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 چکیده

زوایای  ها در مقاطع وها و ساختارارگانکنند که با بررسی دقیق ایجاد میاین امکان را  تشخیصی برداریتصویر های مدرنتکنیک    
ی هابینی و سینوس یحفره یخصصی در زمینهبه جهت کمبود اطالعات ت  ها به دست آید.آنمختلف تصویر دقیقی از موقعیت و وضعیت 

طراحی  اسکنتیها از طریق تصاویر سیاین ساختاروضعیت طبیعی ، این مطالعه با هدف ارزیابی های نژادهای ایرانین در گوسفنداطراف آ
کننده مکک بری و سینوسکوپیمانند شاخها و انجام اعمالی بینی و سینوس یدر حفره هاجهت بررسی آسیب های این مطالعهیافته گردید. 
 . گرفت ، مورد استفاده قراربالینی اولیه سالم بودندر بررسی سر گوسفند نر نژاد سنگسری که د 8جهت انجام این مطالعه تعداد  است. 
های دندان چنینهم  شد. اخذ استخوان کامی تصاویر به صورت عمود برموارد در بیشتر  یر از مقاطع طولی و عرضی تهیه شد وتصاو

 هایگوسفند نژاد سنگسری سینوسکه در گردید در این مطالعه مشخص  .ویر در نظر گرفته شدای به عنوان راهنمای موقعیت تصهگون
ن مطالعه ها در ایز آنیک ا هر جایگاهکه محدوده و  دهندرا تشکیل میبینی  یهای اطراف حفرهسینوس اشکی و پیشانی، کامی، ایروارهآ

و  نیبی یکه حفرهداد  نتایج این بررسی نشان ها و مجاری بینی مطالعه گردید. عالوه بر آن موقعیت و شکل بوقک  است. بررسی شده
 ادو تعد موقعیت  تر بوده و مجرای شکمی بینی وسعت زیادی دارد.کنندگان دیگر وسیعه نسبت نشخوارب سنگسری در گوسفند مجاری آن

 اسکن تصویرتیسی . است و نژادهای دیگر گوسفند نشخوارکنندگانسایر  همانند ،های اندکبا وجود تفاوت ی اطراف بینیهاسینوس
 دهد و روشیدر گوسفند ارائه می ی اطراف آنهابینی و سینوس یویژه حفرهه سر ب یاحیهاز اجزای ساختارهای موجود در ن جامعی

 باشد. عفونی در این ناحیه میوما، بیماری التهابی عفونی و غیرمناسب جهت تشخیص انواع نئوپالزی، تر
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 یمطالعهلذا   .بر سالمت و زندگی موجود زنده دارد

  .ها بسیار مهم استو پاتولوژیک آن آناتومیکیوضعیت 

که به دلیل کوچک بودن  اهمیت این است یدومین جنبه

به یکدیگر  هاها و ساختارو نزدیکی زیاد ارگان نسبی سر
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است  بسیار مشکلها و عوارض مربوط به آنتشخیص اجزا 

آید که  حین تشخیص پدید و ممکن است تداخالتی در

 تصاویر یکی از مشکالت مختل کند.  روند درمان را

است که در یک تصویر تمام ساختارها  اینرادیوگرافی 

 کندفرایند تشخیص را با مشکل روبرو می و روی هم افتاده

(Masoudifard et al. 2008).  های ارزیابی ساختاراین بنابر

-حفره ی سر، مانندتر ناحیهتر و باریکنواحی کوچک داخل

رادیوگرافی ساده عمالً با های اطراف آن بینی و سینوس ی

های تصویربرداری پیشرفته اما روش پذیر نیست. کانام

آی می توانند جهت بررسی سر از آراسکن و امتینظیر سی

تلف زوایای مختلف طولی، عرضی و پشتی و نیز نماهای مخ

 اسکنتیسی تصاویر  د.نکن بافت نرم و سخت به ما کمک

سر، امکان تعیین  یمقاطع عرضی از ناحیه یهیارابا 

-ها را فراهم میهای مختلف و ارتباط آنساختار یمحدوده

 (.Crinjs et al ,6201 .et al Tshering. 2016) آورد

ها ها و بوقکسر، سینوس یاسکن ناحیهتیدر بررسی سی    

گرفتن در کنار هوا و کنتراست  دلیل قراره و مجاری بینی ب

هایی از سوی دیگر ارگان  باال وضوح قابل توجهی دارند.

