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مطالعه کالبدشناسی و هيستومورفومتری 
تيموس در جنين گوسفند نژاد ماکويی 

چکيد ه
مطالعه کالبدشناسی و هيستومورفومتری تيموس گوسفند با تعداد 75 جنين به ظاهر سالم که از کشتارگاه صتعتی اروميه جمع آوری 
گرديد انجام گرفت. پس از مطالعه کالبدشناس�ی نمونه ها در فرمالين-س�رم فيزيولوژی 10 درصد ثابت شده و پس از تهيه مقاطع بافت 
شناس�ی پارافينی به ضخامت 7-5 ميکرومتر، توس�ط روش هماتوکسيلين- ائوزين رنگ آميزی ش�دند. مطالعه هيستومورفومتری به 
وس�يله عدس�ی های مدرج و مشبک انجام گرفت. نتايج مطالعه کالبدشناسی نش�ان داد که غده تيموس از بخش سری برونشامه قلب 
در س�مت چپ ميان س�ينه سری شروع به رشد نموده و در سطح ش�کمی گردن و تا يک سوم بخش دمی آن کشيده شده، و سپس به 
دو بخش راس�ت و چپ منش�عب گرديده و به حلق می رسد. مطالعه هيستومورفومتری نش�ان داد که ميانگين ضخامت قطعه چه های 
تيموس در بخش س�ينه ای در دومين ماه از دوره جنينی از بخش گردنی به طور معنی دار بزرگ تر می باش�د )P< 0/05(، در حاليکه 
 در نيم�ه دوم م�اه چه�ارم در بخش گردنی به طور معنی دار افزايش نش�ان داده اس�ت )P< 0/05(. ميانگين ضخامت قش�ر و مرکز در 
قطع�ه چه ها، از ماه دوم تا نيمه دوم ماه س�وم در بخش س�ينه ای بيش�ترتر بوده، ول�ی بعد از اين زمان تا م�اه پنجم در بخش گردنی 
قطع�ه چه ها به طور معنی دار بزرگ تر ش�ده اس�ت)P< 0/05(. ميانگي�ن ضخامت تيغه های همبندی هم زمان با رش�د جنين کاهش 
نش�ان داده اس�ت. ميانگين پراکندگی اجسام هاسال از سومين تا ماه پنجم افزايش يافت، ولی ميانگين ضخامت اين جسمک ها تا ماه 
 چهارم افزايش يافته است. اين مطالعه نشان داد که ميانگين ضخامت قشر و مرکز قطعه چه ها با يکديگر فاقد تفاوت معنيدار در تمام 

