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مقايسه پارامترهاي كمي استخوان گيجگاهي و استخوانچههاي گوش مياني در 
انسان، سگ و اسب 
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خالصه 

    در اين تحقيق به منظور مقايسه ساختار گوش مياني انسان با سگ و اسب، از هر كدام از نمونههاي انســان، اسـب و سـگ بـالغ،  پنـج 
جمجمه در نظر گرفته شد.  پس از برش دادن جمجمهها و بررسي استخوان گيجگاهي و قسمتهاي گوش مياني، استخوانچههاي چكشي، 

سنداني و ركابي را خارج نموده و وزن و ابعاد مختلف اين استخوانها با استفاده از كوليس و ترازو  اندازهگيري و ثبت گرديد. 
    نتايج نشان داد كه استخوان گيجگاهي و گوش مياني انسان از نظر محل قرار گرفتن و مجاورات با اسب و سگ مشابه ميباشد ولي از 
ــان  نظر بعضي از قسمتها با اين دو حيوان متفاوت ميباشد.  بطور مثال طول لوله استاش در انسان كوتاهتر بوده و هيپوتيمپان در انس
داراي فضاي كمتري در مقايسه با حباب شنوايي در حيوانات ميباشد.  قطر و طول زائده وجنهاي قطعه مســطح در اسـتخوان گيجگاهـي 
ــان داراي زائـده عضالنـي بـزرگي ميباشـد.  قطـر داخلـي كانـال  اسب بيشتر از سگ و انسان بوده و قطعه صماخي اسب بر خالف انس
كاروتيد در انسان بيشتر از اسب و سگ بود.  شكل ظاهري سه استخوانچه گوش مياني با هم تقريباً مشابه بود.  در مقايسه پارامترهـاي 
اندازه گرفته شده با استفاده از آزمون T-student مشخص گرديد كه وزن و طول زائده بزرگ استخوان چكشي در انسان و سگ مشابه 

  .(P<٠/٠٥) ــيداري بودنـد بوده و پارامترهاي قطر سر، طول كل و طول قسمتهاي دسته، سر و گردن و زائده كوچك داراي اختالف معن
استخوان چكشي در اسب در تمام پارامترها از انسان بزرگتر بود و در تمام فاكتورها اختالف معنيدار داشتند (٠/٠١>P).  در اســتخوان 
سنداني، طول تنه+زائده بلند، طول تنه+زائده كوتاه و فاصله انتهايي دو زائده در انسان بزرگتر از سگ بودند.  بين انسان و اسب فقـط دو 
مورد طول تنه+زائده بلند و طول تنه+زائــده كوتـاه داراي اختـالف معنـيداري بـوده (٠/٠١>P) و در انسـان بـزرگتـر از اسـب بـود.  در 
 (P<٠/٠١) استخوان ركابي، پارامترهاي وزن، فاصله دو شاخك و طول صفحه قاعدهاي بين انسان و سگ داراي اختالف معنيداري بوده
ــاعدهاي، سـاير فاكتورهـا داراي  و در انسان بزرگتر از سگ بودند.  بين انسان و اسب بجز موارد طول شاخكها، طول و عرض صفحه ق

اختالف معنيداري بودند. 
 

كلمات كليدي:  آناتومي مقايسهاي، استخوان گيجگاهي، گوش مياني انسان، گوش مياني حيوانات اهلي 
  

 
 

١∗ دانشيار گروه علوم پايه، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه فردوسي مشهد 

٢∗ دانشيار گروه زيستشناسي، دانشكده علوم، دانشگاه شهركرد 
1- Cavum tympani
2- Auditory tube
3- Epitympanic recess
4- Mastoid antrum
5- Mastoid cells

مقدمه 
ــا جـهان بـيرون      گوش يكي از پنج راه ارتباطي انسان ب
است و يكي از پنج حس اصلي را شامل ميشــود و عمـل 
آن يعني شنيدن نقش مهمي در ارتباطات اجتماعي، تكامل 
ــرف ديـگر  مغزي و جسمي مخصوصاً گفتاري دارد.  از ط
ــدهاند.  گوش از  اعضاي تعادلي بدن نيز در گوش تعبيه ش

