مطالعه کالبد شناسي بطن هاي مغزي گوسفند لري با استفاده از قالب هاي خوردگي
محسن عباسي ،*1عباس پيرزادي 2 ،و شهريار ياوري

2

) تاریخ دریافت 11/8/1 :؛ تاریخ پذیرش) 11/8/11 :

چکيده
اندازه مغز در حيوانات مختلف و حتي افراد يک گونه با توجه به جثه متغير است و اين تغييرات بر اندازه ،شکک و
موقعيت بطنهاي مغزي نيز تاثير دارد .آموزش برخي از ساختارهاي اعضاء بدون وجود قالب داخلي از آنها بکه سکختي
ممکن است در حاليکه با وجود قالب آنها فهم مطلب براي دانشجويان به سادگي ممکن ميشود .با توجه به موارد فوق،
در اين تحقيق ،به نحوه تهيه قالبهاي بطني مغز در گوسفند لري پرداخته شده است .به اين منظور  03عدد سر گوسفند
لري سالم مورد استفاده قرار گرفت .پس از جداسازي استخوانهاي سقف جمجمه ،فيکس شدن مغزها در محک خکود
صورت گرفت .با قرار دادن سرسوزنهاي فلزي در موقعيت مناسب و هدايت آن به داخ بطنهاي جانبي ،تزريکق مکاده
قالبگيري شام سيليکون و چسب سنگ صورت گرفت .با آماده شدن قالبهاي بطنها ،ساختمان ،شک و موقعيت آنها
بررسي و مشخص گرديد.

کلمات کليدي  :آناتومي ،بطن هاي مغزي ،گوسفند ،قالب هاي سيليکوني.

 -1دانشيار علوم تشریحي،دانشکده دامپزشکي،دانشگاه لرستان
 -2کارشناسان دانشکده دامپزشکي دانشگاه لرستان
*  -مسئول مکاتبات  ،پست الکترونيکيabbasi521@yahoo.com:
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مقدمه

مواد و روش کار

سيستم بطني مغز پستتانداران شتام دو بطت
جانبي و بطنهاي ستوم و ههتارم استت هتر بطت
جانبي از طریق یک سوراخ بي بطني با بط ستوم
ارتباط دارند بط سوم به صورت اتاقکي کوهتک و
باریک و در موقعيت ميد ساژیتال استت کته محت
هسبندگي بتي تامموستي از دینست ال را اهاطته
کتترده استتت ماتتراي مزنستت اليک یتتا ماتتراي
سيلویوس یک کانال است که بط سوم را به بطت
ههارم مرتبط مي کند بط ههارم در رومبنست ال
قرار دارد و به کانال مرکزي نخاع ادامه متي یابتد(5
و  )7مایع مغزي نختاعي بته طتور طبيعتي متایعي
ش اف و بيرنگ است که به وسيلۀ شتبکۀ کوروييتد
مغز از پالسماي خون شک مي گيرد متایع مغتزي
نخاعي در داخت سيستتم بطنتي و کانتال مرکتزي
نخاع جریان دارد ای مایع از طریق روزنه هتاي دو
طرفه موجود در بط ههارم در داخت فاتاي زیتر
نتترم شتتامه اي جریتتان متتي یابتتد در انستتان و
گوشتخواران عالوه بر دو روزنۀ طرفيني یتک روزنتۀ
مياني سوم هم وجود دارد دو مستير اصتلي تخليته
براي برگشت متایع مغتزي نختاعي بته ختون ،پترز
عنکبوتيه اي و سيستم لن تاوي همتراه بتا اع تا
محيطي است مایع مغزي نخاعي بالشتک سيستتم
ع بي مرکزي است و به عنوان یک بافر شتيميایي
عم ميکند ای مایع مواد غذایي و توليدات زايد را
منتق مي کند و اهتمامً عملکرد سيستتم لن تاوي
را ای ا مي کند که مغز فاقد آن است()11
در بررسي هاضر به نحوه تهيته قالتب بته روش
خوردگي از بط هاي مغزي گوس ند لري پرداختته
مي شود که در امر آموزش آناتومي سيستم ع تبي
و پژوهش نقش بسزایي دارد

