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مطالعه کالبدشناسی و مورفومتري 
تخمدان در گاوميش آذربايجاني

چکيد ه
در اين مطالعه جهت بررسي کالبدشناسی تخمدان و بورس تخمداني تعداد دوازده نمونه از گاوميش، شش نمونه بالغ و شش نمونه 
نابالغ از کش�تارگاه بعد از بررس�ی موقعيت کالبدشناسی و توپوگرافي عضو تهيه و به س�الن تشريح دانشکده دامپزشکي منتقل 
ش�دند. سپس نمونه ها مورد مطالعه مورفولوژيکي و مورفومتري قرار گرفتند. در مطالعه مورفومتری، ابعاد)طول، عرض، ضخامت( 
تخمدان ه�ا و عمق و عرض دهانه بورس تخمداني و اندازه جس�م زرد، وزن تخمدان هاي داراي جس�م زرد اندازه گيري ش�د. اين 
مطالعه نش�ان داد که تخمدان ها در گاوميش بيضي ش�کل و از دو طرف مختصراً مسطح بوده و داراي سطح صاف و براق مي باشند 
و جس�م زرد نيز داراي قوام گوش�تي مي باشد. اندازه ابعاد و وزن تخمدان هاي راست و فاقد جسم زرد بيشتر از تخمدان هاي چپ 
مي باشند. جسم زرد روي تخمدان راست از جسم زرد روي تخمدان چپ داراي ابعاد و وزن بيشتري بود. عمق و قطر دهانه بورس 
تخمدان راست از چپ بيشتر بود و به طور کلي اندازه بورس تخمداني از اندازه تخمدان بزرگتر مي باشد. اندازه و وزن تخمدان در 
گاوميش هاي نابالغ و بالغ داراي اختالف بس�يار معني دار p<0/01 بوده و به طور کلي ابعاد تخمدان در گاوميش نابالغ طول 1/54 ، 
عرض 0/87 و ضخامت 0/67 سانتي متر در گاوميش هاي بالغ طول 2/08، عرض 1/31 و ضخامت 1/07 سانتي متر و وزن تخمدان 

در گاوميش هاي نابالغ 1/25 گرم و بالغ 3/24 گرم بود.
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Anatomical and morphometrical study of immature and adult Azarbaijani river buffalo’s ovary and ovarian 
bursa
By: R. Shahrooz, Associate Professor Veterinary Faculty, Urmia University, Urmia Iran,(Corresponding Author;Tel: 
+989143482436), F. Soltanalinejad, Assistant Professor. Veterinary Faculty, Urmia University, Urmia Iran, A. Abbasi, 
Bactash Graduated from Veterinary Faculty, Urmia University, Urmia Iran, G. Akbari, Graduated from Veterinary 
Faculty, Urmia University, Urmia Iran, 
Ovary and ovarian bursa of twelve female reproductive organ, six samples from each immature and mature buffaloes 
were collected from slaughterhouse. All samples were transferred to anatomy department of veterinary college, and they 
studied morphologically and morphometrically, length, wide, and thickness of ovaries, deep and wide of opening of 
ovarian bursa were measured. Additionally, dimension of corpus luteum and weight of ovaries along with corpus luteum 
were measured. This study revealed that ovaries in buffaloes are oval shape and it is briefly flattened in two sides, and 
surfaces of ovaries were smooth and shinny, and corpus luteum has meaty appearance too. Dimension of right ovaries 
without corpus luteum were more than the left ovaries. Dimension and weight of corpus luteum on the right ovaries were 
more than the left ovaries. Deep and wide of the right ovarian bursa was more than the left ovarian bursa, and in overall, 
dimension of ovarian bursa was larger than the ovaries. Difference of dimension and weight of ovaries in immature 
and mature buffaloes were high significant(P<0.01), and in overall, dimension of ovaries in immature buffaloes were 
1.54 cm length, 0.87 cm wide, 0.67 cm thickness, and in mature buffaloes were 2.08 cm length, 1.31 cm wide, 1.07cm 
thickness, and weight of the ovaries in immature buffaloes were 1.25gr, and in adult buffaloes were 3.24gr.

 Key words: Buffaloes, Ovary, Ovarian bursa, Anatomy, Morphometry.

