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چکیده
مطرح بوده است، اما در  یپزشک يهیعلوم پا يها بدن همواره در پژوهش ياعضا نیتر از حساس یکیکه قلب به عنوان  نیا رغمیعل

و  یآناتوم یحاضر با هدف بررس يلذا مطالعه. نیستدر دسترس  یگزارش سفندقلب گو یماکروسکوپ یخصوص رشد تکامل
و در  يآورگوسفند از کشتارگاه جمع نیرأس جن 41پژوهش تعداد  نیدر ا .انجام گرفت ینیجن يقلب گوسفند در دوره يمورفومتر

گروه اول . شدند میبه سه گروه تقس) CRL(دنبالچه  -بر اساس طول فرق سر  ها نیجن یتمام. شد تیدرصد تثب 10نیمحلول فرمال
.  بود متریسانت40تا  CRL30وگروه سوم شامل  متریسانت5/28تا  CRL5/15گروه دوم شامل متر،یسانت15تا  CRL6شامل 
CRL ها نیجن يابعاد مورفومتر. شد نییروز تع 120روز تا  48از  ها نیجن ینیسن تخم جهیبود و در نت متریسانت 40یال 6از  ها نیجن 
طول بطن راست، طول بطن چپ،  ،بیي عقطول لبه ،ي جلوییقلب، طول لبه طیوزن قلب، قطر بزرگ قلب، قطر کوچک قلب، مح: شامل

نشان داد که روند  جینتا. شد يریگ اندازه یبطن نیب يوارهیبطن چپ و ضخامت د يوارهیبطن راست، ضخامت د يوارهیضخامت د
وجود  يدار یدو جنس نر و ماده اختالف معن نیهرچند که ب. بود ها نیسن جن شیفوق تابع افزا يهاو پارامتر ها نیوزن جن شیافزا

 يمطالعه.  بود يکرونر اریراست و چپ، بطن راست و چپ و ش زیدهل ز،یرأس نوك ت يدارا ها نیقلب جن ،ياز نظر مورفولوژ. نداشت
حاصل مشخص شد  جیبر اساس نتا. کوچک بودند يمعتدل کننده يها نوارکه  کوچک را نشان داد ییها حضور طناب ها    بطنیسطح داخل

را نشان  يا ندهیفزا یدر تمام ابعاد، رشد تکامل زیگوسفند، قلب ن نیجنوزن و طول  شیبدن و افزا یعموم یزمان با رشد تکامل که هم
.دهدیم

گوسفند  ،يمورفومتر ،يقلب، مورفولوژ ن،یجن:  يدیکلکلمات 

مقدمه
اولین دستگاه قلبی عروقی به عنوان یکی از 

هاي عمل کننده در تکامل رویان، شامل یک عضو  دستگاه
هاي  اي از سرخرگ و شبکه1ي مرکزي  قلبی پمپ کننده

رنجبر (هاي بدن جنین است  ي خون به بافت  هدایت کننده
).1389و مروتی 

ترین اعضاي بدن،قلب به عنوان یکی از حساس
بوده  پزشکی مطرح ي هاي علوم پایههمواره در پژوهش

اهمیت کاربردي این گونه مطالعات در تشخیص . است

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهروه علوم پایهگدانشیار *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهايرفهحدکتري  يآموختهدانش 2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهروه علوم پایهگاستادیار 3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهروه علوم پایهگدانشیار 4

هاي قلبی و به ویژه در رابطه با چگونگی تغییرات بیماري
 ي طبیعی در دوران جنینی، موجب شده است که مطالعه

هاي پژوهش ي را در عرصه اي ویژهاین اندام جایگاه بسیار 
در این میان نظر به  .یستی به خود اختصاص دهدزعلوم 

هاي آوري گیري که به یمن فن هاي بسیار چشم پیشرفت
ها و حتی در  هاي تشخیص و درمان بیماري نوین در زمینه

رود که با دوران جنینی میسر گردیده است، انتظار می
انجام مطالعاتی در علوم تشریحی نسبت به گردآوري و 

E-mail: mkhaksary@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(

1- Central cardiac pumping organ
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چگونگی رشد و نمو  يافزایش اطالعات بنیادي در زمینه
از جمله کاربردهاي چنین تحقیقاتی . ها اقدام نماییم اندام

