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اولتراسونوگرافی نگاري در گاو سالم يمطالعه
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  چکیده
هاي مجاور در گاو بومی و هاي اولتراسونوگرافی نگاري و ارگانیافته يهئدست آوردن تکنیک و اراه تحقیق بهدف از انجام این 

اولتراسونوگرافی . س گاو سالم بومی و دو رگ به وسیله اولتراسونوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفتأر 15در نگاري . سالم بود دورگ
ترانسدیوسر در بخش شکمی سطح . و در حالت ایستاده صورت پذیرفت بخشیآرامبا استفاده از ترانسدیوسرهاي محدب و خطی بدون 

ارزیابی اولتراسونوگرافی شامل . قرار داده شدسینه  يقفسهدر دو سمت 7و  6اي شکم و در خلف زایفوئید و از فضاهاي بین دنده
ي نگاري سالم به صورت یک ساختار نیم دایره با محدوده. هاي مجاور آن بودنگاري، حرکات و انقباضات نگاري و اندامي محدوده

محل نگاري قبل از شروع انقباضات بالفاصله بعد از . شدمشاهدهي هیپراکوئیک با یک دیوارهشد، صاف که به صورت منظم منقبض می
چین بین نگاري و شکمبه، . اي از گاز و مواد خورده شده، قابل مشاهده نبودري به دلیل وجود آمیختهمحتویات نگا. شکم بود يدیواره
هایی از شیردان نیز در اطراف نگاري قسمت پایینی طحال و بخش. شدشکمی شکمبه در خلف نگاري دیده می يقدامی و کیسه يکیسه

دقیقه  4اي در چهار تا پنج حرکت دو مرحله. اي دیده شدندنقباضات دو مرحلهوسیله الگوي احرکات نگاري به. قابل تشخیص بودند
ثانیه ) ±55/0(05/4و ) ±30/0(69/2مرحله اول و دوم انقباضات نگاري به ترتیب ) انحراف معیار±(میانگین . براي نگاري به دست آمد

هاي این براساس یافته. ثانیه بود 2/46) ±5/4(ي متوالی انقباض دومرحلهمدت زمان بین دو ) انحراف معیار±(میانگین . گیري شداندازه
.از اولتراسونوگرافی براي ارزیابی نگاري استفاده نمودتوان میتحقیق، 

نگاري، اولتراسونوگرافی، گاو: کلیديکلمات

  مقدمه
هاي تصویربرداري اولتراسونوگرافی یکی از روش.

ارزان و در دسترس بودن تشخیصی است که به علت 
چنین غیرتهاجمی و ایمن بودن امواج هاي آن و همدستگاه

ها فراصوت به طور گسترده و فراگیر براي تشخیص بیماري
براي  استفاه از اولتراسونوگرافی.گیرداستفاده قرار میمورد

ارزیابی دستگاه گوارش به دلیل وجود گاز درون لوله 
گاز  .پرسش و تردید قرار داشتها مورد گوارش تا مدت

هاي مانع جدي براي عبور امواج فراصوت درون اندام
داخلی است و امکان ارزیابی اندامی که درون آن گاز 

گاز درون دستگاه گوارش باعث . تجمع کرده وجود ندارد
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به کمک این   .گرددمی به طور شایع استفادهکوچک 
حرکات دودي دستگاه گوارش به  يروش امکان مشاهده
با بهبود وضوح تصاویر . شودخوبی فراهم می

چنین روش هاي باالتر و همفرکانساولتراسونوگرافی و با
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هاي زیادي وجود دارد که روي نگاري گاو بیماري
اي نگاري و که در این میان تورم ضربه ،اثرات سوء دارند

براي  .باشدبیش از همه حائز اهمیت می )TRP(صفاق 
هاي غیرتهاجمی و توان از روشارزیابی نگاري می
هاي غیرتهاجمی روش ياز جمله .تهاجمی استفاده کرد

دقه به همراه گوش کردن، چنگ زدن ناحیه : توان بهمی
 .اشاره کرد ،رادیوگرافیو  آزمایش میله، فلزیابجدوگاه، 