مقد مه
تخمدان در گاو بیضي شکل و از یك طرف به طرف دیگر مسطح بوده 
و اندازه آن كوچك می باشد. متوسط طول تخمدان در گاو 4 سانتي متر، 
عرض آن 2 س��انتي متر و ضخامت آن 2-1 سانتي متر مي باشد. اندازه آن 
 از نظ��ر پهنا ممکن اس��ت در نزدی��ك اتصالي آن در لبه بن��د تخمداني
"Margo mesovaricus متغی��ر  باش��د )9(. س��ن بل��وغ گاومی��ش از
 22-16 تا 40-36 ماه متغیر می باشد، در شرایط مزرعه اولین استروس در

36-24 ماهگ��ی رخ می ده��د)5(. تخمدان ها در گاومیش بیضي ش��کل 
بوده و طول آن ها 2/9 – 2/2 س��انتي متر گزارش ش��ده است، و وزن هر 
 تخمدان 4-3 گرم مي باش��د )2(. در یك مطالعه دیگر مش��خص شد كه 
تخم��دان ه��ا در گاو تخم مرغي ش��کل بوده و اندازه آن ه��ا 1/5×2/5×4 

سانتي متر مي باشد)3(. 
تخمدان ها به وسیله صفاق پوشیده شده اند و به علت وجود فولیکول ها 
 و اجس��ام زرد در مراح��ل مختل��ف چرخه جنس��ی ناهموار مي باش��ند. 
فولیکول های رس��یده یا بالغ با قطر بیش از 2 س��انتي متر مي باش��ند و 
در داخل یك كیس��ه صفاقي به نام بورس تخمداني واقع مي شوند. حفره 

بورس وسیع و با امتداد پاییني است )9(.
تخمدان گاو بالغ در كناره هاي مدخل لگن و كمي نزدیك به پائین یا 
ك��ف لگن قرار دارد و به كمك یك رباط محکم عضالني به نام مزواواریوم 
Mesovarium از ش��اخ رحم آویزان اس��ت، و به وسیله رباط مخصوص 
تخمداني كوتاه و قوي ثابت مي شود. مزوسالپینکس Mesosalpinx یك 
پرده ظریف نیمه ش��فاف مي باشد كه از س��طح شکمي كناري مزواواریوم 
ش��روع شده و تخمدان را از س��طح قدامي-كناري مي پوشاند و تولید یك 

كیس��ه صفاقي به نام بورس تخمداني Ovarian Bursa را مي كند، كه 
معموالً تخمدان ها در آن قرار دارند )9(. تخمدان هاي سمت راست و چپ 
در یك حیوان از لحاظ اندازه با هم فرق دارند و اندازه آن بسته به سن نیز 
تغییر مي كند، به طوري كه گاوهاي مسن تر دارای تخمدان هاي بزرگتر از 
تلیس��ه ها می باشند)12(. تخمدان راست در گاو فعال تر از تخمدان چپ 
مي باشد )9(. در تلیس��ه تخمدان ها معموالً در داخل لگن قرار دارند ولي 
در گاوهاي چند ش��کم زاییده معموالً درست روي لبه لگن قرار مي گیرند 

.)8(
ش��ریان تخمدان از آئورت ش��کمي در مح��اذات پنجمین مهره كمر 
منش��عب و وارد تخمدان مي ش��ود )10(. این شریان پیچ و خم دار بوده و 
از لب��ه محل اتصالي مزوواریوم وارد ش��ده و از بین الیه ها عبوركرده و به 
تخمدان وارد مي شود. شاخه هایي از سرخ رگ رحمي نیز ممکن است به 
تخمدان خون رساني نمایند)1(. خون سیاهرگي تخمدان ممکن است وارد 
سیاهرگ میان خالي خلفي و یا به شاخه جانبي خارجي سیاهرگ كلیوي 
ادام��ه یابد. لنف حاصل��ه از تخمدان به عقده لنف��اوي زیر كمري آئورتی 
ریخته مي شود. اعصاب تخمدان همراه عروق خوني به آن وارد مي شوند و 

سلسله اعصاب خودكار )سمپاتیك و پاراسمپاتیك( مي باشد)10(. 