ــكيل شـده اسـت.   سه قسمت داخلي، مياني و خارجي تش
ــرهاي اسـت نـامنظم و  گوش مياني يا صندوق صماخ١ حف
محتوي هوا كه در ضخامت استخوان گيجگاهي قرار دارد.  
ــه شـنوايي٢ بـه حلـق و از عقـب  از طرف جلو توسط لول
توسط حفره فوق صماخي٣ به غار پســتاني٤ و حجرههـاي 

هوايي پستاني٥ مربوط ميباشد.  اين فضا از مخاط پوشيده  
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شده است و محتوي استخوانچههاي گوش است كه جدار 
خارجي آن را به جدار داخلي مربوط ميكنند و ارتعاشات 
پرده صماخ را به گوش داخلي منتقــل ميكننـد.  صنـدوق 
ــره صمـاخي اصلـي و حفـره  صماخ داراي دو قسمت حف
فوق صماخي است.  در حفره فوق صماخي نيمه فوقــاني 
ــده اسـتخوانچه سـنداني  استخوانچه چكشي و قسمت عم
ــوي سـه اسـتخوان  قرار گرفته است.  صندوق صماخ محت
ــت كـه  كوچك به نامهاي چكشي١، سنداني٢ و ركابي٣ اس
ــند.   مانند زنجيري با يكديگر مفصل شده و متحرك ميباش
ــوع مـتراكم بـوده و فـاقد حفـره مغـز  اين استخوانها از ن
ــاعث رسـاندن ارتعاشـات از گوش  استخوان ميباشند و ب
خارجي و انتقال دادن آن به پرده صماخ و سرتاســر گوش 
ــواج صوتـي را بـه انـرژي مكـانيكي  داخلي ميشوند و ام
تبديل ميكنند.  استخوانچه چكشي بزرگتر از همه بــوده و 
ــاف  داراي سر و گردن، دسته و دو زائده است.  سر آن ص
ــوق صمـاخي قـرار  و تخم مرغي شكل بوده و در حفره ف
ــر  دارد.  قسـمت خلفـي ايـن اسـتخوان داراي سـطح مقع
ــا اسـتخوان سـنداني مفصـل ميشـود.   كوچكي است كه ب
ــوق صمـاخي قـرار دارد و  گردن اين استخوان در حفره ف
ــب كشـيده شـده اسـت كـه  دسته آن به طرف پايين و عق
بتدريج باريك ميگردد.  زوائد آن شــامل زائـده قدامـي و 
ــرار  خارجي است.  استخوانچه سنداني در عقب چكشي ق
ــك  دارد و داراي يك تنه مكعبي شكل، يك زائده بلند و ي
زائده كوتاه اســت.  اسـتخوانچه ركـابي بطـور افقـي بيـن 
سنداني و دريچه بيضي٤ قرار دارد و داراي قسمتهاي سر 
و گردن، پايههاي خلفي و قدامــي و قـائده بيضـي شـكل 

ميباشد (شكل ١)، (١، ٤ و ٦). 
    از ديدگاه علوم تجربي نقش حيوانات اعم از وحشي و 
اهلي بخصوص حيواناتي مثل ســگ، اسـب، خـرگوش در 
پيشـرفت علـوم تجربـي غـير قـابل انكـار اســت و داراي 

 
 

1 - Malleus
2 - Incus
3 - Stapes
4 - Oval window

خدمات زيادي به انسان از اين جنبه هستند و بعضــي هـم 
نام حيوان آزمايشگاهي بخــود گرفتـهاند.  بـه دليـل اينكـه 
انسان گياهخوار و گوشتخوار اســت سـعي بـر ايـن شـده 
ــه هـر  است كه جهت مقايسه از دو حيوان اسب و سگ ك
دو از هوش و شنوايي قويتري بر خوردار هســتند اسـتفاده 

شود (٥). 
 