به منظور اناام ای تحقيق ،تعداد سي عدد ستر
گوس ند لري سالم شام 15ماده و  15نر بتال (بتا
س بامي یک سال) با توجه به مشخ ات فنوتيپي
ای گوس ندان ( ،)1از کشتتارگاه خترم آبتاد جمتع
آوري گردیتتد و پ ت از کشتتتار بتته بتته آزمایشتتگاه
دانشکده دامپزشکي انتقال داده شدند با برشتهاي
مناستتب بتتر روي جمامتته ،استتتخوانهاي ستتق و
طرفي جمامه برداشته شدند
سپ براي اناام تثبيتت بافتت ع تبي ،پترده
مننژ از روي مغز و مخچته برداشتته شتد تتا ن تو
محلول فيکساتيو بهتر صورت گيترد نمونته هتا در
محيط تثبيت کنندۀ فرمالي  11درصتد قترار متي
گرفتند و محتویات کاسه ستر در موقعيتت طبيعتي
فيک شدند پت از آمتاده ستازي نمونته هتا ،بتا
است اده از سر سوزن هاي فلزي که در داخ بطت
ها قرار ميگرفت ،تزریق ستيليکون و هستب ستنگ
آماده شده ،به داخ بط جانبي مغز صتورت متي
گرفت تا زمانيکه شاهد خترو ستيليکون و هستب
سنگ از بط ههارم در ناهيۀ خل ي زیتر مخچته و
یا از بط جانبي ستمت مقابت کته داخت آن نيتز
سرسوزن قرارداده شده بود ،باشيم با اطمينان از پر
شدن تمامي بطنهاي مغزي نمونه ها جهتت ست ت
شدن ماده قالبگيري و تشکي قالتب بته متدت 21
ساعت در محيط آزمایشگاه نگهداري شده و پ از
س ت شدن آنها ،مغزها از جمامه ختار ميشتدند
سپ جهت هذف بافتهتاي مغتزي اهاطته کننتدۀ
قالب ،نمونه ها در داخ محلولي اسيدي کته از آ
هاوي اسيد سول وریک با غلظت  21درصد تشکي
گردیده قرار داده مي شتدند پت از هتذف بافتت
هاي اضافي کته بتا مشتاهدۀ روزانته مشتخ متي
گردید قالب هتا در زیتر آ جتاري شستته شتده و
مورد است اده قرار مي گرفتند
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نتايج
با توجه به بررسي هتاي صتورت گرفتته و عتدم
رهيافت مناسب براي تهيه قالب از بط هاي مغزي
در ای طرح سعي شتد بهتتری و کتاربردي تتری
روش در ای مورد مشخ گردد ابتدا طول مغز از
ابتداي لبه قدامي مغتز تتا انتهتاي خل تي کرمينته
مخچتته در ختتط ميتتاني بتتا استتت اده از کتتولي
دیايتالي اندازه گيري گردیتد بتا مشتخ شتدن
طول مورد نظر ،به فاصتله نيمتي از طتول محاستبه
شده ،در خط مياني مغز و در فاصله هتداکثر نتيم
سانتي متري از شيار مياني مغتز ،محت قترار دادن
سرسوزن فلزي مشخ گردیتد بتراي اطمينتان از

باز بودن بط ها و برقراري ارتباط بتي بطت هتا
یک سرسوزن دیگر به موازات و قرینه محت قبلتي
در داخ ت مغتتز وارد متتي شتتود (ت تتویر )1عمتتق
سرسوزن وارد شده به مغز با برش هاي سهمي کته
به مغز داده شد و تعيي فاصله سطح پشتي مغز تتا
بط جانبي کته بتراي هنتدی نمونته اناتام شتد،
مشخ گردید ای فاصتله هتدود  22ميلتي متتر
تعيي گردید پ از قرارگيري سرسوزنها در مح
مشخ شده ،با است اده از سرنگ هاوي سرم و یتا
آ  ،با فشار مالیم ،از یک سرسوزن وارد بط شتده
و با وارد شدن به سایر بط هتا از سرستوزن دیگتر
خار مي شود که نشان دهنده مرتبتتط بودن و باز

تصوير :1قرار دادن سرسوزن فلزي دوم در نيمکره ديگر مغز.