و  الپاراتومی اکتشافی :هاي تهاجمی نیز شاملروش
، 1371نژاد و همکاران رسول(باشندرومینوتومی می

 ,Constable 1990،1380دوز و همکاران گرجی

Radostits el al. 2000.(در گاو ياولتراسونوگرافی نگار 
منتشر شده 1994در سال Gotzو Braunتوسط اولین بار

در گاو از  ينگارکه امکان اسکنمعتقدند هاآن. است
 اتیمحتو يمشاهدهبوده اما امکان سریکف شکم م قیطر

تعداد و نوع  یابیارز ،نیچنهم .وجود ندارد ينگار
گزارش شده  ریپذروش امکان نیبا ا يانقباضات نگار

و همکاران بین  Braunتوسط دیگري نیز  مقاالت. است
در مورد تشخیص  زین 2009تا  1993هاي سال

به کمک  ينگار يااولتراسونوگرافی تورم ضربه
و چگونگی استفاده از  یوگرافیو راد یاولتراسونوگراف

يهاي مختلف لولهاولتراسونوگرافی براي ارزیابی بخش
در سال  و همکاران مقدم.است افتهیانتشار  گاوگوارشی 

اي  تشخیص تورم ضربهتحقیقی در خصوص ،1378
به کمک اولتراسونوگرافی انجام دادند و نگاري و صفاق 

وژي را در این خصوص ارائه هاي اپیدمیولبرخی شاخص
و  با جستجو در کتب مرجع و نشریات علمی.نمودند

در مورد اولتراسونوگرافی نگاري در گاو سایر منابع، 
این مقاالت نیز  يعمده .گرددمیمقاالت کمی یافت

نگاشته شده است،  Braunنام ه توسط محقق سوئیسی ب
عنوان تکنیکی ارزشمند براي ه را ب اولتراسونوگرافیکه 

.نمایددستگاه گوارش گاو معرفی میهاي ارزیابی بیماري
دست آوردن تکنیک و ه هدف از انجام این تحقیق ب

تعیین  به شرح سونوگرافی نگاري گاو سالمهاي اولترایافته
بررسی حرکات و  ،موقعیت اولتراسونوگرافی نگاري

تعیین  ، وضعیت اکوژنسیته دیواره نگاري،انقباضات نگاري
بررسی و  نگارياي مناسب براي اسکنفضاهاي بین دنده

طبق اطالعات و دانش .باشدمیهاي مجاور نگاري ارگان
و در گاو بومی ي نگاراي در خصوص مقالهنویسندگان، 

.استمنتشر نشده در ایران تاکنون  سالمدورگ

  کار روش و مواد
 يس گاو بومی دورگ مادهأر 15در این تحقیق 

 289با میانگین وزنی  به ظاهر سالمغیرآبستن بالغ 
) بر اساس فرمول دندانی(سال  4تا  2کیلوگرم و سن 

کف شکم از جناغ  پوست ابتدا .ندبررسی قرار گرفتمورد 
حل قوس به سمت خلف در دو طرف خط وسط تا م

اي سینه از فضاي بین دنده يقفسه ها و در دو طرفدنده
موازات متر باالتر از خطی که به سانتی 12و از  9تا  5

توسط تیغ موها شود شستشو شده و آرنج کشیده می
با آب و صابون  تراشیده و پوست مجدداً اصالح کامالً

محل تراشیده شده با ژل اولتراسونوگرافی .شدشسته
مولتی ولتراسونوگرافی با ترانسدیوسرهاي اآغشته و 

)MHz5-3(و محدب )MHz5/7-5(خطیفرکانس 
موارد مورد نظر براي اولتراسونوگرافی نگاري . انجام شد

:بودو ساختارهاي اطرف آن به شرح زیر 

تعیین موقعیت نگاري
در خط فرضی  ،در سمت خلف جناغ ،ترانسدیوسر

چنین فضاهاي بین میانی بدن و در دو طرف آن و هم
قرار گرفته و با  ،هر دو سمت چپ راست 5تا  9اي دنده

حرکات لغزشی و بادبزنی، نگاري جستجو شد، شناسایی 
 ,Papesko 1985(اساس موقعیت توپوگرافینگاري بر

