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هاي گوش میانی در گراز آناتومی استخوانچه

3حسن مروتیو 2الهام صالحی،*1بادآشریفمجید مروتی

1/5/97: تاریخ پذیرش1/11/96:  تاریخ دریافت

چکیده
رکابی و چکشی تشکیل شده است و کار انتقال امواج صوتی به سندانی، ينامنظمی است که از سه استخوانچه يحفره ،گوش میانی

.ریزي شدبا توجه به اهمیت گوش میانی در انتقال صوت این تحقیق پایه .دار استها به انرژي مکانیکی را عهدهگوش داخلی و تبدیل آن
هاي گوش میانی گراز از پنج استخوان جمجمه گراز بالغ نر استفاده  ژیکی جزئیات استخوانچهدر این تحقیق به منظور بررسی مورفولو

هاي گوش میانی خارج گردید و  هاي مختلف استخوان گیجگاهی و برداشتن استخوان، استخوانچه بعد از بررسی آناتومی قسمت. شد
دست ه در انتها اطالعات ب. گیري شد اده از میکرومتر چشمی اندازهعالوه بر بررسی شکل ظاهري، ابعاد و جزئیات هر استخوان با استف

در گراز استخوان گیجگاهی مشابه سایر حیوانات از سه قسمت . افزار سیگما استات مورد آنالیز قرار گرفتآمده با استفاده از نرم
. باشد میمترمیلی 37±14/0در گراز حدود  صماخيطول مجراي گوش خارجی تا پرده. اي تشکیل شده بود و زائدهمسطح، صماخی

يپردههمچنین .گیري شدمتر اندازهمیلی 5/12±21/0در گراز حدود  صماخياي شکل است و قطر پرده در گراز دایره صماخيپرده
هاي چکشی، سندانی  ههاي گوش میانی سه عدد و شامل استخوانچ در گراز تعداد استخوانچه. مشاهده شد در گراز به رنگ کرمی صماخ

مشخص جانبی، قدامی و  يدسته و سه زائدهچکشی داراي سر، گردن، ينتایج مورفومتري نشان داد که استخوانچه. و رکابی بود
کوتاه یا خلفی به جدار  يزائده. کوتاه است و دو سطح مفصلی داردبلند و يشامل بدنه و دو زائدهاستخوانچه سندانی . عضالنی است

اي و سه زائده  استخوانچه رکابی، داراي صفحه قاعده.شود رکابی مفصل می يبلند با استخوانچه يشود و زائده خلفی بدنه متصل می
گراز در تحقیق حاضر که به بررسی اجزا گوش میانی در . تر از خلفی بود قدامی کوتاه يقدامی، خلفی و عضالنی بود که طول زائده

زوائد  يباشد و تنها اختالف حاصله در اندازهمشابه می هاي گوش میانی در گراز با خوكپرداخته شد مشخص گردید تعداد استخوانچه
.باشدها میاستخوانچه

آناتومی، استخوانچه، گوش میانی، گراز: کلمات کلیدي

مقدمه
داران  هاي مهره گوش یکی از اندام ،نظر آناتومیاز.

هاي صوتی،  آوري سیگنالاست که با حس کردن و جمع
شود این عضو همچنین در حفظ تعادل موجب شنوایی می

گوش از سه قسمت . کند بدن نقش مهمی را ایفا می
گوش میانی . داخلی، میانی و خارجی تشکیل شده است

گیجگاهی  اي است نامنظم که در ضخامت استخوان حفره
شنوایی به حلق  ياز طرف جلو توسط لوله. قرار دارد

ایراناردکان،دانشگاه اردکان،آموزشکده دامپزشکی،گروه دامپزشکی،استادیار*1
ایراناردکان،دانشگاه اردکان،آموزشکده دامپزشکی،گروه دامپزشکی،استادیار2
، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایرانعلوم پایهاستاد گروه  3

 1فوق صماخی يباشد و از عقب توسط حفرهمربوط می
این فضا از مخاط پوشیده . باشدمربوط می2به غار پستانی

هاي گوش است که جدار  شده است و محتوي استخوانچه
کنند و ارتعاشات  خارجی آن را به جدار داخلی مربوط می

گوش. کنند صماخ را به گوش داخلی منتقل می يردهپ
میانی محتوي سه استخوان کوچک است که با یکدیگر 