طبیعی رشد در علوم بالینی در تبیین معیارها و الگوهاي 
اثرات  يباشد که همواره جهت مطالعهپارامترهاي قلب می

مواد تراتوژن روي رشد و نمو جنین مورد نیاز بوده و 
هاي علوم پزشکی در کنار دانش امروزه همگام با پیشرفت

هاي بدو تولد، دانش دیگري تحت عنوان بررسی بیماري
رهگذر کاردیولوژي جنینی به عرصه آمده است که در این 

van(باشد مورد بحث می der ploeg et al. از ). 1993
شناسی قلب جنین طرفی مطالعاتی در خصوص بافت

Smolich(گوسفند et al. 1989( رشد تکاملی ،
، جنین شتر)1386بحیرایی (ماکروسکوپی قلب جنین بز

 .Williams et al(، جنین سگ )1392فراشاهدهقان(

Murakami and Fukunage(گاو ،)1979 1980( ،
Sharma(گاومیش  et al. 1979( ؛ خوك)Lorenz 1990 (

Macdonald(و سگ و گربه  and Johnstone 1995 (
اما از نظر رشد تکاملی ماکروسکوپی قلب.وجود دارد

جنین گوسفند گزارشی در دسترس نبود، لذا با توجه به 
اي به عنوان یک مدل که گوسفند به طور گستردهاین

هاي مراحل تکوینی انسان مورد حیوانی در پژوهش
Frasch(گیرد استفاده قرار می et al. 2007(، هدف بنابراین
و مورفومتري قلب يمورفولوژ، بررسیاز این مطالعه

.ي جنینی بود گوسفند در طی دوره

روش کارمواد و 
نمونه جنین  41به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 

سپس .آوري گردید کشتارگاه اهواز جمعاز گوسفند
ي  ي سینه و حفره جهت تثبیت ساختارهاي درون قفسه

ي  ي جنین در چند نقطه از دیواره شکم با توجه به اندازه
هنگام .درصد تزریق شد 10ي سینه فرمالین  شکم و قفسه
ي مورفولوژي و  ها خارج شدند و مطالعه مطالعه، نمونه

وسفندان به شرح ذیل انجام مورفومتري قلب جنین گ
ي ترازوي  لهیوسکوچک به هاي  ابتدا جنین:گرفت

ي ترازوي معمولی  هاي بزرگ به وسیله دیجیتال و جنین

سپس . ها نیز تعیین گردید و جنسیت آن توزین شدند
ها به کمک متر نواري و نخ  ي سن جنین  براي محاسبه

) Crown-rump length(ي دم  پرك از فرق سر تا ریشه
Noakes(ن گیري شد و با استفاده از فرمول تعیین س اندازه

et al. 2001( ،ها محاسبه گردید سن جنین.
گروه حداقل به  3در CRLها  بر اساس  سپس جنین

.شدند بندي دستهشرح زیر
 15تا  CRL6جنین داراي 10تعداد : گروه اول

).جنین نر 5جنین ماده و  5(مترسانتی
تا  CRL5/15داراي جنین 21تعداد :گروه دوم

)جنین نر 11جنین ماده و  10(متر سانتی5/28
 40تا  CRL30داراي جنین 10تعداد : گروه سوم

).جنین نر 4جنین ماده و  6(متر سانتی
هاي قلب از لحاظ  بعد از تعیین توپوگرافی قلب، نمونه

.گرفت  مطالعه قرار  مورفولوژي و مورفومتري مورد
هاي بزرگ با چشم غیر مسلح  مورفولوژي قلب جنین

هاي کوچک توسط فتواستریومیکروسکوپ  و قلب جنین
)Nikon, SMZ800( بررسی گردید.