Nickel et al. 1973(  اطالعات مربوط به اولتراسونوگرافی
در هاي اولتراسونوگرافی مقاالت و دستگاه گوارش، یافته

.صورت گرفت ،الپاراتومی اکتشافینهایت با 
 يیوسر و فرکانس مناسب براي مشاهدهنوع ترانسد

.نگاري و ساختارهاي اطراف آن
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کوژنسیته دیواره و محتویات نگاري، شکمبه، شیردان ا
.و دیگر ساختارهاي مجاور نگاري

حرکات و انقباضات نگاري
ثبت و شمارش حرکات و انقباضات  ،براي مشاهده

نگاري، ترانسدیوسر محدب مورد استفاده قرار گرفت به 
این شرح که پس از یافتن نگاري ترانسدیوسر روي 

دقیقه بدون حرکت ثابت نگه  10تا  5پوست به مدت 
سنج اي زمانیک انقباض دو مرحله يداشته و با مشاهده

ي اول و پس از شروع مرحله آماده شد براي ثبت زمان
 يسنج فعال شده و مدت زمان مرحلهانقباض بعدي، زمان

زمانی بین دو انقباض و  ياول و دوم انقباضات، فاصله
.دقیقه یادداشت شد 5تا  4تعداد انقباضات در 

س از کشتارپ يالپاراتومی اکتشافی و معاینه
س از گاوهاي مورد أر 7جهت بررسی مستقیم نگاري 

س دیگر نیز مورد أر 8مطالعه الپاراتومی اکتشافی شده و 
الزم به ذکر است که . بازرسی پس از کشتار قرار گرفتند

س گاو مورد معاینه اولتراسونوگرافی أر 20در این تحقیق 
از چسبندگی  یقرار گرفت ولی به دلیل وجود درجات

فیبرینی در معاینات پس از کشتار اطالعات 
س از گاوها از نتایج أر 5اولتراسونوگرافی مربوط به 

اس اصول بر اسالپاراتومی اکتشافی نیز .حذف گردید
).1380هاشمی و قمصري ادیب(مربوطه انجام گرفت 

آماري محاسبات
وسیله  ها بهمیانگین و انحراف معیار هر کدام از داده

.تهیه شد16ينسخهSPSSافزار نرم

  نتایج
هاي بالینی، کالبدگشایی یا الپاراتومی بر اساس یافته

. سالم بودندمورد مطالعه رأس گاو  15اکتشافی 
اولتراسونوگرافی نگاري در تمام گاوها، به حالت 

انجام  تراوار د دمقی بخش وایستاده و بدون داروي آرام
.گرفت

رهیافت اولتراسونوگرافی نگاري
نگاري از سطح شکم از خلف جناغ و از سمت چپ 

وسط شکم قابل چنین از خطوسط شکم و همخط
گاري و حرکات ي نچنین امکان مشاهدههم. مشاهده بود

-سینه و در فضاهاي بین دنده يآن در بخش شکمی قفسه

از ي در این قسمت نگار. اي ششم و هفتم وجود داشت
تا  8نگاري در سطح شکم، . طحال قابل رویت بود پنجره

متر از انتهاي جناغ به سمت خلف در تمامی سانتی 10
ته  يهگاوها دیده شد و بعد از این فاصله امکان مشاهد

شکمی شکمبه وجود  يقدامی شکمبه و کیسه يکیسه
محل ترانسدیوسر در خط فرضی وسط شکم و به . داشت

نگاري از الوه بر این، محل اسکنع. سمت چپ بود
خلف جناغ، در خط فرضی میانی بدن و به سمت قوس 

اي ششم در فضاهاي بین دنده .هاي سمت چپ بوددنده
هاي شکمی هر فضا و و هفتم سمت چپ نیز در قسمت

کدام از در هیچ. شدنگاري دیده میي انتهاي آرنجبه مواز
راست خط فرضی گاوها امکان مشاهده نگاري از سمت 

که در فضاهاي بین ضمن این .میانی بدن وجود نداشت
سینه و به  ياي ششم و هفتم سمت راست قفسهدنده