ها که فاقد این استخوان. باشند مفصل شده و متحرك می

1- Epitympanic recess
2- Mastoid antrum

E-mail: mmorovati@ardakan.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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مغز استخوان هستند باعث رساندن ارتعاشات از گوش 
سر گوش تاصماخ و سر يخارجی و انتقال آن به پرده

و امواج صوتی را به انرژي مکانیکی شوند داخلی می
ها از خارج به داخل شامل  این استخوان. کنندتبدیل می
. باشند چکشی، سندانی و رکابی می ياستخوانچه
تر از همه بوده و داراي سر و چکشی بزرگ ياستخوانچه

فوق صماخی  يدسته و سه زائده است که در حفرهگردن،
صماخ چسبیده  يو به سطح داخلی پردهگیردمیقرار

-خلفی با استخوان سندانی مفصل می ياست و در ناحیه

 يرکابی به طور افقی بین استخوانچه ياستخوانچه. شود
 يبیضی قرار دارد و به محیط پنجره يسندانی و دریچه

 سندانی در سمت ياستخوانچه. یابد دهلیزي اتصال می
چکشی قرار دارد و با هر دو  يخلفی استخوانچه

شود رکابی و چکشی مفصل می ياستخوانچه
)Cunningham and Klein 2012, Frandson et al. 

اي بر روي گوش پستانداران و  تحقیقات گسترده. )2009
 Aspinall and(حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفته است

O Reilly 2004, Kristensen et al. 1996(. ساختمان
گوش میانی بعضی از جوندگان مثل موش بیابانی یا 

اي کوچک شبیه  ، جونده)Ravicz et al. 2008(جربیل
 Gratton(اي نروژينام چین چیال، موش قهوهه سنجاب ب

et al. 2008(و همسترهندي ي، خوکچه
)Mohammadpour 2011(  توسط محققین مورد مطالعه

هنوز اطالعات در رابطه با  ولی ،قرار گرفته است
گراز در .  مورفولوژي گوش میانی گراز کافی نیست

اروپایی يزیر گونه.حقیقت نوعی خوك وحشی است
هاي با پراکنش است و از گونه) Sus scrofa scrofa(آن 

اي از اروپادر نواحی گستردهوسیع در سطح جهان بوده و
گراز ایرانی   .)Ziaie 2008(فریقاي شمالی ساکن است آو 
)Sus scrofa Attila(، موجود در ایران می يتنها گونه-

 يحیوانی است همه چیز خوار که داراي جثه. باشد
دست و پاي هاي ریز،چشمگردنی کوتاه و کلفت،بزرگ،

اي شکل است که در نوك نعلبکی اي استوانهکوتاه و پوزه
پراکندگی  ،ایراندر . دارند رهاي بینی قرامانند آن سوراخ

تر در نواحی شمال کشور که پوشش این حیوان بیش
گیاهی متراکم دارد و همچنین در جنوب کشور در استان 

Ziaie(خوزستان در مزارع نیشکر دیده شده است 2008(.
جا که جمعیت این گونه وحشی در این نواحی از از آن

 يرسد مطالعهبه نظر می ،کشور قابل مالحظه است
. مورفولوژیک ساختارهاي بدن حیوان جالب توجه باشد

ساختارهاي گوش اشاره  يتوان به مطالعهاز جمله می
گوش داخلی در این حیوان و سایر  يمطالعه. نمود

تر در ابعاد نوروفیزیولوژیک قابل مقایسه حیوانات بیش
جا که گوش میانی در انتقال صوت نقش نآاما از  ،است

 يهاي تشکیل دهندهمیان نقش استخوان دارد و در این
ناتومیکی آيمطالعه. گوش میانی بسیار حائز اهمیت است

 يها به محققین و متخصصین در زمینهاین استخوان
با . کندهاي گوش میانی کمک میها و بیماريجراحی

تر که تحقیقات انجام شده در این زمینه بیشتوجه به این
نات آزمایشگاهی و اهلی است و یواحمربوط به انسان و 

هاي گوش خصوصیات مورفولوژیکی استخوانچه صرفاً
گرفته است و تاکنون در  رمیانی خوك مورد مطالعه قرا

هاي گوش میانی گراز ایرانی اطالعاتی رابطه با استخوانچه
جا از آن. ریزي شددر منابع وجود ندارد، این تحقیق پایه