 
 
 
 

الف) استخوانچه چكشي 
 
 
 
 
 

ب) استخوانچه سنداني 
 
 
 
 
 

ج) استخوانچه ركابي 
 

شكل ١:  جزئيات سه استخوانچه گوش مياني انسان را نشان 
ميدهد (٧) 

 
ــيزيولوژيـك      مطالعه گوش داخلي بيشتر در ابعاد نوروف
قابل مقايسه است و امكانات زيادي هـم الزم دارد.  گوش 
ــي گوش ميـاني  خارجي وجه مهمي براي مقايسه ندارد ول
ــاد  به علت اهميتش در انتقال صوت و وجوه آناتوميكي زي
بين انسان و حيوان  جهت اين تحقيق برگزيــده شـد.  بـا 
توجه به اينكه نقطه شروع در اســتفادههاي كـاربردي يـك 
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ـــاختارهاي آن  عضـو، مطالعـات آنـاتوميكي و بررسـي س
ــد اسـت در مراحـل  ميباشد اين تحقيق انجام گرفت.  امي
بعدي ساير مطالعات تكميلــي مقايسـه گوش ميـاني  بيـن 

انسان و ساير حيوانات صورت پذيرد. 
 

مواد و روش كار 
    جهت اين تحقيق از هر كدام از نمونههاي انســان و دو 
ــه گرديـد.   حيوان اهلي سگ و اسب، پنج جمجمه بالغ تهي
ابتدا استخوان گيجگاهي هــر نمونـه را برداشـته و پـس از 
ــر اجـزاء هـر  بررسي و اندازهگيري پارامترهاي طول و قط
ــاني  قطعه از استخوان گيجگاهي، استخوانچههاي گوش مي
آنها خارج گرديد.  در تهيه نمونهها از اره برقي ويژه برش 
استخوان استفاده شد و جهت بررسي نمونــهها از تـرازوي 
ــك دهـم  دقيق با دقت يك هزارم گرم و كوليس با دقت ي
ميليمتر و وسايل الزم جهت عكســبرداري اسـتفاده شـد.  
پـس از تهيـه نمونـهها، فاكتورهـايي از قبيـل ابعــاد، وزن، 
ــان و  ضخامت و طول زوائد هر استخوانچه گوش  در انس
دو حيوان مذكور جداگانــه انـدازهگيـري گرديـد و سـپس 
ــات از  نتايج بدست آمده در بين انسان و هر كدام از حيوان

طريق آزمون آماري T-student بررسي و مقايسه گرديد. 
 

نتايج 
    اسـتخوان گيجـگاه انسـان از نظـر تعـــداد قطعــات و 
مجاورت با استخوانهاي اطراف با دو حيوان اسب و سگ 
ــاختارهاي هـر  مشابه بوده و تفاوتهاي موجود در اندازه س
ــه مسـطح١  قطعه در جدول ١ درج گرديده است.  در قطع
كه در سطح جانبي جمجمه قرار دارد طول زائده وجنهاي٢ 
ــر از انسـان ميباشـد.  قطعـه  در اسب و سگ بسيار بلندت
ــتخوانهاي پسسـري، آهيانـهاي و  خارهاي٣ كه در بين اس

 
 

1- Squamous part
2- Zygomatic process
3- Petrous part

قطعه صماخي قــرار گرفتـه اسـت توسـط قطعـه مسـطح 
پوشيده شده است.  در انسان مجراي شــنوايي داخلـي  در 
سطح قدامي ـ فوقاني اين قطعه قرار دارد ولي در اسب در 
قسمت تحتاني سطح داخلي آن قرار دارد.  قطعه صمـاخي 
از مجراي شنوايي خارجي و حباب صماخي تشكيل شــده 
است.  در سگ حباب شنوايي بزرگ، بيضي شكل و كامال  
مشخص از ســاختارهاي اطـراف ميباشـد ولـي در اسـب 
ــان  كوچك و نسبت به اطراف نامشخص ميباشد.  در انس

ــان وجـود دارد.   بجاي حباب شنوايي فضايي بنام هيپوتيمپ
در اسب و سگ بر روي حباب شــنوايي زائـده عضالنـي٤ 
وجود دارد كه به سمت قدامي كشــيده شـده اسـت.  ايـن 