پارامتر  12، ي مورفومتري قلبجهت انجام مطالعه
. گیري و بررسی قرار گرفتمورد اندازه

ي ترازوي دیجیتال  لهیبه وس: وزن قلب جنین- 1
.گیري شد اندازه
ترین قسمت پهن: ي قلب قطر بزرگ قاعده- 2
.هادهلیزها و بطن ي قلب در فاصله ي قاعده
ضخامت قلب از :ي قلب قطر کوچک قاعده- 3
.شیار پاراکونال تا شیار زیر سینوسی ي قاعده
شیار کرونري دور تا دور : ي قلب محیط قاعده- 4

.ها ي بین دهلیزها و بطن قلب در فاصله
قلب از محل اتصال گوشک پیشین ي  طول حاشیه- 5

.راست به دهلیز راست تا نوك قلب
قلب از محل اتصال گوشک پسین ي  طول حاشیه- 6

.چپ به دهلیز چپ تا نوك قلب
ي شیار کرونري تا انتهاي طول بطن راست از ناحیه- 7

.بطن راست



ي مورفولوژي و مورفومتري قلب در جنین گوسفندمطالعه

139515بهار، 1، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

ي شیار کرونري تا نوك طول بطن چپ از ناحیه- 8
.قلب
.بطن راست در قطورترین ناحیه ي ضخامت دیواره- 9

.بطن چپ در قطورترین ناحیه ي ضخامت دیواره-10
.ي بین بطنی در قطورترین ناحیه ضخامت دیواره-11

ي  به وسیله 11و  10، 9، 3، 2گیري موارد  اندازه
کولیس ورنیه و در صورت نیاز با استفاده از 

گیري موارد فتواستریومیکروسکوپ انجام گرفت و اندازه
با استفاده از نخ پرك و متر نواري انجام  8و  7، 6، 5، 4

گیري تمام موارد فوق الذکر سه مرتبه انجام اندازه.گرفت
.سپس میانگین اخذ شده ثبت گردیدگرفت و

هاي مختلف در هر دو جنس با  آنالیز آماري پارامتر
و به روش آنالیز  16ي  نسخهSPSSي  استفاده از برنامه
و آزمون تکمیلی ) Two way ANOVA(واریانس دوطرفه

LSD میزان ارتباط بین دو متغیر با . صورت گرفت
اختالف میانگین . ضریب همبستگی پیرسون ارائه گردید

دار تلقی  معنی P≥05/0در سطح  هاي مختلف بین گروه
.گردید

نتایج
ها ینجنتخمین سن 

) CRL(ي دم ریشه -در این پژوهش طول فرق سر
بر اساس فرمول . متر تعیین شد سانتی 40تا 6از ها ینجن

 -گیري طول فرق سر تعیین سن گوسفند با توجه به اندازه
روز  120روز و حداکثر  48حداقل سن جنین  ،ي دم ریشه

ها در گروه یک، دو  ینجنیي سن همچنین بازه. دتعیین ش
روز  120تا  99و  96تا  68، 67تا  48و سه به ترتیب 
.مشخص گردید

ي مورفولوژيمطالعه
ی توپوگراف

ها در فضاي  قلب جنین ،هاي این پژوهش طبق یافته
ي دوم یا سوم تا  ي دنده  میانی مدیاستن و اغلب در فاصله

هاي دوم تا هرچند مواردي بین دنده .ششم قرار داشت
کل ). 2تصویر (پنجم و سوم تا هفتم نیز مشاهده گردید 

انتهاي پایینی آبشامه . قلب داخل آبشامه قرار گرفته بود
ي نامیده اآبشامه-جناغیرباط  اصطالحاًباریک شده که 

 معموالً).4و3ویر اتص(شده بود شده و به جناغ متصل 
هاي جنینی بزرگ،  در اطراف این رباط و خصوصاً نمونه

قلب گوسفند از نظر . شد تجمع مقداري چربی مشاهده 
ي آن در باال،  قاعده. شکل ظاهري مخروطی شکل است

در پایین، عقب و سمت ) نوك تیز آن(رأسجلو، راست، 
ي سینه از جلو به عقب  چپ بود و به طور مایل در حفره

).6و5، 4ویراتص(قرار داشت 
ي قلب، دهلیزهاي چپ و راست  ي قاعده در ناحیه

هاي چپ و قرار داشت که توسط شیار کرونري از بطن
این شیار در محل شروع سرخرگ  .گردید راست تفکیک 

ها، شیار طولی  روي بطن ووي قطع شده و ناقص بودری
در  .چپ و شیار طولی راست قلب مشاهده گردید