بودن بط هاي مغزي است با وارد کردن هتوا بته
داخ بطنها از طریق سرنگ هاوي هوا مي تتوان از
خرو آ یا سرم وارد شده به بطت هتا اطمينتان
هاص نمتود بتا وارد کتردن متاده قالتب گيتري از
طریق سرنگ به بط  ،تا پرشدن تمامي بط هتا از
ماده مورد نظر و خرو آن از سرسوزن واردشده در
بط جانبي سمت دیگر ،ای تزریق همراه بتا فشتار
ادامه مي یابد(ت ویر )2پ از اتمتام تزریتق متاده

قالب گيري و انسداد سوراخ هتاي محت سرستوزن
ها ،سخت شدن آنها در شرایط آزمایشگاه اناام مي
شود و با عم ختوردگي آنهتا در استيد ،قالتب هتا
آماده استت اده هستتند بتا تميتز کتردن و عالمتت
گذاري قالب بط هتا ،استت اده از آنهتا در فعاليتت
هاي آموزشي و پژوهشي ميسر مي شود(ت اویر 3تا
)5
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تصوير :2پر شدن بطن هاي مغزي با خروج سيليکون از سرسوزن ديگر.

تصوير :0تعدادي از قالبهاي آماده شده از بطنهاي مغزي.

تصوير :4قالب سيليکوني از بطنهاي مغزي از نماي جانبي.
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تصوير :5قالب چسب سنگي از بطنهاي مغزي گوسفند که چهار بطن مشخص شده اند .بطن جانبي راست) (Rvو
چپ ) .(Lvبطن سوم) (Tvو بطن چهارم).(Fv

بحث
یکي از مشکالت آمتوزش و ت هتيم بحت هتاي
آنتتتاتومي در آمتتتوزش دانشتتتاویان پزشتتتکي و
دامپزشتکي بتته ت هتتيم ستاختارهاي داخلتتي و ستته
بعدي اعااء برمي گردد اعاایي که با تشریح آنهتا،
تنها با است ده از ت اویر ماتازي دانشتاو قتادر بته
بازسازي هني آن ساختار خواهد بود که نمونه بارز
آنرا مي توان در شک  ،اندازه و موقعيت و ارتباطات
بطنهاي مغزي مشاهده نمود ستاختمان هتایي کته
در داخ مغز و بافتهاي آن قرار گرفته و با باز شدن
آن آن بط ها براهتي قاب مشاهده نيستند عالوه
بر آن مي توان از ساختمان داخلي ریه و انشتعابات
کوهک و بزرگ در داخ آن نام برد در ای متوارد
بهتری روش است اده از قالب هاي تهيه شده از ای
ساختمان ها است که بسيار راهت به ت هيم مطلب
مي پردازند ()3
از طرفتتي تزریتتق دارو و ستتایر متتواد شتتيميایي
مستقيما به داخ مغز یکي از روشهاي تحقيتق بتر
عملکرد مواد و داروهاست که متدت هتاي مدیتدي
است از آن است اده به عم مي آید و بتراي پرهيتز