هاي  شروع در استفاده ينقطهکه از دیدگاه علوم تجربی 
ي آناتومی و بررسی ساختار آن  کاربردي یک عضو، مطالعه

باشد و با توجه به اهمیت گوش میانی در انتقال  می
تواند در مباحث علوم پایه  صوت، نتایج این مطالعه می

.مورد استفاده دانش پژوهان قرار گیرد

مواد و روش کار
پنج عدد جمجمه گراز نر که جهت انجام این تحقیق از 

سپس .  استفاده گردید ،تلف شده بودند ،بر اثر سانحه
دامپزشکی  يها به سالن کالبدشناسی آموزشکدهجمجمه

براي تعیین ).2و1ویر اتص(دانشگاه اردکان منتقل شد
سن گرازها از فرمول دندانی گراز استفاده گردید 

)Ashrafzadeh and Bordkhani 2013 (این اساس  و بر
و جهت سال تعیین شد 4-2يسن گرازها در فاصله
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هاي روتین فراهم آوري استخوان جمجمه از روش
ابتدا .)Dinsmore et al. 1999(آناتومی استفاده گردید 

ها مطالعه و در توپوگرافی استخوان گیجگاهی در جمجمه
چکشی، (هاي گوش میانی استخوانچه بعد يمرحله

سپس بررسی  .ها خارج گردید نمونه) سندانی و رکابی
گوش انجام گرفت و  ابعاد  يسه استخوانچهآناتومی هر

هر استخوانچه و زوائد آن با کولیس با دقت یک دهم 
در انتها . گیري و سپس تصویربرداري شد متر اندازه میلی

گیري شده با  میانگین و انحراف معیار پارامترهاي اندازه
. افزار سیگما استات مورد آنالیز قرار گرفتاستفاده از نرم

)lateral(گراز از نماي جانبی) skull(جمجمه:1تصویر

گراز از نماي شکمی جانبی) skull(جمجمه:2تصویر 
)ventrolateral (همراه با استخوان گیجگاهی)Temporal 

bone()حفره خارجی گوش(E.m: external meatus,

:T.b)استخوان گیجگاهی( temporal bone

:J.P)زائده وداجی( jagular process,)حفره صماخی(,

T.bu:tympanic bulla)استخوان پس سري(o.b: occipital 

bone

نتایج
استخوان گیجگاهی مشابه سایر حیوانات از  ،در گراز

، صماخی )squamous part(سه قسمت مسطح
)Tympanic part(ايو زائده)petrous part ( تشکیل شده

در گراز  صماخيطول مجراي گوش خارجی تا پرده.بود
تعداد  . تعیین گردید مترمیلی 37±14/0حدود 

هاي گوش میانی در گراز سه عدد بوده و  استخوانچه
هاي چکشی،  همانند سایر زوج سمیان شامل استخوانچه

گوش  ياستخوانچه ترینبزرگ. باشد سندانی و رکابی می
-چکشی بود که در سطح جانبی حفره يمیانی استخوانچه

طول کل این استخوان . صماخی قرار گرفته بود ي
هاي سر، متر تعیین گردید و داراي قسمت میلی14/0±7/9

. عضالنی، قدامی و جانبی بود يگردن، دسته و سه زائده
طویل بوده و طول سر و  چکشی نسبتاً يگردن استخوانچه

گردن رابط ). 3تصویر (متر تعیین گردید میلی 4/3گردن 
استخوان بر  يدسته. باشد بین دسته و سر استخوانچه می

گیرد و سر آن با بدنه  صماخ قرار می يروي پرده
قدامی این  يزائده. گردد سندانی مفصل می ياستخوانچه

. باشد ی و عضالنی میجانب ياستخوان بلندتر از دو زائده
.)1جدول (متر تعیین گردید میلی 1/2قدامی  يطول زائده

گیري شده در استخوان نواحی مختلف اندازه:1جدول 
)مترمیلی(چکشی گراز
میانگین±انحراف معیارپارامترهاي اندازه گیري شده

mg(5/0±12(وزن 
mm(14/0±7/9(طول کل 

mm(3/0±4/3(طول سر و گردن 
mm(5/0±2/6(طول دسته 

mm(28/0±4/1(قطر سر 
mm(19/0±1/2(قدامی  زائده  طول

mm(42/0±94/0(طول زائده جانبی 
mm(18/0±52/1(طول زائده عضالنی 
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 ياستخوانچه يهاي مختلف تشکیل دهندهبخش: 3تصویر
)نماي جانبی(گراز ) Malleus(چکشی

 lateral(زائده جانبی-3)neck(گردن-2)head(سر-1

process(4-زائده قدامی)Rostral process(5- زائده
)Manibrium(دسته-6)muscularprocess(عضالنی