هاي ها و سیاهرگشیارهاي طولی راست و چپ، سرخرگ
از بافت  ها آناطراف  معموالًخود قلب قرار داشتند و 

هاي  چربی پوشیده شده بود که میزان بافت چربی در جنین
هاي  نشد و در برخی از جنین گروه اول اصالً مشاهده

هاي گروه سوم وجود داشت ي جنین گروه دوم و همه
). 6و  5ویر اتص(

-در نماي داخلی بطن راست عضالت پاپیالري، دریچه

نوارهاي تاندونی و یک نوار ،)11و  8ویر اتص(سه لتی  ي
ي  ي ضخیم و تعدادي نوار معتدل کننده معتدل کننده

که در )11و 10، 8،9ویر اتص(کوچک نیز مشاهده شد 
بطن چپ نیز ساختارهاي بطن راست وجود داشت ولی 

 يو دریچههاي مشاهده شده کوچک بودند تمامی نوار
).11تصویر (دهلیزي بطنی دو لتی بود 

نماي سمت چپ قلب
ي قلب، دهلیز راست و دهلیز چپ  در سمت قاعده

مشاهده شد که داراي یک بخش آویزان و چین خورده به 
همچنین دهلیز راست داراي یک . نام گوشک دهلیز بود
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ی پیشین و پسین خالیانمبخش صاف بوده که سیاهرگ 
در سمت خلف دهلیز ). 7تصویر (شودمیبه آن وارد 

که داراي بخش گوشکی  شد راست، دهلیز چپ مشاهده 
هاي ریوي  یاهرگسو بخش صاف بود که به بخش صاف 

. وارد شده بود
شیار کرونري دیده  ها بطندر حد فاصل دهلیزها با 

در جلوي شیار طولی چپ، بخشی از بطن راست . شد
ي باالي آن  دیده شد که برجسته و محدب بوده و ناحیه

. رگی بودشده که همان مخروط سرخ اندکی متورم 
 .ي ششی وصل شده بود مخروط سرخرگی در ادامه به تنه

بطن . در عقب شیار طولی چپ، بطن چپ قرار داشت
نوك . مقعري بود نسبتاًچپ داراي ارتفاع کوتاه و سطح 

قلب به صورت تیز و مخروطی در پایین بطن چپ قرار 
).5تصویر (ه بوددش داشته و توسط بطن چپ ساخته 

تر  ها و بزرگ رسید که با افزایش سن جنین میبه نظر
).1تصویر (مشهودتر بود شدن قلب، نوك تیز بودن قلب 

نماي سمت راست قلب
شد و در  دیده  کرونريي قلب، شیار  در سمت قاعده

در عقب . سمت راست، شیار طولی راست قرار داشت
شیار طولی راست، بطن چپ قرار داشت که داراي سطح 

در سمت جلوي شیار . مقعري بود نسبتاًي  صاف و لبه
ي  بطن راست قرار داشت که داراي لبه ،طولی راست

 ،بزرگ يهانیاز جن یدر برخ.  )6تصویر (د محدب بو
شروع کرونرياز شیار چپ قلب  يدر لبه یکوتاه اریش

که با توجه به منابع دیرسیقلب نمس أبه رلی شده و
).6تصویر (تواند شیار فرعی قلمداد گردد می

هاي قلب جنین گوسفند به ترتیب  برخی از نمونه:1تصویر 
-78-67-65-48هاي از چپ به راست مربوط به جنین

روز 84-87-96-99-109-118

 103موقعیت قلب جنین گوسفند گروه سوم با سن  :2تصویر 
ي  محدوده .ها ها قبل از برداشت دنده روز نسبت به دنده

ي ششم  ي قدامی دنده ي سوم تا لبه ي خلفی دنده قلب از لبه
.باشدمی

ي جنین گوسفند ي سینه نماي سمت چپ قفسه :3تصویر 
. ها روز بالفاصله پس از برداشت دنده 103گروه سوم با سن 

ي لوب قدامی ریه چپ پوشیده  قسمتی از قلب به وسیله
.شده است

ي جنین گوسفند  ي سینه نماي سمت چپ قفسه :4تصویر
روز پس از برداشت ریه سمت چپ 103گروه سوم با سن 
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گوسفند گروه سوم با نماي سمت چپ قلب جنین  :5تصویر
روز 118سن 