از صدمات جتدي بته مغتز در هتي آزمایشتات ،از
قراردادن کانوم در مغز بهره مي برند ()1
وجتتود اختالفتتات مورفولوژیتتک در هيوانتتات
مختل باع شده است که امروزه در متورد برختي
ساختارهاي آناتوميک مغزي ،بررسيهایي آناتوميتک
در هيوانات صورت متي گيترد بيشتتری تنتوع در
شک و اندازه جمامه را در نژادهاي مختل ستگ
ميتوان شاهد بود که طولي بي  7تتا 28ستانتيمتر
را به خود اخت اص داده اند ایت ت تاوت شتکلي و
اندازه اي جمامه باع تغييراتي در شک و انتدازه
مغز و رفتارهتاي هيتوان متي شتود( )11اختتالف
آماري معني داري در اندازه مغزدر نژادهاي مختل
سگ وجود دارد( )1هنتي ت تاوت هتاي در متورد
سایر نژادهتاي هيتواني از جملته گوست ند نيتز تتا
هدودي وجود دارد
اندازه مغز هيوانات با جثه آنها ارتباط مستتقيم
دارد وبا افزایش جثه  ،مغز آنان نيز افتزایش انتدازه
مي یابد براي مثال در هيتواني مثت مترگ مگت
خوار وزن مغز کمتر از یتک گترم و در وال بتيش از
5111گرم است ()6
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امروزه با است اده از تکنيک هایي هتون  MRIبته
بررستتتي دقيتتتق ستتتاختارهاي مغتتتزي پرداختتتته
ميشود( )11بررسي آنتاتومي ستاختمانهاي ناهيته
جمامه در شتر نيتز بتا استت اده از  MRIصتورت
گرفته است ()2
روشتتهاي دسترستتي بتته بطنهتتاي مغتتزي در
هيوانتتات آزمایشتتگاهي تعيتتي و در دستتترس متتي
باشد تکنيک ستاده کتانوم گتذاري بتا استت اده از
جاگذاري کانومي پلي اتيلني در بط جتانبي مغتز
است که براي پرهيز از کالپ کتردن کتانوم و بتاز
ماندن آن ،از سيمهاي استي نيز بهره مي برنتد در
کانوم گذاري عواملي هون جثه و وزن هيتوان نيتز
دخي است ( )1در مورد دامهتاي اهلتي روشتهاي
دسترسي به بطنهاي مغزي جهتت تهيته قالتب بته
ندرت در دسترس مي باشد
بررسي اندازه و هام بطنهاي مغزي با استت اده
از متتتدهاي مختل تتي هتتون و تهيتته رادیتتوگراف و
محاستتبه از روي قالبهتتاي تهيتته شتتده از بطنهتتاي
مغزي صورت ميگيرد ( 1و  )13در هيوان زنتده از
روشهاي مختل  MRIو سي تتي استک در ایت
نوع بررستيها استت اده ميشتود ودر متواردي هتون
ارزیابي تغييرات بطنتي در بيمتاران هيدروست الي و
موارد مشابه کتاربرد دارد در متواردي کته جریتان
مایع مغزي نخاعي به دليلتي هتون انستداد مستير
بطنها یا فااي زیر عنکبوتيه ات اق افتتد یتا ترشتح
زیتادي متایع مغتتزي نختاعي وجتتود داشتته باشتتد،
هيدروس الي صورت ميگيرد کته بتا افتزایش انتدازه
بطنها همراه خواهد بود اخيرا گتزارش شتده استت
که اندازه ،تقارن و هام بطنهاي جانبي در سگهاي
سالم نيز متغير است ()1
براي تهيه قالب از بط هتاي مغتزي در انستان
ابتدا عروق ختوني از طریتق شستشتو بتا آ گترم
شسته شده و لخته هتاي ختوني هتذف گردیدنتد
نمونه هاي مغز در فرمالي  5درصد هدود  5-3روز