مواد و روش کار
جهت مطالعه كالبدشناس��ی و مورفومتري رحم گاومیش در س��نین 
قب��ل و بعد از بلوغ، تع��داد 6 رأس گاومیش بالغ و 6 رأس گاومیش نابالغ 
م��ورد مطالعه قرار گرفتند، و نمونه هاي تخمدان  همراه با بورس تخمداني 

از كشتارگاه صنعتي جمع آوري شدند. 

مطالعه کالبدشناسی ...



شماره 97، نشريه دامپزشکي، زمستان 1391

  )پژوهش وسازند گی(3

در این مطالعه طول، عرض و ضخامت تخمدان هاي چپ و راس��ت به 
وسیله دس��تگاه كولیس اندازه گیري شد. وزن تخمدان هاي چپ و راست 
پس از جدا شدن رباط معلقه و بافت هاي اطرافي به وسیله ترازوي حساس 
3 شاهین مدلTriple Beam Balance Model( 700 700( با دقت 
0/1 گرم توزین شدند. به وسیله كولیس عمق بورس هاي تخمداني چپ 
و راست، از محل اتصالي مزاواریوم به تخمدان تا انتهاي حفره بورس مورد 
ان��دازه گیري قرار گرفت. عرض دهانه مدخل بورس هاي تخمداني چپ و 

راست نیز اندازه گیري شدند.
همچنین ط��ول، عرض و ضخامت تخمدان هاي واجد جس��م زرد با 

ارتفاع و قطر جسم زرد آنها مورد اندازه گیري قرار گرفت.
 SPSS اعداد به دس��ت آمده از مورفومتري با اس��تفاده از ن��رم افزار
 Standard مورد آنالی��ز آماري قرار گرفت��ه و میانگین، انحراف معی��ار
deviation ، خط��اي معی��ار )SE( Standard Error آنه��ا تعیین و 
گروه هاي بالغ و نابالغ به وسیله آزمون T-Student مورد مقایسه آماری 

قرار گرفتند. نتایج حاصله به صورت جداول تنظیم گردیدند.

نتايج
مشاهدات ظاهری

تخمدان ه��ا در گاومیش كمي نزدیك و یا در كف لگن قرار گرفته اند. 
موقعیت آنها در نابالغین خلفي تر از بالغین مي باشد. رباط محکم مزوواریوم 
و رباط معلقه، تخمدان ها را به جداره صفاق دیواره محوطه بطني در ناحیه 
كمري متصل مي كنند. رباط مخصوص تخمداني ماهیچه اي بوده و انتهاي 
رحمي تخمدان را به شاخ رحم متصل مي نماید. رباط مخصوص تخمداني 
كوتاه و قوي مي باشد، و به  نظر مي رسد نقش مهمي در تثبیت تخمدان ها 
را به عهده دارد. اس��تحکام و ضخامت این رباط در قسمت لبه آن به ویژه 
در بالغین بیش��تر جلب نظر مي كند. تخمدان ها قوام سفت داشته، بیشتر 
بیضي ش��کل بوده و از طرفین اندكي مس��طح هستند. سطح آنها صاف و 
براق دیده مي ش��ود، جس��م زرد با قوام گوش��تي و یا فولیکول ها بر روي 

سطح آن ها در گاومیش بالغ به راحتي قابل تشخیص مي باشند.

مشاهدات مورفومتری
مطالع��ه ماكروس��کوپي و مورفومت��ري تخمدان ه��اي گاومیش بالغ 
و نابالغ نش��ان م��ي دهد، ان��دازه ي تخمدان هاي چپ و راس��ت تفاوت 
 چنداني با هم ندارند، ولي گاو میش هاي بالغ در مقایسه با نابالغین داراي 
تخمدان هاي سنگین تر و بزرگتري هستند، و از نظر آماري اختالف وزن 
و اندازه آنها بسیار معني دار مي باشد)p<0/01( )جدول 1(. میانگین ابعاد 
تخمدان چ��پ گاومیش نابالغ ط��ول 0/09±1/49، عرض 0/92±0/03، 
ضخامت 0/04±0/69 س��انتی متر و در گاومیش بالغ طول 2/04±0/07 
عرض 0/06±1/31 ضخامت 0/05±1/0 ب��وده و میانگین ابعاد تخمدان 
راس��ت گاومیش نابالغ طول 0/07±1/59 ع��رض 0/08±0/84 ضخامت 
0/05±0/67 و در گاومی��ش بالغ طول 0/07±2/1 عرض 1/324±0/58 
ضخام��ت 0/05±1/14 0 ب��وده ك��ه در ه��ر دو مورد نیز اخت��الف ابعاد 
تخمدان هاي راس��ت و چ��پ گاومیش نابالغ و بالغ داراي اختالف بس��یار 