نماي سمت راست قلب جنین گوسفند گروه سوم  :6تصویر 
روز 118با سن 

نماي سمت راست قلب جنین گوسفند گروه سوم  :7تصویر 
خالی  هاي میان ها در محل سیاهرگروز، پنس 99با سن 

.پیشین و پسین قرار دارند

فتواستریومیکروسکوپی برش طولی قلب تصویر : 8تصویر 
ي  روز، ضخامت دیواره 101جنین گوسفند گروه سوم با سن 

.تر استبطن چپ از سپتوم و سپتوم از بطن راست بیش

جنین گوسفند تصویر فتواستریومیکروسکوپی قلب  :9تصویر
محل فلش موقعیت نوارهاي .  روز 87گروه دوم با سن 

.دهد در بطن راست نشان میي کوچک را  معتدل کننده

جنین تصویر فتواستریومیکروسکوپی قلب :10تصویر 
محل فلش موقعیت نوار . روز 67گوسفند گروه اول با سن 

.دهد در بطن راست نشان میمعتدل کننده را
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.ها توجه شود به موقعیت فلش ،روز 109ها در جنین گوسفند گروه سوم با سن  ها و بطن نماي داخلی دهلیز  :11تصویر

متري مورفويمطالعه
به طور کلی در این مطالعه جنسیت و اثر متقابل جنس 
.و گروه تأثیري روي پارامترهاي مورد مطالعه نداشت

و خطاي استاندارد  نیانگیمورد مطالعه، م يپارامترها

 يهادر گروهگوسفند يها نیمربوطه در جن هايپارامتر
آورده شده  3تا  1هاي به تفکیک در جدولمورد مطالعه

. است

گوسفند يها نیدر جنها و خطاي استاندارد پارامتر نیانگیم: 1جدول 
خطاي استاندارد ±میانگین                      
گروه سومگروه دومگروه اولپارامتر مورد مطالعه

25/12±99/0)گرم(جنین وزن
c

21/48±59/379
b

74/145±10/1698
a

87/0±17/0)گرم(قلب وزن
c

31/0±16/3
b

93/0±49/10
a

90/6±58/0)متر میلی(قلب قطر بزرگ
c

51/0±78/11
b

84/0±30/20
a

00/6±53/0)متر میلی(کوچک قلب قطر
c

39/0±45/10
b

42/0±65/15
a

80/28±14/2)متر میلی(محیط قلب 
c

63/1±95/46
b

87/2±00/75
a

80/16±64/1)متر میلی(قلب جلوییيحاشیهطول
c

21/1±66/27
b

72/1±10/46
a

30/14±43/1)متر میلی(قلب عقبیي حاشیهطول
c

05/1±52/25
b

46/1±50/37
a

00/13±19/1)متر میلی(راست بطنطول
c

93/0±61/22
b

35/1±60/36
a

00/11±95/0) متر میلی(چپبطنطول
c

76/0±61/18
b

52/1±50/29
a

90/1±17/0)متر میلی(راست بطني دیوارهضخامت
c

18/0±55/3
b

18/0±55/3
a

00/3±21/0)متر میلی(چپ بطني دیوارهضخامت
c

18/0±85/4
b

26/0±30/6
a

60/2±16/0)متر میلی(بطنی بیني دیوارهضخامت
c

16/0±83/3
b

23/0±80/4
a

.باشدهاي مورد مطالعه میبین گروه) P≥05/0(دار  اختالف معنی يحروف مختلف نشان دهنده
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وزن جنین، وزن قلب، افزایش ضخامت میانگین 
بین بطنی  يبطن راست و بطن چپ و دیواره يدیواره

و گروه  >01/0Pقلب جنین بین گروه دو با گروه یک با 
داري  اختالف معنی >001/0Pها با  ي گروه سه با بقیه

درصد از  98الزم به ذکر است که در (تر بود  داشته و بیش
ي بطن چپ از  هاي مورد مطالعه ضخامت دیواره جنین

هاي هر  درصد دیگر دیواره 2تر بود و در  بطن راست بیش
).دو بطن ضخامت برابري داشتند

، محیط قاعده، طول کوچکمیانگین قطر بزرگ، قطر
یی و خلفی، طول بطن راست و چپ  بین جلو يحاشیه

ها با  گروه يگروه دو با گروه یک و گروه سه با  بقیه
001/0P< بودتر داري بوده و بیش داراي اختالف معنی .