نگهداري شتده تتا بتراي عمليتات محکمتي مزم را
کسب کنند( )3در بررسي هاضر مغزهتا در داخت
جمامه و درهاليکه استتخوانهاي ستق و جتانبي
جمامه برداشته شده بودند ،در فرمالي  11درصد
فيک شدند
در تهيه قالبهاي بطني مغز انسان ،بالفاصله قب
از تزریق ،سيليکون  RTVبه نسبت یک بته ده بتا
سخت کننده مخلتوط و بته سترعت تزریتق اناتام
ميگردید تزریق بااست اده از سرنگ  61ميليمتتري
صورت گرفت( )3در بررسي هاضر از غلظت کمتتر
سخت کننده است اده شد هون زمان بيشتري براي
تزریق سيليکون در اختيار داشته باشيم و تزریق بتا
است اده از سرنگهاي یکبتار م ترف  21ميليمتتري
است اده شد
براي جلوگيري از پ زدن ستيليکون از بطنهتا
از پتتن هموستتتات بهتتره بتترده شتتد بتتا تزریتتق
ستتيليکون از یتتک کتتانوم و ختترو آن از کتتانومي
سمت دیگر تزریق متوق ميگردید پت از تزریتق
به مدت  18-21ساعت براي سخت شدن در درجه
هرارت اتاق نگهداري شدند( )3در بررستي هاضتر
نيز هني مراهلي اناام شد ولي براي جلتوگيري از
پ زدن ماده قالبگيري سوراخ سرسوزنهاي فلتزي
با قرار گرفت نوک انگشت مسدود مي گردید هون
هم هستب ستنگ و هتم ستيليکون از ویستکوزیته
بامیي برخوردار بودند
پ از سخت شتدن ،بتراي هتذف بافتت هتاي
اطتتتراف قالتتتب آنهتتتا را در محلتتتول پتاستتتيم
هيدروکسيد 11درصد تازه تهيه شده به مدت 7-5
روز قرار داده و سپ به مدت  12-8ساعت در آ
جوش جوشانده شدند تا بافتها از پليمر جدا شتوند
ستتپ نمونتته هتتا در هيتتدروژن پراکستتيد (آ
اکسيژنه)  5درصد به مدت دو ساعت قرار ميگيرنتد
تا بافتهاي باقيمانده تمتامي از بتي برونتد ستپ
قالب ها شسته مي شوند ( )3در بررستي هاضتر از
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اسيد سول وریک  21درصد بتراي هاتم نمونته بته
مدت هندی روز استت اده شتد و هتر روز بررستي
نمونه ها صورت مي گرفت تا از ختوردگي بافتهتاي
اطراف قالب اطمينان هاص کرد در صتورت لتزوم
محلول اسيدي تعویض مي گردید
در تهيه قالب از بطنهاي مغزي در بسياري از موارد،
پر شدن بطنها با رزینهتاي پلتي استتري کمتابيش
کام و قرینه نيستت بته نحتوي کته یتا بطنهتاي
جانبي یا بطنهاي سوم و ههارم کامال پر نشده انتد
در برخي موارد نيز پر شدن بطنها یکنواختت بتوده
است ( )11در بررسي هاضتر نيتز تعتداي از قالبهتا
کام و سالم به دست نيامد که ناشي از پتر نشتدن
کام بطنها به علت انسداد منافذ بتي بطنهتا و یتا
ظرافت بيش از هد لوم بط سوم مي باشد
سيستم بطني در رت شام یک بط مرکزي (بط
سوم) که به دو بط جانبي (بطنهتاي یتک و دو) و
یک بط در خل (بط ههارم) مت متي شتود،
مي باشد هر بط جانبي در رت شام یک بختش
اصلي است که در امتتداد قتدامي خل تي گستترده
شده است و یک شاخ تحتاني استت کته در امتتداد
شکمي جانبي گسترده شده است بختش اصتلي از
یک بدنته ،یتک شتاخ قتدامي و یتک شتاخ خل تي
تشکي شده است هر بط جانبي از طریتق من تذ
بي بطني،مونرو با بط سوم مترتبط استت قالتب
بط سوم از دو قوس تشکي شده است که فاتاي
مربوط به ناهيه ات تالي بتي تامموستي را اهاطته
کرده است ( )11در بررسي قالب هاي تهيه شده از
گوس ند لري بط سوم به صورت کامال هلقتوي در
اطراف تامموس قاب مشاهده است
قالب هاي تهيه شده از بطنهاي جتانبي بته منظتور
تعيي ابعاد و شک بطنهاي جانبي ،ستوم و ههتارم
و منافذ موجود بي بطنها اناتام شتده استت ()11
انتتدازه گيتتري هاتتم و ستتطح بطنهتتاي مغتتزي در

هيوانتتات مختل ت انتتدازه گيتتري و بررستتي شتتده
است ()13
تهيتته قالتتب از بط ت هتتاي مغتتزي بتتراي آمتتوزش
دانشاویان در پزشکي نيز از ضتروریات استت و در
ای مورد از مواد مختل است اده ميشود و ارزیتابي
هاي مقایسه اي از مواد مختل نيز صتورت گرفتته
است در یک بررسي که از سيليکون و ژمتي براي
تهيه قالب بطنهاي مغزي است اده شد ،نتایج نشتان
داد که نمونه هاي تزریق شتده بتا ژمتتي کي يتت
بتتدي داشتتتند و تتترد و شتتکننده و داراي هتتي و
هروک بودند قالبهاي سيليکوني مسلما بتا توفيتق
بيشتري همراه هستند ایت قالبهتا قابت انعطتاف،
بدون هي و هروک هستند و از طرفي بطنها بهتر
و کاملتر تزریق مي شوند ( )8در بررسي هاضر نيتز
که است اده از هسب سنگ و سيليکون اناتام شتد
نتتتایج هاصتت از قالبهتتا ،نشتتان داد کتته قالبهتتاي
سيليکوني قاب انعطاف و کام تر بودنتد در هتالي
کتته قالتتب هتتاي هاص ت از هستتب ستتنگ ضتتم
شکننده بودن ،گاهي به صورت ناق شک گرفتته
بودند
ماراي سيلویوس به علت قطتر کوهتک آن گتاهي
مشاهده نمي شود در هيچ کدام از قالب ها ،اجتازه
دی شبکه کوروييد داده نمي شود در نمونته هتاي
فيک شده قب از تزریق متاده قالتب گيتري مزم
است فرمالي موجود در مغز شسته و تخليه شود تا
قالب گيري بهتر و عم جدا سازي قالب از مغز بته
راهتي صورت گيرد و از هسبيدن مواد قالب گيري
به بافت مغز ممانعت به عم آید()8
قالبهاي تهيه شده از سيستم بطنهاي مغزي انسان،
و برخي از گونه هتاي هيتواني متورد مطالعته قترار
گرفته است از جمله دمیلي کته نتتوان یتک قالتب
کام را در خرگتوش بدستت آورد نتازکي بطنهتا و
قوستتهاي بط ت ستتوم کتته اهاطتته کننتتده ناهيتته
تامموسي هستتند متي داننتد بطت هتاي جتانبي