دلیل قرار گرفتن در پوششی از بافت ه مانند چشم و مغز ب

تشخیص دقیق  چربی از ساختارهای دیگر کمتر متمایزاند. 

-Elهایی مانند ام آر آی دارد )ها احتیاج به روشاجزای آن

Gendy et al. 2014, Onuk et al. 2013.)   این اطالعات

 یها در مطالعهبر کمک به تشخیص و درمان بیماری عالوه

ر در این این ساختارها و تعمیق دانش بش آناتومیو عملکرد 

با توجه به محدود بودن   .زمینه نیز بسیار راهگشاست

 هدف از این مطالعه در این زمینه، ات صورت گرفتهمطالع

از طریق تصاویر  هابینی و سینوس یحفره آناتومیکی بررسی

و  آناتومیکی منابعبا  هاطباق یافتهتا با ان اسکن استتیسی

نتایجی قابل استفاده برای دامپزشکان در مطالعات گذشته، 

-ها جهت بررسی آسیباین یافته  ه نماید.یارا بالینیاقدامات 

کمک  هابینی و سینوس یویژه در حفرهه سر، ب یهای ناحیه

ها و مجاری همچنین تعیین موقعیت دقیق سینوس  است.

بری و مانند شاخ جراحی اعمالهای پیش از بینی در بررسی

بررسی از سوی دیگر  است.  مفیددر گوسفند سینوسکوپی 

-به دلیل برخی شباهتسر در گوسفند  یاسکن ناحیهتیسی

به عنوان یک مدل حیوانی کاربرد سان های آناتومیکی با ان

 هایپژوهشی و آموزش در مطالعاتتواند این نتایج می  دارد.

در مختلف گوش داخلی و میانی  هایجراحیپزشکی مانند 

Tshering ,2012 .Schnable et al ) انسان قابل استفاده باشد

et al. 2016, El Sissi 2017) .  

سر  یاسکن ناحیهتیسیپیش از این مطالعاتی پیرامون     

و  Shojaei است.  در حیوانات مختلف صورت گرفته

بینی را در بز رائینی های اطراف سینوس 2008همکاران در 

همچنین  . اسکن مورد مطالعه نمودندتیاز طریق سی

و همکاران  Badlangana با همین موضوع توسط مطالعاتی

و همکاران در سال  Alsafyدر زرافه و  2011 سال در

و همکاران  El-Gendy  صورت گرفت. گاومیشدر  ،2013

در سال   .اسکن سر را در االغ انجام دادندتیسی 2014در 

2017، Moawad اختمان اندام جاکوبسن را و همکاران س

اسکن مورد ارزیابی تیهای مختلف بز از طریق سیدر نژاد

ای را و همکاران مقایسه Crijns 2017 در سال.  دادندقرار

به دو روش  اسب های جمجهارزیابی شکستگیپیرامون 

کردند که  و بیان اسکن انجام دادندتیرادیولوژی و سی

بینی  یحفرهاطراف  هایی که در نواحیبرخی شکستگی

در .  اندتشخیص اسکن قابلتیتنها از طریق سی قرار دارند

 Awaad 2019و در سال  ،و همکاران El sissi 2017سال 

و همکاران به ترتیب مطالعاتی را پیرامون این موضوع بر 

 اگر.  روی نژادهای نروژی و مصری گوسفند انجام دادند

ها بینی و سینوس یحفرهبررسی  پیرامون  یتا کنون منبع چه

به ثبت  گوسفندنژادهای ایرانی  دراسکن تیاز طریق سی

به که گوسفند نژاد سنگسری جایی  از آن نرسیده است. 