زائده در سگ بسيار كوچك ميباشد (تصوير ١). 
    استخوانچههاي گوش مياني در انسان و دو حيوان فوق 
از نظر تعداد، زوائد، مفاصل و عملكرد مشابه بوده ولــي از 
ــتخوانچه  نظر وزن و اندازههاي قسمتهاي مختلف هر اس
ــه نـوع حيـوان متفـاوت  با استخوانچههاي ديگر با توجه ب
ــا ٤ و  است كه نتايج آن بصورت مقايسهاي در جداول ٢ ت

تصاوير ٢ تا ٤ ذكر گرديده است. 
 
 

 
 

تصوير ١:  مقايسه شكل ظاهري استخوان گيجگاهي سگ 
(D)، انسان (H) و اسب (E) از سطح جانبي. 

 

 
 

4- Muscular process
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تصوير ٢: مقايسه شكل ظاهري استخوانچه چكشي انسان 

 .(D) و سگ (E) با استخوان چكشي اسب (H)
 

 
تصوير ٣:  مقايسه شكل ظاهري استخوانچه سنداني انسان 

 .(D) و سگ (E) با استخوان سنداني اسب (H)
 

 
تصوير ٤:  مقايسه شكل ظاهري استخوانچه ركابي انسان 

 .(D) و سگ (E) با استخوان ركابي اسب (H)
 

    با توجه به جداول ٢ تا ٤ در مورد استخوانچه چكشي، 
پارامترهاي وزن و طــول زائـده بـزرگ در انسـان و سـگ 

تقريبا  داراي اندازه يكساني بوده ولي پارامترهاي قطر ســر، 
طول كل و طول قسمتهاي دســته، سـر و گردن و زائـده 

  .(P<٠/٠٥) ـــالف معنــيدار بودنــد كـوچـك داراي اخت
ــول سـر و گردن، قطـر سـر در اسـتخوانچه  پارامترهاي ط
چكشي انسان بزرگتر از سگ بوده امــا پارامترهـاي طـول 
كل، طول دسته، طول زائده بزرگ و طول زائده كــوچـك 
در سگ بزرگتر از انسان بودنــد.  در مقايسـه وزن و ابعـاد 
اين استخوان بين انسان و اسب مالحظه گرديــد اختـالف 
حاصله در تمام آنها معنيدار بوده (٠/٠١>P) و اندازه آنــها 

در اسب بزرگتر از انسان ميباشد (جدول ٢). 
    در استخوانچه سنداني پارامترهــاي طـول تنـه + زائـده 
ــده در  بلند، طول تنه + زائده كوتاه و فاصله انتهايي دو زائ
انســان و ســگ داراي اختــالف معنــيداري ميباشـــد 
ــر از سـگ اسـت.   (٠/٠١>P) و اندازه آنها در انسان بزرگت
در مورد پارامترهاي وزن، عرض و ضخامت تنه اختــالف 
معنيداري مشاهده نگرديد.  بين انسان و اسب نــيز طـول 
ــاه داراي اختـالف  تنه + زائده بلند و طول تنه + زائده كوت
معنيداري بوده (٠/٠١>P) و در انســان بـزرگتـر از اسـب 
مشـاهده گرديدنـد و در پارامترهـاي وزن، عـــرض تنــه، 
ضخامت تنه و فاصله انتهايي دو زائده اختالف معنـيداري 

مشاهده نگرديد (جدول ٣). 
ـــاي وزن، فاصلــه دو      در اسـتخوانچه ركـابي پارامتره
ــول صفحـه قـاعده در انسـان و سـگ داراي  شاخك و ط
اختالف معنيداري ميباشند (٠/٠١>P) و در انسان بزرگتر 
از سگ ميباشند و در مورد پارامترهاي طول كل، قطر سر، 
طـول سـر و گردن، طـول شـاخكها و عـرض صفحـــه 
قاعدهاي اختالف معنيداري مشاهده نشـد.  بيـن انسـان و 
اسب بجز پارامترهاي طــول شـاخكها و طـول و عـرض 
صفحه قاعده، ساير فاكتورهــا داراي اختـالف معنـيداري 
بودند.  به استثناي پارامترهاي فاصله دو شــاخك و طـول 
صفحه قاعده، اندازه ساير پارامترهاي وزن، طول كل، قطــر 
سر، طول سر و گردن و عرض صفحه قــاعدهاي در اسـب 

بيشتر از انسان ميباشد (جدول ٤). 
  