موازات انتهاي آرنج نیز نگاري یا هزارال قابل مشاهده بود 
. ولی تفکیک این دو از هم مشکل بود

 يسهیو ک یقدام يسهیکرهیافت اولتراسونوگرافی 
هبشکمیشکم

در تمامی شکمبه شکمیيکیسهوقدامیيکیسه
گاوهاي مورد مطالعه در سمت چپ خط فرضی میانی 

شد ولی امکان مشاهده آن در سمت راست بدن دیده می
. ز گاوها وجود نداشتکدام اخط فرضی میانی در هیچ

ي بخشی از شکمبه وجود تمامی گاوها امکان مشاهدهدر
وط به کدام قسمت از که این محل مربداشت ولی این
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و  یقدام يسهیکمحل اسکن . شکمبه است مقدور نبود
شکمبه به این شرح بود که پس از مشاهده یشکم يسهیک

نگاري در سمت چپ خط فرضی میانی بدن به حرکت به 
شد که از همدیگر دایره مشاهده میسمت خلف سه نیم

دایره به از سمت قدام به خلف این سه نیم. مجزا بودند
یشکم يسهیو ک ی شکمبهقدامي سهیکترتیب نگاري، 

. شکمبه بودند

هزارالاولتراسونوگرافیرهیافت
س گاو فقط در سمت راست خط أر 15هزارال در هر 

کدام از موارد شد و در هیچفرضی میانی بدن دیده می
ي آن در خط فرضی میانی بدن و در سمت امکان مشاهده

که هزارال یا نگاري در ضمن این. چپ میسر نبود
 ياي ششم و هفتم سمت راست قفسهفضاهاي بین دنده

سینه و به موازات انتهاي آرنج قابل مشاهده بود ولی 
.تفکیک این دو از هم مشکل بود

شیرداناولتراسونوگرافیرهیافت
س گاو در قسمت خلفی جناغ در أر 15شیردان در هر 

خط فرضی میانی بدن و در سمت راست آن به خوبی 
محل اسکن نیز از خلف جناغ به سمت . قابل مشاهده بود

. ها بودخلف و در سمت راست در خلف قوس دنده

ترانسدیوسر و فرکانس امواج فراصوت
ارزیابی ترانسدیوسر محدب بزرگتر  يهبه علت انداز

هاي بزرگتري از سانتر و به طور همزمان بخشنگاري آ
فرکانس  .هاي مجاور آن قابل بررسی بودنگاري و ارگان

مگاهرتز  5/5مناسب مورد استفاده در هر دو ترانسدیوسر 
.بود

نگاري و ساختارهاي مجاور آن يهاکوژنسیت
هاي ي شکم به صورت الیهپوست و عضالت دیواره

هیپواکوئیک موازي هم قابل مشاهده بودند هیپراکوئیک و 
ي نگاري جناغ و دیواره ،در قسمت خلفی.)1تصویر (

در صورت .شدبه صورت یک الیه هایپراکوئیک دیده می
 يفاصله گرفتن از قسمت انتهایی جناغ، نگاري، کیسه

شکمی شکمبه به صورت سه کمان  يهقدامی و کیس
.)4و 3ویر اتص(ند شدهیپراکوئیک پشت سر هم دیده می

هاي سطح مخاطی نگاري و برجستگیي امکان مشاهده
.محتویات نگاري و شکمبه میسر نبود و النه زنبوري آن

هایی از هزارال و شیردان در مجاورت نگاري و در بخش
ي سمت راست خط وسط به صورت یک دیواره

محتویات شیردان نیز به . شدندهیپراکوئیک دیده می
. شدندلوط هیپراکوئیک و هیپواکوئیک دیده میصورت مخ

یک نوار در مقطع طولی .این محتویات متحرك بودند
ها در سمت چپ خط وسط نزدیک قوس دنده اکوئیکنآ

سیاهرگ  احتماالً ،6اساس منبع که بر شددیده می
اسکن عرضی سطح  و در سمت چپ باشدماسکولوفرنیک