و  تعیین معیارها ،مطرح است یک نژاد بومی ایران عنوان

های اطراف بینی و سینوس یصات آناتومیکی حفرهمشخ

-می به نظرضروری های تصویربرداری پیشرفته ا روشب آن

-اطلس یتواند در تهیهین مطالعه مینتایج حاصل از ا رسد. 

تشخیص  و های بیومتریکارزیابی شاخص، ای آناتومیه

سر در  یبینی و ناحیه یحفره اختالالت و جراحات

 کاربردی باشد. گوسفند
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 مواد و روش کار

نژاد  نر سر گوسفند 8جهت انجام این مطالعه تعداد     

دامنه شده از طرف سازمان دامپزشکی و  سنگسری تایید

سالم بودند از بالینی  هایسال که در بررسی 2 الی 1سنی 

تعیین سن با استفاده از فرمول دندانی .گردیدکشتارگاه تهیه 

تا  40میانگین وزن گوسفندان بین   حیوانات انجام گرفت.

  ثبت گردید.کیلوگرم  50

در ها اسکن، نمونهتیجهت تصویربرداری به روش سی

به مرکز ترین زمان ممکن )کمتر از پنج ساعت( سریع

و تصویربرداری منتقل شده و تصاویر از مقاطع طولی 

به  اسکنتیتصاویر سیموارد در بیشتر   عرضی تهیه شد.

جهت   بر استخوان کامی تهیه شد. عمودسریالی صورت 

مدل سوماتوم اسکن تیانجام این مطالعه از دستگاه سی

 اسپیریت ساخت شرکت زیمنس کشور آلمان استفاده شد. 

مپر و آمیلی 71کیلوولت،  100 تنظیمات تکنیکی دستگاه

WINDOW WIDTH2000  وWINDOW LEVEL 400 

ثانیه در نظر گرفته  1شد و مدت زمان اسکن نیز  داده قرار

افزار مارکوپکس ن توسط نرمآنتایج حاصل از   شد.

بندی و ذخیره محصول شرکت تحوالت نوین یادمان طبقه

اطع عرضی الزم به ذکر است که در تصاویر از مق شد. 

ای به عنوان راهنمای های گونهسر شماره دندان یناحیه

ی در ادامه ساختارها موقعیت تصاویر در نظر گرفته شد. 

-ناتومی نامهای آرفرنس یوسیلهه بموجود در تصاویر 

 شدند. گذاری و ارزیابی 
 

 نتایج
سر که بسیار  یدر تصویر تهیه شده از برش سهمی ناحیه    

عالوه بر سینوس پیشانی  میانی نزدیک است، یبه تیغه

در زیر آن به خوبی  نیز زنییهای استخوان پروالبیرنت

 یبه دلیل عدم انطباق این برش بر صفحه نمایان هستند. 

این  طولی جایی حنجره مقطعه ب میانی بدن و همچنین جا

برش طولی از زبان که در  شود. عضو در تصویر دیده نمی

تغییرات ضخامت در تصویر مشخص است ساختار کلی و 

 .(Figure 1) کندول این عضو را به خوبی نمایان میط

 
Figure 1. Scout view of the head. 

1. Frontal bone, 2. Frontal sinus, 3. Nasal bone, 4. 

Mandible, 5. Basi-sphenoid bone, 6. Parietal 

bone, 7. Pre-sphenoid bone, 8. Optic nerve, 9. 

Maxillary bone, 10. Palatine bone. 
 