شامل بدنه و دو پایک است و دو سندانی  ياستخوانچه
بدنه داراي یک سطح مفصلی جهت . سطح مفصلی دارد

يزائده. چکشی است يمفصل شدن با سر استخوانچه
 يشود و زائده کوتاه یا خلفی به جدار خلفی بدنه متصل می

این استخوان از .شود بلند با استخوان رکابی مفصل می
هاي آسیا بوده که  نظر شکل ظاهري تا حدي مشابه دندان

پایک + طول تنه). 4تصویر (باشندداراي دو ریشه می
+ طول تنهمتر و  میلی100/4±12/0این استخوان بلند 

گیري متر اندازه میلی8/2±20/0این استخوان پایک کوتاه 
این استخوان بزرگ و ضخیم بوده و در سطح  يبدنه. شد

جانبی داراي سطح مفصلی جهت مفصل شدن با سر 
2/2±07/0ضخامت تنه . باشد چکشی می ياستخوانچه

8/2±12/0متر و میانگین عرض تنه این استخوان میلی
.)2جدول (متر تعیین گردید میلی

گیري شده در استخوان نواحی مختلف اندازه:2جدول 
)مترمیلی(سندانی گراز
انحراف معیار ±میانگینپارامترهاي اندازه گیري شده

mg(1±11(وزن 
mm(12/0±8/2(عرض تنه 

mm(07/0±2/2(ضخامت تنه 
mm(12/0±100/4(پایک بلند + طول تنه

mm(20/0±8/2(پایک کوتاه + طول تنه 
mm(15/0±7/3(فاصله انتهایی دو زائده 

 ياستخوانچه يهاي مختلف تشکیل دهندهبخش: 4تصویر
)نماي جانبی(گراز )Incus(سندانی

سطح مفصلی بدنه جهت مفصل شدن با استخوانچه  -1
بلند يزائده-Articular surface for malleus (2(چکشی
)Long crus (3-کوتاه يزائده)Short crus(

ترین  ترین و عمقی رکابی کوچک ياستخوانچه
این استخوان مثلثی  .گوش میانی است ياستخوانچه

 يداراي سر، گردن، دو پایک و یک قاعدهشکل بوده و 
سر با انتهاي پایک بلند سندانی مفصل شده . انتهایی است

 Stapedius(رکابی يو گردن محل چسبیدن عضله

muscle (دو پایک قدامی و خلفی در وسط با .است
م ه صاف به يغشاء سدادي رکابی و در قاعده با صفحه

تصویر (دهلیزي قرار دارد يمتصلند و قاعده روي دریچه
سر این استخوان در سطح جانبی قرار دارد و با سطح ).5

ند مفصلی استخوان سندانی که در انتهاي پایک بل
طول کل . شود سندانی قرار دارد مفصل می ياستخوانچه

 ياختالف اندازه. متر تعیین گردید میلی 5/2این استخوان 
که طول دو پایک خلفی و قدامی ناچیز بوده به طوري

-میلی 1/2متر و طول پایک قدامی میلی 8/1پایک خلفی 

پایک عضالنی بسیار  ).3جدول (متر تعیین گردید
کوچک بود و محل قرارگیري آن بین پایک قدامی و سر 

در بین دو پایک قدامی و خلفی فضایی . مشاهده گردید
. شود وجود دارد که توسط غشاي سدادي پوشیده می
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گیري شده در استخوان نواحی مختلف اندازه: 3جدول 
)مترمیلی(رکابی گراز

 ياستخوانچه يهاي مختلف تشکیل دهندهبخش:5تصویر 
)نماي جانبی(گراز) Stape(رکابی

)caudal crus(زائده خلفی-3گردن-2) Head(سر-1
)Rostral crus(زائده قدامی-5) Base(ايصفحه قائده-4

)Obturator membrane of stape(پرده سدادي -6

بحث 
هاي حسی حیوانات از نظر  بر خالف انسان اندام

تر مورد بررسی و اختالفات مورفولوژیکی و آناتومیکی کم
اند و در میان حیوانات به گراز در این  مقایسه قرار گرفته