 D
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 D  E  H

 D  E  H
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جدول ١:  مقايسه ميانگين پارامترهاي اندازهگيري شده در استخوان گيجگاهي انسان، سگ و اسب 
اسب سگ انسان پارامترهاي اندازهگيري شده بر حسب ميليمتر 

٥٤/٩ ٤٠/٦ ٦٣/٤ قطرفوقاني ـ تحتاني در محاذات ريشه زائده وجنهاي 
٩١/٦ ٥٨ ٧٨ قطر قدامي ـ خلفي در محاذات سوراخ گوش خارجي 

٥٢/٥ ٣٠/٣ ٦٧/٦ طول قطعه خارهاي از پشت استخوان گيجگاهي تا نوك قطعه 
٧/٦ ٩/٤ ٧ قطر سوراخ گوش خارجي 

٧٣/٤ ٥٤/٤ ٦٥ قطر قدامي ـ خلفي قطعه مسطح 
١٦ ١٤ ١٨/٥ قطر داخلي ـ خارجي قطعه پستاني 
٢٢/٤ ٢١ ٢٣/٥ قطر فوقاني ـ تحتاني قطعه پستاني 

١٣ ١٤ ١٣/٢ طول زائده نيزهاي شكل 
٦ ٤ ١١/٨ قطر داخلي كانان كاروتيد 
٣٥ ٩/٨ ٥/٢ قطر ريشه زائده وجنهاي 

١٠٣ ٤٦/٨ ٢٩ طول ريشه زائده وجنهاي 
 

جدول ٢:  مقايسه ميانگين و انحراف معيار وزن و ابعاد استخوانچه چكشي انسان با سگ و اسب 
پارامترهاي 

اندازهگيري شده 
انسان                         سگ 

انسان                       اسب مقدار P انحراف معيار±ميانگين     انحراف معيار±ميانگين 
مقدار P انحراف معيار±ميانگين    انحراف معيار±ميانگين 

**٠/٠٠٢ ٠/٧٠٧±٢٥/٥            ٠/٠٠±٣٨/٠ ٠/٣٣ ٠/٧٠٧±٢٥/٥              ٠/٧٠٧±٢٢/٥ وزن (ميليگرم) 

**٠/٠٠١ ٠/٠٣٥±٧/١٧            ٠/٠٠٧±١١/٠٤ **٠/٠٠١ ٠/٠٣٥±٧/١٧              ٠/٧٠٧±٩/٠٥ طول كل (ميليمتر) 

**٠/٠٠٥ ٠/٠٧±٣/٦٥            ٠/٠٧±٤/٦٥ *٠/٠١٤ ٠/٠٧±٣/٦٥              ٠/٠٧±٣/٠٥ طول سر و گردن (ميليمتر) 

**٠/٠٠١ ٠/٠٧±٣/٦٥            ٠/٠٠٧±٦/٣٤ **٠/٠٠١ ٠/٠٧±٣/٦٥              ٠/٠٧±٦/٠٥ طول دسته (ميليمتر) 

*٠/٠١٩ ٠/٠٧±٢/٥٥            ٠/٠٧±٣/٠٥ *٠/٠٣ ٠/٠٧±٢/٥٥              ٠/٠٧±٢/١٥ قطر سر ( ميليمتر) 