قعیت در مو های عرضیبرشدر تصاویر اخذ شده از     

 یمحدوده و وسعتای سومین و چهارمین دندان گونه

  های پشتی و شکمی و مجاری بینی قابل مشاهده است.بوقک

شوند صورت وسیع دیده میه ر این تصاویر بمجاری بینی د

-بوقک چنینهم هاست. ترین آنوسیع بینی و فضای مشترک

به  بینی دارند که یهای جانبی حفرهها اتصاالتی با دیواره

کام  کند. ها را پشتیبانی مینوعی از نظر بافت مخاطی بوقک

بافت و نوع بافت آن  دارد قرار الی زبانسخت هم در با

در این تصاویر  است.  قابل مشاهده وانی اسفنجیاستخ

شکل  Tبه صورت غضروفی بینی میانی  یقسمت باالیی تیغه

عضو  و بخش پائینی آن که شامل استخوان ناودانی و

این عضو به  شود. می دیدهجاکوبسن یا وومرونازال است 

بود و توسط صورت دو مجرا در طرفین استخوان ناودانی 

زبان و تفاوت در  ساختار . دشهایی حمایت میغضروف

آن و همچنین  های قشری و مرکزینسج عضالنی بخش

عضالت تمامی عالوه ه ب است. برجستگی زبانی مشخص

  .بودمشاهده  اسکن به خوبی قابلتیسی زبانی در تصاویرزیر

منفذ ارتباطی و  ایآروارههای کامی و سینوس ویراتصدر 

کانال در این تصویر   .بودبخوبی مشخص کامی -آرواره ای

-کانال تحتدر سمت جانب بوقک شکمی و  اشکی -بینی

دیده  )ماکزیالری( ایدر مجاورت سینوس آرواره ایحدقه

ابتدایی این  یای محدودهلذا چهارمین دندان گونه شود. می

  .(Figure 2 & 3) شودگرفته می در نظردو ساختار 
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Figure 2. Transverse image through the 3rd 

cheek tooth. 

1. Nasal bone, 2. Maxillary bone, 3. Palatine 

process of maxillary bone, 4. Dorsal meatus, 5. 

Dorsal concha, 6. Dorsal lamella of the ventral 

concha, 7. Ventral lamella of ventral concha, 8. 

Common meatus, 9. Sphenoid sinus, 10. Supra 

orbital canal, 11. Middle meatus. 

 
 

 
Figure 3. Transverse image through the 4th 

cheek tooth. 

1. Nasal bone, 2. Maxillary bone, 3. Dorsal 

meatus, 4. Middle meatus, 5. Dorsal concha, 6. 

Ventral concha, 7. Common meatus, 8. Nasal 

septum, 9. Ventral meatus, 10, Palatine sinus, 11. 

Naso-maxillary opening 12. Ventral labial vein, 

13. Facial vein, 14. Naso-maxillary fissure, 15. 

Linguae, 16. Jacobson organ, 17. Mylohyoid 

muscle, 18. Genio-hyoid muscle, 19. Genioglossal 

muscle, 20. Maxillary sinus, 21. Naso-maxillary 

canal, 22. Infra-orbital canal, 23. Concho-frontal 

sinus, 24. Stylo-glossal muscle.   

-پنجمین و ششمین دندان گونهعرضی موقعیت  مقاطعدر     

است و  مشخص ناحیهسینوس پیشانی در باالترین ، ای

های میانی و بخش صفحات استخوانی این سینوس را به

ویر سینوس کامی دیده ادر این تص کند. جانبی تقسیم می

 یحفره ای ندارد. نوس آروارهبا سیشود ولی ارتباطی می

دیده  پایین یسیاه رنگ و با دانسیته ایصورت تودهه ب چشم

  .بود دیهای چربی و پیونبافتترکیب با  دلیل به شد که

ها به شکل چشمکنار در و سینوس اشکی  اشکی حباب

در در این تصاویر بوقک میانی نیز  . بودندحفراتی مشخص 

بافت زبان   (.Figure 4 & 5) دش دیدههای دیگر کنار بوقک

-ه یکپوز های نواحی نزدیک به نسبت به برشخصوص ه ب

های زیرزبانی دست و شبیه بخش مرکزی آن بوده و ماهیچه

تر شده و نزدیک زبان به هم یبا توجه به نزدیکی به ریشه

این ی میانی در ناحیه باشند. کمتر قابل تشخیص از هم می

و  حلقی -بینیمجرای بوقک پرویزنی و در پایین آن  تصاویر

در  شود. دیده میحلقی  ی، تیغهآن یکنندهجدا یصفحه

شروع این شود، لذا ای دیده میفوق حدقه کانالویر  اتص

 (.Figure 5) ای استمجرا در موقعیت ششمین دندان گونه

 

 
Figure 4. Transverse image through the 5th 

cheek tooth. 