نتایج آماري نشان داد که بین سن و طول جنین با وزن 
اط بپارامترهاي مورد مطالعه ارتو وزن قلب وجنین

در حالی که بین سن و داشت  جودمستقیم و بسیار قوي و
طول جنین با ضخامت دیواره بطن راست و چپ و 

. داشتضخامت دیواره بین بطنی ارتباط قوي وجود 
اط بهمچنین وزن جنین با وزن قلب و قطر بزرگ ارت

گیري پارامترهاي اندازه يمستقیم و بسیار قوي و با بقیه
.)4جدول (بود ارتباط مستقیم و قوي داراي شده 

)>001/0P(جنین گوسفند در قلبطول و وزن با پارامترهاي  ،ي سنبین متغییرهاپیرسون  مقادیر ضریب همبستگی: 2جدول 

متغییرها
وزن
قلب

قطر 
بزرگ

قطر 
کوچک

محیط 
قاعده

طول 
حاشیه 
جلویی

طول 
حاشیه 
عقبی

طول 
بطن 
راست

طول 
بطن 
چپ

ضخامت 
دیواره بطن 

راست

ضخامت 
دیواره بطن 

چپ

ضخامت 
دیواره بین 

بطنی
92/097/096/098/098/092/098/093/076/085/075/0سن جنین
991/096/095/098/098/091/097/092/076/084/075/0طول جنین
94/092/086/093/092/083/090/086/067/069/061/0وزن جنین

بحث 
مشخص گردید که قلب  ،هاي این پژوهش طبق یافته

ي دنده دوم یا سوم تا ششم  جنین گوسفند اغلب در فاصله
و خلفی بین ي قدامی قلب در سگ حدود لبه.  داردقرار 
، در گاو 4-7هاي  ، در گربه بین دنده4-7یا  3-6هاي  دنده

 اي در فضاي بین دنده، در گوسفند و بز 3-6هاي  بین دنده
قرار  6الی  3یا  2هاي  دوم تا پنجم و در اسب بین دنده

Getty(گرفته است  1975, Nickel et al. 1981 .(
د که قلب رس با توجه به منابع ذکر شده به نظر می

جنین گوسفند از نظر جایگاه استقرار به صورت جزئی با 
.باشد گوسفند بالغ متفاوت می

هاي قلب جنین گوسفند، در خصوص مورفولوژي بطن
در بطن راست همواره یک نوار همانند قلب گوسفند بالغ 

ي  و تعدادي نوار معتدل کننده ضخیمي  معتدل کننده
هاي مشاهده شده  د ولی تمامی نواروش مشاهده میکوچک

از . ي کوچک بودند نوارهاي معتدل کننده ،در بطن چپ
ها را به نام  سوي دیگر برخی منابع انسانی این ساختار

که اند به طوري هاي کاذب یا غیر حقیقی نامیده تاندون
Kervancioglu در آزمایش  2003در سال  همکاران و

هاي غیرحقیقی  تاندونمورفولوژیک و اکوکاردیوگرافی 
بز، گوسفند و سگ : بطن چپ در انسان و حیوانات شامل

 عنوان ها به اند و از آن ها را اثبات نموده حضور این تاندون
هاي نازك و فیبروزي یا فیبروماسکوالر که در  ساختار

اي ندارند یاد  هاي دریچه ي بطن چپ ارتباطی به لت حفره
تایی  صورت تکی و یا چند ها به کنند و معتقدند که آن می
ها  ها حضور این نوار ي آن مطالعه. توانند موجود باشند می

 6/24انسان و با استفاده از اکوکاردیوگرافی در  را در قلب
درصد نشان داده  5/62درصد و با استفاده از تشریح در 

ها  ها حضور این نوار ي آن ي مطالعه همچنین بر پایه. است
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 80درصد گوسفندان و  82ها،  سگدرصد  70در قلب 
ها و به روش تشریحی اثبات گردیده است  درصد بز