اي  در بعضی از کتب اشاره. تر توجه شده استزمینه کم
به ساختار گوش میانی نشخوارکنندگان و خوك شده 

ناتومی گوش میانی گراز آولی گزارشی در مورد  ،است
ر ارتباط با مقایسه اجزاي بدن د  .ایرانی وجود ندارد

هاي گوش  بعضی از حیوانات با انسان از جمله استخوانچه
از آن جمله . میانی مطالعات زیادي صورت گرفته است

مقایسه شده است ،ساختار گوش میانی خوك و انسان
)Pracy et al. 1998(.اي نشان میمقایسه ياین مطالعه-

ش میانی خوك و انسان گو يحفره يدهد که ساختار پایه
رکابی،  يبسیار شبیه یکدیگر بوده و از سه استخوانچه

ساختار آناتومیکی .سندانی و چکشی تشکیل شده است
هر سه استخوانچه در خوك و انسان شبیه یکدیگر بوده و 

ها مشاهده شد اختالفات جزئی مورفولوژیک بین آن صرفاً
داري یف معنرسد از لحاظ عملکردي اختالکه به نظر نمی

تحقیقات تاکنون  . )Pracy et al. 1998(داشته باشند
هاي گوش میانی و اجزاي  مختلف روي استخوانچه

 Nummela(استخوان گیجگاهی صورت گرفته است

1995, Vrettakos et al. 1988(. در همین زمینه با
هاي گوش میانی ده قطعه  تحقیقی که روي استخوانچه

انجام گرفته است به این نتیجه خرگوش نیوزلندي 
 ياند که در خرگوش همانند انسان سه استخوانچه رسیده

چکشی، سندانی و رکابی همراه با استخوان عدسی شکل 
ها در  جزئیات استخوان ياندازه يوجود دارد و در مقایسه

دو جنس نر و ماده و سمت چپ و راست، اختالف 
-شد و اندازهداري بین سمت چپ و راست مشاهده معنی

تر از سمت مده در سمت راست بزرگآهاي به دست 
در انسان نیز در . )Kurtul et al. 2003(چپ مشاهده شد

مطالعاتی که صورت گرفته است مشخص گردیده است 
هاي گوش به  که تغییرات مورفولوژیکی بین استخوانچه

 ,Sarrat et al. 1988(سن، جنس و نژاد وابسته است

Sarrat et al. 1992(.دیگري که بر روي  يدر مطالعه
جسد بالغ انسان به  75چکشی  يمورفولوژي استخوانچه

اي در دو نژاد سیاه و سفید، دو جنس نر و  صورت مقایسه
ماده و سمت چپ و راست صورت گرفته است در نتایج 

-حاصله بین دو نژاد و سمت چپ و راست اختالف معنی

دار  دو جنس اختالف معنیداري بیان شده است ولی بین 

انحراف معیار ±میانگینشده گیريپارامترهاي اندازه
mg(5/0±2(وزن 

mm(14/0±5/2(طول کل 
mm(12/0±2/1(طول سر 

mm(14/0±4/1(طول سر و گردن 
mm(10/0±8/1(طول شاخک خلفی 
mm(20/0±1/2(طول شاخک قدامی 

mm(08/0±40/1(فاصله دو شاخک 
mm(07/0±15/2(اي  طول صفحه قاعده

mm(04/0±12/1(اي  قاعدهعرض صفحه 
mm(13/0±10/1(قطر بزرگ پرده سدادي 

mm(80/0±75/0(سدادي  قطر کوچک پردة
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همچنین . )Oschman and Meiring 1991(نبوده است
هاي گوش میانی حیوانات آبزي از  استخوانچه يدر مقایسه

جمله وال با انسان و حیواناتی که در خشکی زیست 
کنند مشخص شده است که وزن و چگالی این  می

ات تر از حیوانها در حیوانات آبزي بسیار بیش استخوانچه
ها در  که وزن این استخوانچهبه نحوي. زي است خشک

تر از انسان درصد بیش 10ها برابر و چگالی آن 200وال 
اي نشان داده شد در مطالعه. )Lees et al. 1996(باشد می

هاي گوش میانی اسب مشابه انسان  چگالی استخوانچه
است و پیشنهاد شده است که چگالی باالي 