1. Frontal bone, 2. Maxillary bone, 3. Dorsal 

meatus, 4. Dorsal concha, 5. Middle concha, 6. 

Common meatus, 7. Vomer bone, 8 

Nasopharyngeal duct, 9. Palatine sinus, 10. 

Pharyngeal septum, 11. Facial vein, 12. 

Infraorbital canal, 13. Nasolacrimal canal, 14. 

Maxillary sinus, 15. Lacrimal bone, 16. Palatine 

bone, 17. Nasal septum, 18. Zygomatic bone, 19. 

Medial compartment of frontal sinus. 
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Figure 5. Transverse image through the 6th 

cheek tooth. 

1.Frontal sinus, 2. Maxillary bone, 3. Dorsal 

meatus, 4. Perpendicular part of palatine bone, 5. 

Ethmoidal labyrinth, 6. Orbital cavity, 7. Vomer 

bone, 8. Nasopharyngeal duct, 9. Lateral 

compartment of frontal sinus, 10. Medial 

compartment of frontal sinus, 11. Lacrimal bulla, 

12. Masseter muscle, 13. Medial pterygoid 

muscle, 14. Transverse facial artery. 15. Deep 

facial vein, 16. Zygomatic bone, 17. Lingua, 18. 6th 

cheek tooth, 19. Supraorbital canal. 
 

موقعیت میانی کره چشم سینوس مقطع عرضی از در     

نیز بر خالف تصاویر  و سینوس اشکی شوددیده میپیشانی 

های آسیای باال و بخش دندان . است دیدن قابل قبلی

بینی و زیر  یعمودی استخوان کامی در دو انتهای حفره

جایی که به  از آن  شوند.اشکی به خوبی دیده می حباب

شویم مقاطع این استخوان فک پائین نزدیک می انتهای بدنه

تخوانی اساستخوان به خوبی مشخص هستند و بافت 

در این  تشخیص هستند.  اسفنجی آن در تصاویر قابل

میانی نیز قابل  رجلیتصاویر مقاطع عضالت جوشی و 

 (.Figure 6) بودمشاهده 

از  که دقهعقبی ح یناحیه در مقطع عرضی از موقعیت    

-می چشم نیز دیده یحفره خروجی، باشدمغز می یمیانه

به طور کامل قابل تمایز این دو بافت در تصاویر  شود. 

نیستند که این نشان از حساسیت اندک این روش به 

  است. های نرمخصوص بافته ، بهای متفاوت بافتیدانسیته

ای در زیر مغز قرار گرفته و از سطح استخوان پیش پروانه

در این تصویر از بین   کند.شکمی مغز را نگهداری می

جانبی سینوس پیشانی دیده  های مختلف تنها بخشسینوس

در موقعیت پشتی زبان قابل  در این تصویر کام نرم  شود.می

 (.Figure 7) مشاهده است
  

 
Figure 6. Transverse image through the middle 

of the eyeball. 

1. Frontal bone, 2. Lacrimal bulla, 3. Supra 

orbital foramen, 4. Ethmoidal concha, 5. 

Zygomatic process of frontal bone, 6. Eyeball, 7. 

Pharyngeal septum, 8. Nasolacrimal duct, 9. 

Lateral compartment of frontal sinus, 10. Medial 

compartment of frontal sinus, 11. Temporal 

process of zygomatic bone, 12. Masseter muscle 

13. Medial pterygoid muscle, 14. Body of 

mandible, 15. Lacrimal bulla, 16. Perpendicular 

part of palatine bone. 

 

 
Figure 7. Transverse image through the caudal 

part of orbit. 

1. Frontal bone, 2. Pterygoid bone, 3. Pre 

sphenoid bone, 4. Parietal bone, 5. Frontal lobe of 

cerebrum, 6. Pharyngeal septum, 7. 