.شداي شکل دیده میمقطع رگ به صورت بیضی تا دایره
اي ششم و هفتم سمت چپ بعد از در فضاهاي بین دنده

سینه ابتدا طحال به  يي قفسهپوست و عضالت دیواره
اکوژنیک یکنواخت و منظم دیده  يصورت یک ناحیه

ي بعد از طحال به سمت داخل، دیواره. شدمی
هیپراکوئیک، منظم و صاف مربوط به نگاري و شکمبه 

ي محتویات در این محل نیز امکان مشاهده. شددیده می
طحال به  يهاکوژنسیت.درون نگاري و شکمبه فراهم نبود

صورت اکوژنیک و منظم با اکوي متوسط دیده شد و 
اکوئیک در قسمت میانی سیاهرگ طحال نیز به صورت ان

.)2تصویر (آن به خوبی قابل رؤیت بود 
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اسکن طولی از نگاري با  تصویر اولتراسونوگرافی: 1تصویر 
مگاهرتز از سمت چپ،  5/6ترانسدیوسر خطی با فرکانس 

Ret  ،نگاريD  ،دورسالCr  ،به ترتیب  3و  2، 1کرانیال
  .عضالت دیواره شکم، سیاهرگ و دیافراگم

تصویر اولتراسونوگرافی با ترانسدیوسر خطی با : 2تصویر 
 Ret ،7اي مگاهرتز از سمت چپ بین دنده 5/6فرکانس 
  .سیاهرگ طحال Vطحال،  Sنگاري، 

تصویر اولتراسونوگرافی نگاري در حال انقباض : 3تصویر 
اسکن از سمت . مگاهرتز 5با ترانسدیوسر محدب با فرکانس 

ته کیسه  B. Ruنگاري   Retچپ خط وسط خلف جناغ، 
  Crدورسال، Dکیسه شکمی شکمبه،  V. Ruقدامی شکمبه، 

  .کرانیال

. تصویر اولتراسونوگرافی نگاري بعد از انقباض :4تصویر 
 .Bنگاري،  Ret .3در محل مربوط به تصویر  محل اسکن عیناً

Ru قدامی شکمبه،  يته کیسهV. Ru شکمی شکمبه، يکیسه 
Cr کرانیال.  

حرکات و انقباضات نگاري
مشاهده حرکات و انقباضات نگاري و شکمبه فراهم 

ثابت نگه داشتن  ،براي مشاهده دقیق حرکات .بود
ترانسدیوسر در قسمت خلفی جناغ و در سمت چپ خط 

دقیقه و  10تا  4(فرضی بدن به مدت حداقل چهار دقیقه 
حرکات نگاري به صورت دو  .ضروري بود) بیشتر

اي بوده و میانگین تعداد حرکات دو مرحلهايمرحله
چهار تا پنج حرکت در چهار دقیقه یا تقریباً یک  ،نگاري

اي به این شکل حرکات دو مرحله. حرکت در دقیقه بود
کوتاه در نگاري دیده  يبود که ابتدا یک انقباض با دامنه

شکم  يشد که سبب فاصله گرفتن نگاري از دیوارهمی
ي اول انقباض در نظر گرفته این به عنوان مرحله. شدمی
ثانیه طول  4تا  2ن مرحله کوتاه بوده و حدوداً ای. شد
ثانیه  69/2میانگین مدت زمان فاز اول انقباض . کشیدمی

که بالفاصله بعد از این. بود) ثانیه 2و کمینه  4/3بیشینه (
شد، مرحله شکم نزدیک می يي نگاري به دیوارهدیواره

ي شد و در این مرحله دیوارهدوم انقباض شروع می
 5تا  3نمایشگر خارج شده و حدود  يهي از صفحنگار

میانگین مدت . گشتثانیه بعد به سر جاي اول خود برمی
 3و کمینه  2/5بیشینه (ثانیه  05/4زمان فاز دوم انقباض 

ي اول و دوم به عنوان یک انقباض دو مرحله .بود) ثانیه
 61تا  33شد و بعد از گذشتن حدوداً اي ثبت میمرحله
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اي بعد شروع انقباض دو مرحله) ثانیه 2/46میانگین (ثانیه 
.شدمی