تواند با تیزهوشی حیوان نیز  وش میهاي گ استخوانچه
همچنین . )Lees et al. 1996(ارتباط داشته باشد

اي بر روي خصوصیات آناتومیکی  مطالعهمحمدپور
و گوش میانی در موش صحرایی انجام داد ياستخوانچه
اي دیگر خصوصیات آناتومیکی و مورفولوژیکی  در مطالعه

نشخوارکنندگان را گوش میانی شتر در مقایسه با سایر 
در این مطالعات و) Mohammadpour 2004(بررسی کرد

ترین  مشخص گردید که استخوان چکشی در شتر بیش
تر از وزن را دارد و طول کل این استخوان در گاو بیش

جانبی آن هم در  يباشد و زائده شتر، گوسفند و بز می
 که با تحقیق حاضر مطابقت تري کرده استشتر رشد بیش

ترین وزن را در گراز هم استخوان چکشی بیشدارد و
.شودترین استخوان گوش میانی محسوب میدارد و بزرگ

چکشی  يقدامی استخوانچه يولی بر خالف شتر زائده
همچنین .شودمحسوب می يترین زائدهدر گراز بزرگ

گوش میانی خوك انجام  ياي که بر روي حفرهدر مطالعه
ترین استخوان گرفت مشخص شد استخوان چکشی جانبی

 يصماخی است که در طول دسته خود با پرده يحفره
که این یافته با تحقیق حاضر ، باشدصماخ در ارتباط می

-همچنین این استخوان در خوك از بخش .مطابقت دارد

ی دسته و زوائد جانبی، جلویی و میانگردن،هاي سر،
 يمیانی آن معادل زائده يتشکیل شده است که زائده

همچنین سر استخوان در خوك . عضالنی در گراز بود
بیضی شکل گزارش شده بود که در گراز هم سر استخوان 

خوك سطح مفصلی سر در.چکشی بیضوي مشاهده شد
استخوان چکشی با استخوان سندانی، زین اسبی شکل 

.حاضر مطابقت دارد يمطالعه هايگزارش شد که با یافته
جانبی  يزائدهاستخوان، يترین زائدهدر خوك بزرگ

هاي این گزارش شده است در حالی که مطابق یافته
 يمشاهده شده، زائده يترین زائدهمطالعه در گراز بزرگ

همچنین در خوك طول .بود 1/2±19/0قدامی با طول 
در حالی که در .متر گزارش شدمیلی 4استخوان  يدسته

از نظر .گزارش شد 2/6±5/0حاضر طول دسته  يمطالعه
جهت دسته به صورت استخوان در خوك، يجهت دسته

میانی قدامی و در انسان به صورت میانی خلفی گزارش 
شد که در گراز هم جهت قرارگیري دسته در جهت میانی 

استخوان . )Pracy et al. 1998(قدامی مشاهده شد
ی در گاو و شتر داراي وزن یکسانی بوده و عرض سندان

باشد تر از سایر حیوانات میآن در شتر بیش يتنه
)Mohammadpour 2004( ،این  يکه البته عرض تنه

 .شتر گزارش شدتر ازاستخوانچه در این مطالعه کم
استخوان سندانی در خوك مربعی شکل گزارش شده که 

در حالی که در گراز  .استتر بوده نسبت به انسان مربعی
در خوك  .اي شکل استتر دوزنقهاین استخوان بیش
متر گزارش میلی 1استخوان سندانی  يطول هر دو زائده

پایک بلند+ طول تنه شده در حالی که در گراز
 mm (20/0±8/2(پایک کوتاه + طول تنه و  12/0±100/4

ایک در حقیقت در گراز پایک بزرگ نسبت به پ.ثبت شد
در حالی که در خوك طول هر دو . تر بودکوچک طویل

در موش  .)Pracy et al. 1998(پایک یکسان گزارش شد
گاو و شتر استخوان عدسی شکل به پایک صحرایی،

 Mohammadpour(بزرگ استخوان سندانی متصل بود

حاضر پایک بلند  يدر حالی که در مطالعه.)2014
در .سندانی فاقد استخوان عدسی شکل بود ياستخوانچه

خوك هم گزارشی مبنی بر وجود بخش عدسی شکل 
 .Pracy et al(هاي استخوان سندانی وجود نداردپایک