Nasopharyngeal duct, 8. Lateral compartment of 

frontal sinus, 9. Periorbital muscles, 10. Masseter 

muscle, 11. Medial pterygoid muscle, 12. Ramus 

of mandible, 13. Lingua, 14. Zygomatic bone, 15. 

Soft plate. 
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 بحث
اهمیت و پیچیدگی  یاز ساختارهایی که به واسطهیکی     

های باشد سینوسزیاد، بیش از سایرین مورد توجه می

گردید مشخص ،در این مطالعه  است. بینی یاطراف حفره

، ای، آروارههای پیشانید سنگسری دارای سینوسکه گوسفن

در مطالعات انجام گرفته بر روی   کامی و اشکی است.

مصری مشخص گردید که سینوس کامی به گوسفند نژاد 

صورت مشخص در این نژاد وجود ندارد ولی سینوس 

حاضر و  یاین مشاهدات با مطالعه شود. ای دیده میپروانه

 انجام گرفته در گوسفند نروژی در تناقض است یمطالعه

(Awaad et al. 2019, El Sissi et al. 2107 .) 

در دو طرف چپ و سینوس پیشانی گوسفند سنگسری     

راست توسط یک تیغه از هم به دو بخش میانی و جانبی 

و  گوسفند نروژی، بزاین مطلب پیرامون  اند. تقسیم شده

 بزرگ متفاوت یبا نشخوارکنندهاالغ نیز مطابقت دارد و 

در گوسفند نژاد مصری این سینوس سه قسمتی   است.

ا بخش االغ سینوس پیشانی از موقعیت جلویی بدر   است.

–مسدود شده بوقک پشتی یکی شده و سینوس پیشانی

نی ارتباط دهند که با مجرای میانی بیمی بوقکی را تشکیل

 Awaad et al. 2019, El-Gendy et al. 2014, El) دارد

Sissi et al. 2107.)  اسکن گوسفند تیبررسی تصاویر سی

-ن ساختاری را با وسعت کمتر نشان میسنگسری همچنی

 است نیز گزارش شده گاومیشویژگی در  این  دهد.

(Alsafy et al. 2013)  .ی ابتدایی این سینوس در محدوده

در پنجمین گوسفند به نسبت بز جلوتر و نژادهای مختلف 

ی آلوئولی و در ایست ولی در بز در عقب ناحیهدندان گونه

 .Awaad et al. 2019, Shojaei et al) حدقه استی میانه

2008.) 

 خوارانعلفسینوس پیشانی در گوسفند، شتر و سایر     

و خوک وحشی زرافه   دارد.قابل توجهی  گستردگی

(Phacochoerus aethiopicus ) ًدارای سینوس نسبتا 

، تا استخوان تر بوده عالوه بر استخوان آهیانهگسترده

 . رودسری نیز  پیش میو حتی استخوان پس گیجگاهی

توان با و ارتباط این ساختار را می تفسیر پیرامون گستردگی

گستردگی این سینوس در  عملکرد جمجمه ارزیابی نمود. 

مین نیازهای فیزیولوژیک مانند گرم کردن أواقع برای ت

افزایش جریان هوا در اطراف مغز، هوای ورودی به حنجره، 

جلوگیری از سنگینی بیش از حد سر و همچنین کاهش 

 شده استخوانی برای حیوان طراحی یتوده ساخت یهزینه

-همانند سایر نشخوار  (.Badlangana et al. 2011) است

ای در مجاورت سینوس پیشانی کنندگان کانال فوق حدقه

و  Onukدر مطالعات ( El Sissi et al. 2107) شودمی دیده

که در بز و گوسفند  گردید مشخص 2013همکاران در سال 

 ای قرارحدقه جلویی سوراخ فوقکانال در موقعیت این 

 Madkour et)خوانی دارد گیرد که با مشاهدات ما هممی

al. 2016.) 