  بحث
حاضر، نگاري در گاو سالم بومی و  يدر مطالعه

آمیزي دورگ به کمک اولتراسونوگرافی به طور موفقیت
هاي طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت و تکنیک و یافته

اولتراسونوگرافی نگاري در گاو بومی و دورگ ارائه 
.گردید

در این تحقیق امکان مشاهده و ارزیابی نگاري در 
گزارش قبلی در . گاوهاي مورد مطالعه فراهم بود يهمه

امکان بررسی نگاري از سطح شکم در خلف جناغ، از 
هاي سمت چپ و خط فرضی میانی به سمت قوس دنده

-اي ششم و هفتم سمت چپ امکاناز فضاهاي بین دنده

که از این جهت با مطالعه پیش رو . پذیر گزارش شد
Braun and Gotz(مطابقت دارد  1994, Braun 2009.(

یاد شده در تعدادي از گاوها نیز  اتعالوه بر آن در تحقیق
هاي نگاري در مجاورت هزارال و در فضا يامکان مشاهده

اي ششم و هفتم سمت راست نیز میسر بودبین دنده
)Braun and Gotz 1994, Braun et al. در حالی). 2002

کدام از گاوها امکان تفکیک ما در هیچ يکه در مطالعه
اي ششم و هفتم سمت راست نگاري از هزارال از بین دنده

.میسر نبود
ي نگاري هیپراکوئیک دیوارهگزارش شده است که 

بوده و سطح آن صاف و منظم است و تصویر نگاري به 
نگاري نیز قابل مشاهده  محتویات. باشدشکل هالل می

سه . )Braun and Gotz 1994, Braun 2009(باشدنمی
هاي دیواره نگاري شامل سطح سروزي، دیواره يالیه

عضالنی و سطح مخاطی فقط در اولتراسونوگرافی نگاري 
قابل مشاهده بودند و ) خارج از بدن(درون ظرف آب 

گاوان قابل ساختارهاي النه زنبوري نیز در تعداد کمی از 
از این  هاي حاصلاز نظر اکوژنیسته یافته .مشاهده بود

.به طور کامل مطابقت دارند هاي قبلیتحقیق با گزارش

در اولتراسونوگرافی دستگاه گوارش  الزم به ذکر است که
ي متفاوت را توان پنج الیه با اکوژنسیتهدر سگ و گربه می

ها به رودهبه خوبی تشخیص داد که از لومن معده و 
هاي هیپراکوئیک، سمت سطح سروزي به ترتیب الیه

-هیپواکوئیک، هیپراکوئیک، هیپواکوئیک و هیپراکوئیک می

اي از دید اولتراسونوگرافی در الیه 5این ساختار . باشند
حاضر، در هیچ ينگاري، شکمبه و شیردان در مطالعه

هاي قبلی کدام از گاوهاي این تحقیق همانند گزارش
ي محتویات چنین امکان مشاهدههم. شاهده نشده استم

نیز وجود هاي قبلی گزارشنگاري و شکمبه همانند 
 يالیه 5ي ساختار رسد براي مشاهدهبه نظر می. نداشت

هاي باال بایست از فرکانسشبیه به دام کوچک در گاو می
.تر استفاده شودهاي با رزولوزشن مناسبو از دستگاه

دیگر  هايحاضر و گزارش يهاي مطالعهیافتهطبق 
ي محتویات نگاري به کمک محققین امکان مشاهده

Braun and Gotz(اولتراسونوگرافی وجود ندارد 1994, 

Braun el al. 1994, Braun el al. 2002, Braun 2003(.
در سال Gotzو  Braunدر این تحقیق همانند گزارش 

طحال در  يامکان مشاهده2009در سال Braunو  1994
 .وجود داشت 7و  6اي سمت چپ و فضاهاي بین دنده

هاي اولتراسونوگرافی مربوط به دیگر چنین یافتههم
قدامی  يهاي معده گاو نظیر شیردان، هزارال، کیسهقسمت