**٠/٠٠٥ ٠/٠٧±٢/٠٥            ٠/٠٧±٣/٠٥ ٠/٣١٢ ٠/٠٧±٢/٠٥              ٠/٠٧±٢/٢ طول زائده بزرگ (ميليمتر) 

**٠/٠٠٣ ٠/٠٧±١/١٥            ٠/٠٧±٢/٣٥ **٠/٠٠٦ ٠/٠٧±١/١٥              ٠/٠٧±٢/٠٥ طول زائده كوچك (ميليمتر) 

 P<معنيدار با ٠/٠٥ *
 P<معنيدار با ٠/٠١ **

 
جدول ٣:  مقايسه ميانگين و انحرافمعيار وزن و ابعاد استخوانچه سنداني انسان با سگ و اسب 

پارامترهاي 
اندازهگيري شده 

انسان                         سگ 
مقدار P انحراف معيار±ميانگين     انحراف معيار±ميانگين 

انسان                       اسب 
مقدار P انحراف معيار±ميانگين    انحراف معيار±ميانگين 

١/٠٠ ٧/٠٧±٣٢/٥            ٧/٠٧±٣٥/٠٠ ٠/٣٣ ٧/٠٧±٣٢/٥              ٦/٣٦±١٥/٥ وزن (ميليگرم) 
٠/٣٣ ٠/٠٢±٣/٧٦            ٠/٠٧±٣/٥٥ ٠/٣٣ ٠/٠٢±٣/٧٦              ٠/٠٧±٢/٥٥ عرض تنه (ميليمتر) 

٠/٣٣ ٠/٠٧±٢/٠٥            ٠/٠٠٧±٢/٦٥ ٠/١٠٦ ٠/٠٧±٢/٠٥              ٠/٠٧±١/٨٥ ضخامت تنه (ميليمتر) 
**٠/٠٠٤ ٠/٠٧±٥/٣٥            ٠/٠٧±٤/٢٥ **٠/٠٠١ ٠/٠٧±٥/٣٥              ٠/٠٧±٣/٢٥ طول تنه+زائده بلند (ميليمتر) 

**٠/٠٠٥ ٠/٠٧±٤/٤٥            ٠/٠٧±٣/٤٥ **٠/٠٠٢ ٠/٠٧±٤/٤٥              ٠/٠٧±٢/٩٥ طول تنه+زائده كوتاه (ميليمتر) 

١/٠٠ ٠/٠٧±٥/٠٥            ٠/٠٧±٥/٠٥ **٠/٠٠٣ ٠/٠٧±٥/٠٥              ٠/٠٧±٣/٧٥ فاصلهانتهايي دو زائده(ميليمتر) 
 P<معنيدار با ٠/٠١ **
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جدول ٤:  مقايسه ميانگين و انحراف معيار وزن و ابعاد استخوانچه ركابي انسان با سگ و اسب 
پارامترهاي 

اندازهگيري شده 
انسان                         سگ 

مقدار P انحراف معيار±ميانگين     انحراف معيار±ميانگين 
انسان                       اسب 

مقدار P انحراف معيار±ميانگين    انحراف معيار±ميانگين 

**٠/٠٠١ ٠/٠٠٧±٢/٥٥            ٠/٠٧±٠/٥٥٠ **٠/٠٠١ ٠/٠٠٧±٢/٥٥              ٠/٠٧±٠/١٥٠ وزن (ميليگرم) 

**٠/٠٠٣ ٠/٠٧±٢/٤٥            ٠/٠٧±٣/٦٥ ١/٠٠ ٠/٠٧±٢/٤٥              ٠/٠٧±٢/٤٥ طول كل (ميليمتر) 

*٠/٠٣ ٠/٠٧±٠/٨٥           ٠/٠٧±١/٢٥ ٠/٢٩ ٠/٠٧±٠/٨٥              ٠/٠٧±٠/٧٥ قطر سر (ميليمتر) 

*٠/٠١٩ ٠/٠٧±٠/٥٥            ٠/٠٧±١/٠٥ ١/٠٠ ٠/٠٧±٠/٥٥              ٠/٠٧±٠/٥٥ طول سر و گردن (ميليمتر) 

١/٠٠ ٠/٠٧±١/٨٥            ٠/٠٧±١/٨٥ ٠/١ ٠/٠٧±١/٨٥              ٠/٠٧±١/٦٥ طول شاخكها ( ميليمتر) 
فاصله دو شاخك روي صفحــه 