ای آغاز از سومین دندان گونه ای در االغسینوس آرواره    

استخوانی نازک ناقص به دو بخش  یشده با یک تیغه

به صورت  ایچنین تیغههم  .شودجلویی و عقبی تقسیم می

 و همکاران Shojaei یمطالعه این مطالعه وتر در کوچک

 ایچهارمین دندان گونه یدر محدوده بزدر  2018در سال 

تری در اسب گزارش این تیغه به شکل کامل  شد. مشاهده

 ,De Zani et al. 2010, D'Août et al. 2015)  شده است

El-Gendy et al. 2014).  رسد که ابتدای محدوهمی نظره ب-

و  ایستهمانند بز در چهارمین دندان گونهاین سینوس  ی

تر آن متمایل به موقعیت میانی و در بخش جلویی و کوچک

این بخش از  گیرد. می ای قرارحدقه مجاورت کانال تحت

از طریق  ای در همین ناحیه با سینوس کامیسینوس آرواره

منفذ  اینوجود  مرتبط است. کامی  –ای مجرای آرواره

، بز و گاو گاومیشنشخوارکنندگان دیگر مانند در  ارتباطی

بین  (. Konig & Liebich 2020نیز گزارش شده است )

طی مشاهده اارتبای و پیشانی همانند شتر سینوس آرواره

 و گوسفند نژاد نروژی ط در اسبااین ارتباگر چه  نشد. 

 (.De Zani et al. 2010) وجود دارد

تر بوده ای در گوسفند نژاد مصری وسیعآروارهسینوس     

ای تا بعد از آخرین دندان دومین دندان گونه یو از محدوده

 اگر ی مخروطی شکل است. این حفره یای محدودهگونه
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و  های این تحقیقیافتهچه از لحاظ دو قسمتی بودن با 

 Awaad et) مطابقت داردمربوط به نژاد نروژی  یمطالعه

al. 2019, El Sissi et al. 2107.)   

سومین تا پنجمین  یای در محدودهکانال تحت حدقه    

چهارمین و  یای و سینوس کامی در محدودهدندان گونه

ای مشاهده شد که از این نظر با بز پنجمین دندان گونه

همچنین سینوس  متفاوت است. مشابهت داشته و با شتر 

و وجود ندارد ولی در شتر و گاای در بز و گوسفند پروانه

سینوس اشکی تنها   .(Alsafy et al. 2013شود )دیده می

برخالف  چشمی دیده شد و یی میانی حفرهدر محدوده

با سینوس ارتباطی  گاو مشاهده شده و میشوگاآنچه در 

این سینوس با بخش جانبی سینوس  . ای نداشتآرواره

 El-Gendy et al. 2014, Konig) پیشانی در ارتباط است 

and Leibich 2020.) 

که شکل و تعداد گردید حاضر مشخص یدر مطالعه    

-شخواربینی با منابع آناتومی و سایر نها و مجاری بوقک

، پشتی، شکمیها شامل بوقک دارد.  کنندگان مطابقت

میانی  یک و محدود شدهکوچپرویزنی و همچنین بوقک 

مجاری بینی در گوسفند و  یاندازهوجود  با این بود. 

این   آید.تر به نظر میبه نسبت بز و شتر وسیع گاومیش

 ، شرایط محیطشکل جمجمه ها درات به دلیل تفاوتاختالف

همانند  در اکثر حیوانات حیوان است. های زندگی و عادت

ترین این مجاری متعلق به مجاری شکمی و وسیع گوسفند

 El-Gendy et al. 2014, Konig and) مشترک بینی است

Leibich 2020.) 

 T به صورت غضروفمیانی بینی  یدر این مطالعه تیغه    

استخوان ناودانی  یوسیلهه که از پایین ب شد دیدهشکل 

ای از کف گونه 5ی دندان شده و در محدوده حمایت

در مطالعات انجام شده بر  گرفت. بینی فاصله می یحفره

سمیان این تیغه به همراه استخوان ناودانی تکروی شتر و 

با ما یابد و مشاهدات بینی امتداد می یتا انتهای حفره

 دارد بیشتری سازگاری گاومیشنشخوارکنندگانی مانند بز و 

(Alsafy et al. 2013, Konig 2020, Leibich, Shojaei et 

al. 2008).  بهای بینی یا تیغه همچنین اندام جاکوبسن 

خوان است یباریک در طرفین قاعده یصورت دو لوله

بز  این ساختار در پیرامون شد که با مشاهدات دیدهناودانی 

 El) دارد سازگاریو گوسفندهای نژاد مصری و نروژی 

Sissi et al. 2107, Moawad et al. 2017, Awaad et al. 