)Kervancioglu et al. 2003 .(
ي  در مطالعه 2004در سال و همکاران Denizهمچنین 

هایی از عضالت  مورفولوژیک بطن چپ انسان، وجود نوار
د ي آزا ي سپتوم مستقیماً به دیواره پاپیالري که از دیواره

. شوند را گزارش نموده است بطن چپ متصل می
روي قلب  1979و همکاران در سال Sharmaي  مطالعه

وجود نوار سپتومارژینال را افزون بر بطن راست  ،گاومیش
در بطن چپ نیز تأیید نموده و آن را به صورت یک نوار 

ي آزاد قلب را به سپتوم متصل  توري مشبک که دیواره
. نداباشد عنوان نموده ساخته و از جنس فیبروز می

تر از بطن راست بود  عضالت دوکی در بطن چپ ضخیم
ي دو لتی  هاي دریچه به لت هاي وتري و توسط طناب

چه نویسندگان کتاب این مشاهدات با آن.شدند وصل می
Pasquini(هاي اهلی  کالبد شناسی دام and Spurgeon

.اند مطابقت دارد ذکر کرده) 1992
هاي مورد مطالعه در این    پارامتر ي میانگین مقایسه

وزن پژوهش نشان داد که اثر سن بر افزایش وزن جنین، 
قلب، قطر بزرگ قلب، قطر کوچک قلب، محیط قلب، 

ي خلفی، طول بطن  ي قدامی، طول حاشیه طول حاشیه
ترین افزایش  دار بوده و بیش راست و طول بطن چپ معنی

وزن جنین، وزن قلب، قطر بزرگ قلب، محیط قلب، طول 
ي قدامی، طول بطن راست و طول بطن چپ در  حاشیه

ي  مقایسه. روزگی بوده است120تا  99زمانی  يبازه
ر مورد د 1386در سال نتایج حاضر با تحقیقات بحیرایی 

در مورد قلب  1392در سال فراشاهو دهقان جنین بزقلب 
. داردمطابقت جنین شتر 

در بررسی  2001در سال و همکاران  Itoي  در مطالعه
هاي چپ و راست در جنین موش و  مورفومتریک بطن

Burrell وBoynي چگونگی رشد  درباره 2003در سال
ي بطن  ي دوم آبستنی گوسفند تئوري غلبه قلب در نیمه

.نماید هاي طبیعی تقویت می چپ را در جنین

نتایج  ،در خصوص روند کلی رشد جنینهمچنین 
در Mullerو  Orahillyحاضر با نتایج مطالعات يمطالعه
و Macdonaldدر مورد جنین انسان،  1987سال 

در مورد چگونگی رشد پیش از  1995در سال همکارش 
در  1994در سال و همکاران  Gallتولد بزهاي استرالیایی، 

در سال و همکاران  Leeمورد جنین بزهاي نژاد آلپی، 
در و همکاران  Martinezاي،  روي جنین بزهاي کره 2005
-در مورد رشد جنینی بز، که همگی زمان بیش 1998سال 

ي پایانی  ترین افزایش وزن و رشد اعضاي بدن را در هفته
.دارددانستند، مطابقت  دوران آبستنی می

ي خلفی قلب دیده  اما در رابطه با افزایش طول حاشیه
هاي زمانی یکسان  در تمامی بازه شد که روند افزایش آن

داري ه صورت معنیبوده به طوري که از همان ابتدا ب
در سال با مطالعات بحیرایی  این یافته. ادافزایش نشان د

.داردي قلب جنین بز نیز مطابقت  در مورد مطالعه 1386
با افزایش رشد ها نشان داد که  ي میانگین مقایسههمچنین 

، ي بطن راست روند افزایش ضخامت دیواره،جنین
بین بین بطنی يي بطن چپ و دیواره ضخامت دیواره

ي نتایج  مقایسه. دار بود معنیهاي سنی مورد مطالعه گروه
 در مورد قلب 1386در سال حاضر با تحقیقات بحیرایی 

در مورد قلب  1392در سال فراشاهجنین بز و دهقان
.داردجنین  شتر مطابقت 

ي حاضر در خصوص روند  هاي مطالعه یافته همچنین
و  Williamsهاي ها با یافته افزایش ضخامت دیواره