معني دار )p<0/01( بود.
میانگین وزن تخم��دان چپ گاومیش هاي نابالغ 0/23±1/18 گرم و 

در گاومیش ه��اي بالغ 0/26±2/89 گرم و نیز میانگین وزن تخمدان هاي 
راس��ت در گاومیش هاي نابال��غ 0/22±1/32 گرم و در گاومیش هاي بالغ 
0/29±3/59 بوده كه وزن تخمدان هاي راست در هردو مورد نابالغ و بالغ 
افزایش نش��ان مي دهد و اختالف وزن تخمدان هاي راس��ت و چپ بسیار 

معني دار )p<0/01( مي باشد.
ب��ورس تخمدان��ي چ��پ در گاومیش ه��اي نابال��غ دارای میانگی��ن 
 عم��ق 0/04±1/11 و ع��رض دهانه 0/13±1/67 س��انتي متر بوده و در 
گاومی��ش ه��اي بالغ عم��ق 0/1±2/40 و ع��رض دهان��ه 2/95±0/06 
 س��انتي متر مي باش��د. در رابطه با بورس تخمداني راس��ت به ترتیب در 
گاومی��ش هاي نابال��غ دارای میانگین عم��ق 0/13±0/18 و عرض دهانه 
0/17± 1/63 س��انتي متر و در گاومیش هاي بالغ عمق 0/11± 2/55 و 
عرض دهانه 0/60± 2/97 س��انتي متر مي باش��د، كه در تمام موارد فوق 
در حیوان��ات نابالغ و بالغ عرض بورس تخمداني بیش��تر از عمق آن بوده 
و بورس تخمداني راس��ت بزرگتر از بورس تخمداني چپ مي باش��د. ابعاد 
تخمدان چپ با جسم زرد عبارتند از )طول، عرض، ضخامت( طول 0/07 
±2/37 ، عرض 0/07 ± 1/6 و ضخامت 0/04 ±1/24 س��انتي متر و نیز 
ابعاد تخمدان راس��ت با جسم زرد عبارتند از: طول 0/05±2/114، عرض 
0/04±1/37و ضخامت 0/048±1/16سانتي متر بود. تخمدان چپ دارای 
جس��م زرد بر خالف تخمدان چپ فاقد جس��م زرد در مقایسه با تخمدان 

راست ابعاد بیشتري را نشان داد.
وزن تخمدان چپ با جس��م زرد 0/3±5/66 گرم و تخمدان راست با 
جس��م زرد 0/19±5/31 گرم بوده كه تخمدان چپ داراي وزن بیشتري 

مي باشد.
میانگی��ن اندازه جس��م زرد در تخم��دان چپ عبارت اس��ت از قطر 
0/04±1/05 و ارتفاع 0/06±0/82 س��انتي متر در تخمدان راست، قطر 
0/09±1/09 و ارتفاع 0/11 ±0/96 سانتي متر، كه جسم زرد در تخمدان 

راست داراي ابعاد بیشتري مي باشد )جدول 1(.
در مجم��وع میانگین ابعاد تخمدان گاومی��ش نابالغ عبارتند از طول 
1/54، ع��رض 0/87 و ضخامت 0/67 س��انتي متر و در گاومیش هاي بالغ، 
طول 2/08، عرض 1/31، ضخامت 1/07 س��انتي متر مي باش��د، كه ابعاد 
تخمدان در گاومیش هاي بالغ افزایش نش��ان مي ده��د. وزن تخمدان در 

گاومیش نابالغ 1/25 گرم در بالغ 3/24 گرم می باشد.