رو با شکمی شکمبه در مطالعه پیش يشکمبه و کیسه
.رددر گاو سالم مطابقت دا قبلیهاي یافته

که تعداد حرکات و انقباضات دو  شده استگزارش 
دقیقه یا یک حرکت  4حرکت در  5تا  4اي نگاري مرحله

اول  يمیانگین مدت زمان مرحله. در یک دقیقه است
ثانیه و  4/3تا  8/1يثانیه با کمینه و بیشینه 6/2انقباض 

ثانیه با  9/3دوم انقباض  يمیانگین مدت زمان مرحله
 Braun(گردید منتشرثانیه  4/5تا  9/2يهه و بیشینکمین

and Gotz 1994, Braun el al. 2002, Braun 2009( ، که
بنابراین از . از این جهت با تحقیق ما نیز مطابقت دارد

توان براي شمارش و ارزیابی حرکات اولتراسونوگرافی می
در 1994در سال و همکاران Kaske.نگاري بهره گرفت
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گاو، گوسنفد و بز با استفاده از اولتراسونوگرافی، وضعیت 
و نوع انقباضات نگاري را بررسی کردند و نتیجه گرفتند 
که مدت زمان انقباضات در این سه نشخوارکننده مانند هم 
است اگرچه طبیعت و عادت غذایی گاو و گوسفند به 

ولی بز عادت غذایی بینابینی علوفه سبز و خشبی است 
در خصوص حرکات و الگوي انقباضات نگاري نیز .دارد

حاضر امکان  يالزم به توضیح است که در مطالعه
ي نگاري به اي شناخته شدهحرکات دو مرحله يهمشاهد

در گاو به این  ات قبلیخوبی فراهم بود که در تحقیق

که مدت زمان انقباض جالب این. مطلب اشاره شده است
هاي بین دو انقباض با یافته يهاول و دوم و فاصل يمرحله

ي حاوي آب متصل لوله يگیري به وسیلهحاصل از اندازه
شده به یک مبدل فشاري درون نگاري و فشارسنج 

ارزیابی حرکات و انقباضات . الکتریکی مطابقت دارد
اي نگاري به کمک براي بررسی تورم ضربه

 Braun and(اولتراسونوگرافی داراي اهمیت زیادي است 

Gotz 1994, Braun 2009, Constable 1990.(

  تشکر و قدردانی
در این خصوص از . پژوهانه صورت گرفته است و از محلشهید چمران اهوازاین تحقیق با حمایت مالی دانشگاه

. شودنی میمسئولین محترم متولی امر پژوهش در دانشگاه مذکور قدردا
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Abstract
The main aims of this study were to obtain technique and to present ultrasonographic 

findings of reticulum and adjacent organs of native and mixed breed healthy cows. The 
reticulum and some adjacent organs were examined ultrasonographically in 15 healthy native 
and mixed breed cattle. Ultrasonography was performed on standing, nonsedated cattle, with 
linear and convex transducers. Transducer was applied to the ventral aspect of abdominal 
cavity, caudal to the xyphoid and the most ventral part of both thoracic walls over the sixth 
and seventh intercostals spaces. Evaluation included assessment of the contour of the 
reticulum, reticular contractions, and the organs adjacent to the reticulum. The normal 
reticulum appeared as a half-circle structure with a smooth contour and a hyperechoic wall; it 
contracted at regular intervals and was situated immediately adjacent to the ventral portion of 
the abdominal wall when relaxed. Contents of the reticulum could not be imaged because of 
its partly gaseous composition. The ruminoreticular groove, craniodorsal blind sac of the 
rumen, and the ventral sac of the rumen were observed caudal to the reticulum. The distal 
aspect of the spleen and parts of the abomasum could be imaged. Reticular motility was 
characterized by a bi-phasic contraction pattern. Four to five biphasic reticular contractions 
usually were observed during a 4 minutes period. The first reticular contraction lasted a mean 
(± SD) of 2.69 (±0.30) seconds and the second contraction lasted 4.05 (±0.55) seconds. The 
mean interval between 2 biphasic contractions was 46.2 (±4.5) seconds. Based on our 
findings, ultrasonography is useful for assessing the reticulum.
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