هاي  در مورد ضخامت دیواره 1979همکاران در سال 
ها نشان  مطالعات آن. هاي سگ مطابقت دارد بطنی جنین

ي بطن راست با  داد که روند افزایش ضخامت دیواره
همچنین . باشد هاي بطن چپ و سپتوم متفاوت می دیواره

ند که تفاوت در جایگاه اهاین محققین بیان نمود
هاي متضاد  ي گزارش ري عامل اختالف در ارائهگی اندازه

ي بطن راست به  در رابطه با نسبت ضخامت دیواره
. باشد ي بین بطنی می ي بطن چپ و دیواره دیواره

Alvarez  هاي  در آناتومی کمیت 1987در سال  همکارانو
قلب طبیعی در انسان در دوران جنینی و پیش از تولد بیان 



ي مورفولوژي و مورفومتري قلب در جنین گوسفندمطالعه

139521بهار، 1، شماره دوازدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

ي  دیواره ،گرم 2700هایی با وزن زیر اند که در جنین داشته
هاي  تر بوده ولی در جنین بطن راست از بطن چپ بزرگ

از سوي  .گرم این امر برعکس شد2700با وزن بیش از
در بررسی  2004در سال همکاران و Kurtogluدیگر 

هاي آننسفال و مقایسه با  ها در جنین ضخامت بطن
ي بطن راست از  اند که دیواره هاي طبیعی بیان نموده جنین

باشد ولی در  تر می هاي آننسفال ضخیم بطن چپ در جنین
ي بطن چپ از  میانگین ضخامت دیواره ،هاي نرمال جنین

 درصد 98این در حالی است که  .تر بود بطن راست بیش

ي بطن چپ  ضخامت دیواره ،ي حاضر هاي مطالعه از جنین
هاي هر  درصد دیگر دیواره 2تر بود و از بطن راست بیش

.دو بطن ضخامت برابري داشتند
زمان با رشد عمومی  مشخص شد که همدر این مطالعه 

اي  ، قلب نیز در تمام ابعاد، رشد فزایندهپیش از تولد بدن
متري قلب جنین گوسفند در د و مورفوهدمیرا نشان 

در دو جنس نر و ماده یکسان هاي سنی مورد مطالعه گروه
.است

تشکر و قدردانی
دلیل همکاري در انجام این تحقیق که از محل ه نویسندگان مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران ب

.نمایندین از آقاي دکتر مهدي پورمهدي به خاطر انجام کارهاي آماري تشکر مینهمچو پژوهانه انجام شده است يبودجه
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Abstract 
Although heart has been consistently considered as one of the most sensitive organs in 

medical basic science researches, there was not any available report about embryology and 
macroscopic developmental growth in sheep heart. Therefore, this study was done to 
investigate morphology and morphometry of sheep heart in fetal period. In present study, 41
sheep fetuses were collected from slaughterhouses and fixed in 10% formalin  solution. These 
fetuses were divided into 3 groups according to their crown – rump – length. First group has 
CRL≤15 cm, second group has CRL: more than 15 cm and less than 30 cm and the last group 
has CRL≥30 cm. Fetal CRL were 6 to 40 cm, approximately resulting in ages from 48 days to 
120 days. Morphometrical parameters of the fetal heart include: heart weight, long and short 
diameters of the heart, circumference of the heart, cranial and caudal borders, length of right 
and left ventricles, thickness of right and left ventricles wall and interventricular septum of the 
heartwere measured. The results showed that the body weight process and increasing of the 
mentioned parameters followed by fetus aging. Also, there was not significant difference 
between both sexes. The chart of their process showed an ascending increase from 99 days 
onwards and their growth rate was higher from these days. From the morphological 
standpoint, the fetal heart showed sharp apex and had right and left atriums, right and left 
ventricles and coronary groove. The study of internal surface of the hearts showed some small 
tendons in the ventricles. They did not have any links between papillary muscles and valve 
cusps in the ventricles chambers. They called small moderate bands. The results showed that 
concomitant with general developmental growth of fetal sheep body like weight and length, 
also the fetal heart showed increasingly growth in all dimentions.
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