوي كه وزن اين اس ــكي اس از خش
ــد. در اين تحقيق چگالي  ــان مي باش ــتر از انس و چگالي آنها ۱۰ درصد بيش
ــب مشابه انسان ذكر شده است و پيشنهاد  استخوانچه هاي گوش مياني اس
ــتخوانچه هاي گوش مي تواند به تيزهوشي  ــت كه چگالي باالي اس شده اس

حيوان نيز ارتباط داشته باشد (۸).
ــي چهار نوع حيوان  ــه اجزاء گوش ميان ــق حاضر كه به مقايس در تحقي
ــخص گرديد كه موقعيت گوش  ــفند و بز پرداخته شد مش ــتر، گاو، گوس ش
ــكيل دهنده پرده صماخ و تعداد استخوانچه هاي  مياني، محل و اليه هاي تش
ــابه مي باشد و تنها اختالفات حاصله در  گوش مياني در هر چهار حيوان مش
ــمت نتايج به آن اشاره شده  ــد كه در قس ــتخوانچه ها مي باش اندازه زوائد اس
ــتر گرد و در بقيه  ــكل پرده صماخ در ش ــت. عالوه بر اين اختالفات، ش اس
ــفند نسبت به بز  ــفند نسبت به بز ۶ در گوس ــفند نسبت به بز ۶ در گوس در گوس ــمت پرده صماخ ــد و قس حيوانات بيضي مي باش
روشن تر و كوچكتر است. حفره صماخي در گوسفند كوچكتر از بز مي باشد 
ــفند و بز  ــه با گوس ــن فرورفتگي اپي تيمپانيك۷ در گاو در مقايس و همچني

كوچكتر است.
ــات خاصي مثل وزن  ــده و وجود اختالف ــت در ارقام جدول ارائه ش دق
استخوانچه ها، اندازه قسمت هاي مختلف هر قطعه، وضعيت خاص استخوان 
ــتن ساختمان گوشهاي خارجي، مياني و داخلي  گيجگاهي و يا در نظر داش
ــد و در  ــنوايي و دريافت امواج صوتي باش مي تواند توجيه كننده وضعيت ش

اثبات بعضي از صفات رفتاري انسان يا حيوان كمك كند.
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