در تحقیق دیگري که بر روي یک نوع موش .)1998
طویل  يزائده يصحرایی انجام گرفت مشخص شد اندازه
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 30بعد از تولد  سندانی در روزهاي ابتدایی ياستخوانچه
درصد و  47چکشی  يطویل استخوانچه يدرصد و زائده

درصد افزایش  50رکابی  ياستخوانچه يپایه يصفحه
استخوان رکابی .)Mohammadpour 2014(داشته است

در خوك بسیار شبیه انسان گزارش شده و از یک سر پهن 
-شاخک خلفی و قدامی می 2تشکیل شده است و داراي 

طول . خوانی داردحاضر هم يهاي مطالعهکه با یافتهباشد 
ثبت شد در حالی که  5/2±14/0کل استخوان در گراز 

متر گزارش میلی 2طول کل استخوان در خوك حدود 
-میلی 8/1همچنین عرض استخوان در خوك . شده است

در انسان طول . ثبت گردید 12/1±04/0و در گرازمتر
شاخک خلفی گزارش شده در تر از شاخک قدامی کوچک

حالی که در خوك طول هر دو شاخک مساوي گزارش 
-در گراز بر اساس یافته.)Pracy et al. 1998(شده است

تر از حاضر طول شاخک قدامی بزرگ يهاي مطالعه
در اغلب حیوانات تعداد . شاخک خلفی گزارش شد

هاي گوش میانی سه عدد و شامل  استخوانچه
 Sarrat et(چکشی، سندانی و رکابی استهاي  استخوانچه

al. 1992 (در .هاي این مطالعه همخوانی داردکه با یافته
هاي چکشی و هندي استخوانچه يحالی که  در خوکچه

اند و استخوان واحدي را تشکیل سندانی با هم یکی شده
در تحقیق حاضر که .)Mohammadpour 2011(اندداده

 ،انی در گراز پرداخته شدگوش می يبه بررسی اجزا
هاي گوش میانی در مشخص گردید تعداد استخوانچه

باشد و تنها اختالف حاصله در خوك و گراز مشابه می
.)Pracy et al. 1998(باشدها میزوائد استخوانچه ياندازه

هاي گوش در این حیوان همراه بررسی تصاویر استخوانچه
گیري شده که اندازه با اجزاي هر استخوان و پارامترهاي
 يتواند توجیه کنندهدر جداول ارائه شده است می

وضعیت شنوایی و دریافت امواج صوتی توسط حیوان 
و در اثبات برخی صفات رفتاري این حیوان در باشد
. شنیداري به محققین کمک کند يزمینه

تشکر و قدردانی 
ي دامپزشکی دانشگاه این مقاله از زحمات جناب آقاي محسن رشیدي کارشناس بخش آناتومی آموزشکده نویسندگان    
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Abstract
The middle ear is an irregular cavity composed of three ossicles, malleus, incus, stape, 

which transmit sound waves to the inner ear and converted into mechanical energy. Due to the 
importance of the middle ear in voice transmissions this study was established. In this 
research, in order to investigate morphologically, the details of sus scrofa Atilla middle  ear 
ossicles, 5 matured male animals skulls were used. After anatomical examination of different 
parts of the temporal bone and removing the bones, the middle ear bones were exposed, in 
addition to examine the shape, dimensions and details of each bone were measured using an 
ocular micrometer. Finally, data were evaluated and analyzed using the Sigma Statt statistics 
software. In sus scrofa Atilla, temporal bone, similar to other animals, consisted of three parts: 
squamous, tympanic and petrous part. The length of the outer ear canal to the tympanic 
membrane is 37±0.14 mm. The tympanic membrane is circular in animal and the diameter of 
the tympanic membrane is about 12.5±0.21 mm. The tympanic membrane has also Beige 
color. In the boar, the number of middle ear ossicles was three, including Malleus, Incus and 
Stapes. Morphometric results showed that the Malleus ossicle had a head, neck, handle and 
three distinct process including anterior, muscular and lateral process. Incus ossicle  consists 
of a body, two long and short crura and has two articular surfaces. A short or posterior crura 
attaches to the posterior wall of the body and the long crura are connected to the stape ossicle. 
The Stape ossicle has a footplate and three anterior, posterior, and muscular process which 
anterior process is shorter than posterior. In the present study, the components of the middle 
ear in the boar was investigated. It was determined that the number of middle ear ossicles in 
the boar was similar to pigs, and the only difference was the size of the ossicles processes.
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