*٠/٠١٤ ٠/٠٧±٢/٠٥            ٠/٠٧±١/٤٥ **٠/٠٠٨ ٠/٠٧±٢/٠٥              ٠/٠٧±١/٢٥ قاعدهاي (ميليمتر) 

٠/١ ٠/٠٧±٣/٠٥            ٠/٠٧±٢/٨٥ **٠/٠٠٥ ٠/٠٧±٣/٠٥              ٠/٠٧±٢/٠٥ طول صفحه قاعدهاي (ميليمتر) 
٠/٢٩ ٠/٠٧±١/٣٥              ٠/٠٧±١/٤٥ ٠/٠٥١ ٠/٠٧±١/٣٥              ٠/٠٧±١/٠٥ عرض صفحه قاعدهاي(ميليمتر) 

 P<معنيدار با ٠/٠٥ *
 P<معنيدار با ٠/٠١ **

بحث 
    گوش مياني انسان از نظر محل قرار گرفتن، مجاورات، 
ــا  شكل نامنظم و فضاي صماخي١ و زائده فوق صماخي٢ ب
دو حيوان اهلي سگ و اسب مشابه بوده ولي در حيوانـات 
ــاخي٤ وجـود  مذكور بجاي هيپوتيمپان٣ انسان، حباب صم
دارد كه فضايي بزرگتر نسبت به هيپوتيمپان كوچك انسان 
ــاني در سـگ  است.  بعنوان مثال:  بزرگترين بعد گوش مي
حدود ١٠ ميليمتر است در حالي كه در انســان در حـدود 
ــرده صمـاخي در انسـان، سـگ و  ١٥ ميليمتر ميباشد.  پ
اسب بيضــي شـكل و داراي سـه اليـه اسـت و در انسـان 
اقطارش حدود ٨ و ١٠ ميليمتر و در سگ بر حسب گونه 
ــه اسـتاش در  اختصاصي با ابعاد ١٠-٥ ميليمتر است.  لول
انسان ٥-٤ سانتيمتر  و در سگ ٧-٥ سانتيمتر است و در 
ــب  حالي كه در اسب طول لوله استاش بدون احتساب جي

حلقي٥   ١٢-١٠ سانتيمتر ميباشد (٦ و ٧). 

 
 

1- Tympanic cavity
2- Epitympanic recess
3- Hypotympanum
4- Tympanic bulla
5- Guttral pouch

    در انسان و هر دو حيوان مورد آزمايش استخوانچههاي 
گوش مياني از نظر شكل، تعداد زوائــد و محـل چسـبيدن 
رباطات تقريباً با هم مشابه ميباشند دقت در جداول ارائــه 
شده و وجود اختالفات خــاصي مثـل وزن اسـتخوانچهها، 
اندازه قســمتهاي مختلـف هـر قطعـه، وضعيـت خـاص 
ـــر داشــتن ســاختمان  اسـتخوان گيجگاهـي و بـا در نظ
ميكروسكوپي گوشهاي خارجي، مياني و داخلي ميتواند 
توجيه كننده وضعيت شــنوايي و دريـافت امـواج صوتـي 
ــوان  باشد و در اثبات بعضي از صفات رفتاري انسان يا حي
ــودن قطـر ورودي گوش  كمك كند.  بعنوان مثال بزرگتر ب
خارجي در قسمت استخواني نمونه اســتخوان گيجگاهـي 
سگ (٢) ميتواند نشان دهنده قوي بــودن قـوه سـامعه در 
اين حيوان باشد و يا بزرگتر بودن قابل مالحظه قطر كانال 
كاروتيد انساني (١٣) نسبت به نمونههاي حيواني، اهميــت 
ــز انسـان را نشـان ميدهـد و ميتوانـد در  خونرساني مغ

افزايش قدرت درك انساني مؤثر باشد. 
    در همين زمينه Kurtul و همكاران (٢٠٠٣) با تحقيقــي 
كه بر روي استخوانچههاي گوش مياني ده قطعه خرگوش 
نيوزيلنـدي انجـام دادنـد بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كــه در 
خرگوش همانند انسان سه استخوانچه چكشي، ســنداني و 