1030 پاييز وزمستان/0شماره/سال دوم/"تخصصي" هيستوبيولوژي دامپزشکي-دوفصلنامه علمي

 به سادگي امکان پذیر نمي باشد لتذا،به تعداد مزم
 بررستي دقيتق ابعتاد و هاتم،پيشنهاد متي شتود
MRI بطنهاي مغزي با است اده از روشهایي هتون
صورت گيرد

خرگوش توسط تنگ شدگي هایي به هندی بخش
تقسيم مي شود سوراخ ماجندي در خرگوش وجود
)12(ندارد
 کامت و،با توجه به اینکه تهيه قالتب هتایي ستالم
بدون عيب و نق با است اده از روشهاي ختوردگي
و موادي هون سيليکون یا سایر رزینهتاي پليمتري

منابع
.133-132  اصول پرورش گوس ند و بز هاپ سوم جهاد دانشگاهي واهد تهران ص حه1387 م، خالداري1
2- Arencibia,
Vazquez, J.M., 2005. Anatomy of the Cranioencephalic Structures of the
Camel(CamelusdromedariusL.) by Imaging Techniques: A Magnetic Resonance Imaging
Study. Anatomy, Histology and Embryology.34:52-55.
3- Aultman,A., Blythe,J., Soweder,H., Trotter, R and Raoof,A., 2003. Enhancing the
value of organ silicone casts in human gross anatomy education. Journal of the
International Society for Plastination. 18: 9-13.
4- Brakkee, J.H., Wiegant, V.M and Gispen, W.H .,1979. A simple technique for rapid
implantation of a permanent cannula into the rat brain ventricular system. Laboratory
Animal Science. 29 (1): 78-81.
5- Dyce, K. M., Sack, W. O. and Wensing, C. J. G .,1995. Textbook of Veterinary
Anatomy. W. B. Saunders Company, Philadelphia. 665-669.
6- Finlay, B.L., Darlington, R.B and Nicastro,N.,2001. Developmental structure in
brain evolution. Behavioral and brain sciences. 24: 263–308.
7- Getty, R .,1975. Sisson and Grossman's The Anatomy of the Domestic Animals. 5th
ed. W. B. Saunders company. USA.pp.205-224.
8- Grondin,G., Sianothai,A and Olry,R .2000. In Situ Ventricular Casts of S10
Plastinated Human Brains. Journal of International Society of Plastination. 15(1):18-21.
9- Jung-Woo,N., Chi-Bong, C., Dong-cheol,W., Kyung-Nam, R., Eun-Hee, K., HwaSeok, C., Do-Wan, L., Bo-Young, C and Hwi-Yool, K.,2011. Evaluation of
Hydrocephalic Ventricular Alterations in Maltese Dogs Using Low Field MRI.
International Journal of Applied Research of Veterinary Medicine.9 (1): 58-67.
10- Kӧ g H E
L ch H .,2007. Veterinary anatomy of domestic mammals,
textbook and colour atlas. 3rd ed. Schattauer Gmbh, Germany. pp.489-523.

1030 پاييز وزمستان/0شماره/سال دوم/"تخصصي" هيستوبيولوژي دامپزشکي-دوفصلنامه علمي

11- Levinger, I. M .,1971. The cerebral ventricles of the rat. Journal of Anatomy.
108(3): 447-451.
12- Levinger, I. M .,1971. Special features of the rabbit cerebroventricular system,
studied by the casting method. Journal of Anatomy. 109(3): 527-533.
13- Levinger, I. M and Keden, J.,1974. A method for the evaluation of the surface
area of cerebral ventricles in animals. Journal of Anatomy.117(3): 481-485.
14- Roberts, T., McGreevy, P and Valenzuela,M .,2010. Human induced rotation and
reorganization of the brain of domestic dogs. PLoS ONE. 5(7): 1-7.