بحث و نتيجه گيری
این مطالعه نش��ان داد كه تخمدان ها در گاومیش داراي قوام س��فت 
بوده و بیضي ش��کل و از طرفین كمي حالت مس��طح دارند. جسم زرد با 
قوام گوش��تي و یا فولیکول در س��طح تخمدانها به راحتي قابل تشخیص 
مي باش��ند و چنین به نظر مي رس��د كه تخمك گذاري از هر نقطه سطح 
تخمدان امکان پذیر مي باش��د. در یك یافته مشخص شده است كه جسم 
زرد در گاومیش كوچکتر از گاو مي باش��د)11(. مطالعات آزمایشگاهی بر 
روی فیزیول��وژی تخمدان نرمال گاومیش قب��ل از فحلی، هنگام فحلی و 
در روز تخمك گذاری نش��ان داد كه تخمدان راس��ت فعال تر از تخمدان 
چپ می باش��د. بیومتری تخمدان های گاومیش در س��مت راست و چپ 
در مراحل مختلف چرخه جنس��ی دارای تف��اوت معنی داری نبوده، ولی 
ط��ول، قطر و عرض جس��م زرد دارای اختالف بس��یار معنی دار در طول 
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)Se±Mean(جدول 1- مقايسه آماری ميانگين اندازه پارامترهای تخمدان و بورس تخمدانی گاوميش بالغ و نابالغ برحسب سانتی متر و گرم

پارامترهای     دستگاه    تناسلی
6 نمونه نابالغ6 نمونه بالغ

M ± SEM ± SE

0/09   ±  1/49*0/07   ±  2/04طول تخمدان چپ

0/07 ± 1/59*0/07 ± 2/12طول تخمدان راست

0/03 ± 0/92*0/06  ±   1/31عرض تخمدان چپ

0/08 ± 0/83*0/05 ± 1/32عرض تخمدان راست

0/04  ±  0/69*0/05 ±  1/00ضخامت تخمدان چپ

0/05 ± 0/67*0/05 ± 1/14ضخامت تخمدان راست

0/23  ± 1/18*0/26 ± 2/89وزن تخمدان چپ

0/22 ± 1/32*0/29 ± 3/59وزن تخمدان راست

0/04 ± 1/11*0/10 ± 2/40عمق بورس تخمدانی چپ

0/13 ± 1/18*0/11 ± 2/55عمق بورس تخمدانی راست

0/13 ± 1/67*0/06 ± 2/95عرض دهانه بورس تخمدانی چپ

0/17 ± 1/63* 0/08 ± 2/97عرض دهانه بورس تخمدانی راست

-  0/07 ± 2/37طول تخمدان چپ با جسم زرد 

-0/05 ± 2/11 طول تخمدان راست با جسم زرد 

-0/07 ± 1/60عرض تخمدان چپ با جسم زرد

-0/04 ± 1/37عرض تخمدان راست با جسم زرد

-0/04 ± 1/24ضخامت تخمدان چپ با جسم زرد

-0/04 ± 1/16 ضخامت تخمدان راست با جسم زرد

-0/30 ± 5/66وزن تخمدان چپ با جسم زرد

-19/0± 5/31وزن تخمدان راست با جسم زرد

-0/04 ± 1/05قطر جسم زرد تخمدان چپ

-0/09± 1/09قطر جسم زرد تخمدان راست

-0/06 ±  0/82ارتفاع جسم زرد تخمدان چپ

-0/11±0/96ارتفاع جسم زرد تخمدان راست

.)Se±Mean(جدول 2- ميانگين کلی ابعاد و وزن تخمدان و بورس تخمدانی گاوميش بالغ و نابالغ بر حسب سانتی متر و گرم

  *)P<0/01( 

  *)P<0/01( 

پارامتر             
نتايج بررسی 

گاوميش بالغ   گاوميش نابالغ  

0/19±2/08           0/35±1/54طول تخمدان

0/24±1/31           0/2±0/87          عرض تخمدان

0/03±1/07           0/12±0/67               ضخامت تخمدان

0/7±3/24           0/27±1/25         وزن تخمدان

مطالعه کالبدشناسی ...
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  )پژوهش وسازند گی(5