2019  .) 

اسکن تیکه سی وجود اینتوان گفت که با در نهایت می    

ویژه ه ب سر یتصویر جامعی از اجزای موجود در ناحیه

کردن به  دهد، توصیهه مییارا هابینی و سینوس یحفره

در مورد گوسفند باید با توجه به هدف مورد  آناستفاده از 

های چه رویکرد درمانی در دام چنان رد. نظر صورت گی

باال و تعداد زیاد  هایهدلیل هزینه صنعتی مورد نظر باشد ب

هایی که اما در مورد قوچ گردد. توصیه نمیها این روش دام

قیمت باالیی دارند و هم از نظر حفظ ذخایر ژنتیکی مورد 

برداری تحلیل هزینه به نفع انجام تصویر توجه هستند، این

های بیماری ،تروما ،در این موارد انواع نئوپالزی ست. ا

ها و حتی بینی و سینوس یهفونی حفرعالتهابی عفونی و غیر

 توانند از طریقمی هاهای سایر نواحی سر مانند دندانآسیب

-این مطالعه مشخصدر   شوند. اسکن تشخیص دادهتیسی

های اطراف بینی و سینوس یکه الگوی کلی حفره گردید

و نژادهای دیگر  آن از شکل کلی سایر نشخوارکنندگان

های بیشتری با چه شباهت اگر  کند.تبعیت می گوسفند

ی هابه منظور ارزیابی دقیق بافت گوسفند نژاد نروژی دارد. 

-تیو سی MRIی مانند یهاروش نرم و ساختارهای دیگر

جهت مطالعات  عالوهه ب  شود.می توصیهسه بعدی  اسکن

ها در تکمیلی، بررسی چگونگی پیدایش و تکامل سینوس

قبل و پس از تولد پیشنهاد های سنی مختلف اعم از دوره

 شود. می

 

 قدردانی و تشکر

 .کنندمی تشکر کار این از مالی حمایت برای سمنان، دانشگاه پژوهشی محترم معاونت از مقاله این یسندگاننو    
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 منافع تعارض

 .است نشده گزارش منافع در تعارض گونه هیچ نویسندگان بین    

 

 منابع مالی

  مین گردیده است.أمنابع مالی و تجهیزاتی این مقاله توسط دانشگاه سمنان ت    
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Abstract    
    Modern diagnostic imaging techniques make it possible to obtain an accurate picture of the organs and the 

position of the structures in different sections and angles. Due to the lack of specialized information about the 

nasal cavity and paranasal sinuses in Iranian sheep, this study was designed to assess normal morphology and 

position of these structures through CT scan images. The findings of the present study may help assess the injuries 

of the nasal cavity and sinuses and perform surgeries such as herniation and sinoscopy. To conduct this study, the 

heads of 8 male sheep that were healthy in the initial clinical examination were used. Images were taken from 

longitudinal and transverse sections, and in most cases, the images were taken perpendicular to the palatine bone. 

Cheek teeth were also considered as an image position guide. This study found that in Sangesari sheep, the 

maxillary, palatine, frontal, and lacrimal are the sinuses around the nasal cavity. The extent of each of them has 

been investigated in this study. Also, the position and shape of the nasal conchae and meatuses were studied. The 

results of this study showed that the nasal cavity is more expansive in sheep than other ruminants. The extent and 

position of the paranasal sinuses follow their general shape and pattern in other ruminants and other breeds of 

sheep. CT scan provides a comprehensive picture of the components of the structures in the head, especially the 

nasal cavity and paranasal sinuses in sheep. It is a suitable method for diagnosing various types of neoplasms, 

trauma, infectious and non-infectious inflammatory diseases in this area. 
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