 H



احمدعلي محمدپور و مهران عربي 

٧٨         مجله دامپزشكي ايران  

ــي شـكل وجـود دارد و در  ركابي همراه با استخوان عدس
مقايسه اندازه جزئيات استخوانها در دوجنس نر و ماده و 
سمت چپ و راست، اختالف معنيداري بين سمت چــپ 
و راست مشاهده شد و اندازههاي بدست آمده در ســمت 
راست بزرگتر از سمت چپ مشاهده شــد (٨).  در انسـان 
نيز در مطالعهاي كــه توسـط Sarrat و همكـاران (١٩٩٢ و 
ــخص گرديـده اسـت كـه  ١٩٩٨) صورت گرفته است مش
تغييرات مورفولوژيكي بين استخوانچههاي گوش به ســن، 
ــگري  جنس و نژاد وابسته است (١١ و ١٢).  در مطالعه دي
كــه توســــط Oschman و Meiring (١٩٩١) بـــر روي 
مورفولـوژي اسـتخوانچه چكشـي ٧٥ جسـد بـالغ انســان 
بصورت مقايسهاي در دو نژاد سياه و سفيد، دو جنس نر و 
ــايج  ماده و سمت چپ و راست صورت گرفته است در نت
حاصله بين دو نژاد و چپ و راست اختــالف معنـيداري 
بيـان شـده اسـت ولـي بيـن دو جنـس اختـالف حاصلــه 
معنــيدار نبــوده اســت (١٠).  همچنيــن در مقايســــه 
استخوانچههاي گوش مياني حيوانات آبزي از جمله وال با 
ــخص  انسان و حيواناتي كه در خشكي زيست ميكنند مش
ـــن اســتخوانچهها در  شـده اسـت كـه وزن و چگالـي اي
حيوانات آبزي بسيار بيشتر از خشكي است.  به نحوي كه 
وزن اين استخوانچهها در وال ٢٠٠ برابر و چگالي آنها ١٠ 
ــد.  در ايـن تحقيـق چگالـي  درصد بيشتر از انسان ميباش

ــر شـده  استخوانچههاي گوش مياني اسب مشابه انسان ذك
ـــاالي  اســت و پيشــنهاد شــده اســت كــه چگالــي ب
ــه تيزهوشـي حيـوان نـيز  استخوانچههاي گوش ميتواند ب

ارتباط داشته باشد (٩). 
    در بررسي روند تكاملي اندازه طول استخوان چكشــي، 
زائده طويــل اسـتخوان سـنداني و صفحـه پايـه اسـتخوان 
ركابي در يك نوع موش صحرايي در سنين مختلــف پـس 
از تولد با استفاده از ويدئوميكروگراف و تكنيــك محاسـبه 
ــل سـنداني  كامپيوتري مشاهده گرديده است كه زائده طوي
در ٣/٥ روزگي بعد از تولد اندازه آن ٣٠ درصــد افزايـش 
ــه ٠/٦٥ ميليمـتر ميرسـد.   پيدا ميكند و از ٠/٥ ميليمتر ب
ــبي بيشـتري  زائده طويل چكشي و صفحه ركابي رشد نس
ــب ٤٧ و ٥٠ درصـد انـدازه آنـها افزايـش  دارند و به ترتي
ــالغ  مييـابد.  در ٢٦ روزگي انـدازه آنـها مشـابه حيـوان ب

ميباشد (٣). 
ــده و وجـود اختالفـات      دقت در  ارقام جداول ارائه ش
خاصي مثل وزن استخوانچهها، اندازه قسمتهاي مختلـف 
هر قطعه، وضعيت خاص استخوان گيجگاهي و با در نظـر 
ــي  داشـتن سـاختمان گوشهـاي خـارجي، ميـاني و داخل
ــنوايي و دريـافت امـواج  ميتواند توجيه كننده وضعيت ش
ــا  صوتي باشد و در اثبات بعضي از صفات رفتاري انسان ي

حيوان كمك كند.  
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