چرخه جنسی بود.)5( مطالعه ماكروس��کوپي و مورفومتري تخمدان هاي 
گاومیش بالغ و نابالغ نش��ان داد كه اندازه ي تخمدان هاي چپ و راس��ت 
تفاوت چنداني با هم ندارند ولي گاومیش هاي بالغ در مقایس��ه با نابالغین 
به طور بس��یار معن��ی دار )p<0/01( داراي تخمدان هاي س��نگین تر و 
بزرگتر هستند. اختالف در میانگین وزن تخمدان ها بیشتر از اختالف ابعاد 
آنها مي باش��د. مطالعه میانگین وزن تخمدان هاي گاومیش نشان مي دهد 
كه وزن تخمدان راس��ت در گاومیش هاي نابالغ و بالغ بیش��تر  از تخمدان 
چپ مي باش��د. با توجه به مطالعات كالبدشناسی و فیزیولوژیکی قبلی كه 
تأیید كننده یافته های این مطالعه می باش��د، تخمدان راس��ت در س��ایر 
نشخواركنندگان دارای فعالیت بیشتری می باشد.)6( اندازه ابعاد تخمدان 
در گاو 1/5، 2/5 ، 4 سانتي متر گزارش شده است )3(. در حالي كه در این 
مطالعه مشخص شده كه ابعاد تخمدان گاومیش در مجموع 2/08، 1/31 
، 1/07 س��انتي متر اس��ت. بنابراین، اندازه تخمدان گاومیش به طور قابل 
مالحظه كوچکتر از گاو مي باش��د. در یك مطالعه دیگر مشخص شده كه 
وزن تخم��دان در گاو 15 الي 20 گرم بوده )4(، در حالي كه در گاومیش 
4-3 گرم گزارش شده است)2(. در این مطالعه به طور كلي میانگین وزن 
تخمدان گاومیش 3/24 گرم مي باشد، كه كمتر از میانگین وزن تخمدان 
در گاو مي باش��د. در یك مطالعه مش��خص شد كه وزن تخمدان گوسفند 
ی��ك تا دو گرم و ضخامت، عرض، و طول آن به ترتیب 0/8 الی 1، 1 الی 
1/8، و 1/5 س��انتی متر بوده)5(، و در سگ وزن تخمدان 1 الی 1/5 گرم 
و ضخامت، عرض، و طول آن به ترتیب 0/5 الی 0/7، و 1/5 الی 2 سانتی 
مترمی باشد)9(. مطالعه دیگر نیز نشان داد كه وزن تخمدان در اسب 40 
تا 80 گرم، ضخامت، عرض، و طول آن به ترتیب 2 تا 4، 2 تا 4، و 5 تا 8 
س��انتی متر می باشد)5(. مزوسالپنکس رباط بسیار نازك و ظریفي است، 
و در بالغین نیمه ش��فاف و در حیوانات نابالغ ش��فاف اس��ت. این رباط از 
سطح شکمي - جانبي مزاواریوم شروع شده و تخمدان را از سطح قدامي 
و جانبي پوش��ش مي دهد. لبه هاي مزوسالپنکس در تمام قسمت هاي آن 
به استثناي قسمت قدامي به مزوواریوم متصل شده است و با آن تشکیل 
بورس تخمداني را مي دهد كه با دهانه پهن به س��مت پائین باز مي ش��ود. 
میانگین پهنا و عمق بورس هاي تخمداني بیشتر از طول و عرض تخمدان 
مي باش��د و این نشان مي دهد كه تخمدان ها به راحتي مي توانند در داخل 
بورس هاي مربوط��ه به خود جاي بگیرند. بدی��ن ترتیب معموالً تخمدان 
ه��ا در بورس قرار مي گیرند)7(. مطالع��ه میانگین پهنا و عمق بورس هاي 
تخمداني گاومیش نشان مي دهد كه میانگین پهنا و عمق بورس تخمداني 
راس��ت در بالغین و نابالغین بیشتر از بورس تخمداني چپ مي باشد. ولي 
 )p<0/01( این اختالف خیلي زیاد نیس��ت و اختالف بس��یار معن��ي دار
بین میانگین پهنا و عمق بورس هاي تخمداني گاومیش هاي بالغ و نابالغ 

مشاهده گردید.
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