دوره های جنينی می باشند.
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Anatomical and histomrphometrical study of thymus in Maquee sheep’s fetus
By: Shahrooz R, Aminkahriz M, Veterinary College, Urmia University, Urmia- Iran
Anatomical and histomorphometrical study of sheep’s thymus was conducted by 75 apparently healthy fetuses that collected 
from Urmia’s industrial slaughterhouse. After anatomical study, the samples were fixed in 10% formal saline, passaged 
and histological paraffin sections prepared in 5-7 µm in thickness, and by H&E method stained. Histomorphometrical 
study performed by graded and latticed lens devises. Results of anatomical study showed that thymus begin to develop 
from cranial part of pericardium in the left side of cranial mediastinum and the ventral surface of neck, and it extend to 
⅓ caudal part of neck, then it bifurcate to right and left sides and gain to the pharynx. Histomrphometrical study showed 
that, mean thickness of thymic lobules in thoracic part at 2nd month of fetal period, significantly was greater than the neck 
part, whereas, in 2nd half of 4th month in neck part it showed significantly increase(P<0.05). Mean thickness of cortex 
and medullae of lobules, from 2nd month until 2nd half of 3rd month in thoracic part was greater, but after that time, until 
5th month it was significantly greater in neck part(P<0.05). Mean thickness of trabeculae decrease as fetus developing. 
Mean distribution of Hasal’s corpuscles from 3rd month until 5th month were increased, but, mean thickness of these 
corpuscles were increased until 4th month. This study showed that mean thickness of cortex and medullae of lobules were 
not significantly different in all fetal periods.
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مقد مه
هدف از این مطالعه نشان دادن چگونگی رشد تيموس در جنين گوسفند 
از نظ��ر تشریحی و ریزبين��ی در ارتباط با شاخص ه��ای ساختاری می باشد. 
 )T( تيم��وس یک عض��و لنفاوی اوليه و مح��ل رشد لنفوسيت ه��ای نوع تی 
م��ی باش��د)2(. این عض��و از بن بس��ت س��وم حلق��ی در دوره رویانی منشأ 
 گرفت��ه و رشد می کن��د)17(. در گونه های مختلف پستان��داران مانند سگ، 
 تکسم��ی ها و انس��ان، تنها بخ��ش سينه ای ای��ن عضو به ط��ور کامل رشد 
م��ی کند. در نشخوارکنندگان و خوک بخش گردنی نيز به طور قابل ماحظه 
رش��د می نماید، و در اسب و گربه گاه��ی ممکن است بخش گردنی کوچکی 
وج��ود داشته باشد. در نشخوارکنندگان بخش های سينه ای و گردنی توسط 
 پل��ی از باف��ت پارانشيمی که در مدخ��ل سينه واقع شده اس��ت به هم وصل 
م��ی شون��د)12(. تيموس شامل قطعه های راست و چ��پ است و هر کدام از 
آن ه��ا توس��ط ورقه ای از بافت ه��م بند احاطه شده اند. تيغ��ه های نازک از 
ورق��ه هم بندی جدا شدا شده و قطعه ها را به طور ناقص به قطعه چه تقسيم 
م��ی نمایند. بخش ميان��ی واقع در مرکز هر قطعه چه باف��ت انشعاب یافته از 
 ساقه مرک��زی در قطعه می باشد و توسط بخش قشری احاطه شده است)5(. 
 یاخت��ه های��ی ک��ه از مغ��ز استخ��وان منش��أ م��ی گيرن��د در تيم��وس به 
لنفوسيت های T تمایز می یابند. در طی این روند دستگاه ایمنی پادگن های 
خودی را از غير خودی تشخيص داده و قدرت تحمل پادگن های خودی رشد 
می کند. تيموس همچنين یک عضو درون ریز است، که نه تنها هورمون ها و 
سای��ر عوامل محلول را توليد ميکند، و توليد یاخته های تی)T(، تمایز و بلوغ 
آنه��ا در تيموس را تنظيم م��ی کنند، بلکه عمل یاخته ت��ی)T( و اثر متقابل 
 آن ب��ا بافت ه��ای محيطی را نيز نظ��ارت می نماین��د)19(. لنفوباست ها و 
لنفوسي��ت های متوسط در حدفاص��ل یاخته های پوششی شبکه ای محيطی 
ف��راوان ب��وده و در این محل تقسيمات ميتوزی انج��ام داده و لنفوسيت های 
کوچ��ک تمای��ز یافته در عمق قش��ر را توليد می نماین��د. یاخته های درشت 

بيگان��ه خ��وار رن��گ پذی��ر ب��دن Tingible body macrophages که 
 اغل��ب در نزدیکی بخش ميانی ق��رار دارند، لنفوسيت های ت��ی )T( مرده را 
 بيگانه خواری کرده و اغلب حاوی بقایای لنفوسيتی هستند)5(. در یک مطالعه روی

م��وش های صحرایی نر و م��اده که غده های جنسی آنه��ا برداشته شده بود 
مشخص ش��د که وزن تيموس در تمامی گروه ها اف��زاش یافته است. در این 
م��وش ها درمان ب��ا تستوسترون، استروژن، و استروژن هم��راه با پروژسترون 
وزن تيم��وس را کاه��ش داد. این مطالعه نشان داد ک��ه درمان با پروژسترون 
ب��ه تنهای��ی اثری ب��ر کاه��ش وزن تيم��وس ن��دارد )14(. در ی��ک مطالعه 
 دیگ��ر روی محي��ط کشت مشخ��ص شد که تولي��د تيموزین-آلف��ا 1 توسط 
 یاخت��ه ه��ای پوششی تيموسی ب��ا افزایش غلظت استرادی��ول 17 بتا به طور 
 معن��ی دار ممانع��ت شده اس��ت. نتایج ای��ن تحقيق به وضوح نش��ان داد که 
استروژن های طبيعی و محيطی به طور مستقيم توليد هورمون تيموسی را از 
یاخته های پوششی تيموسی ممکن است از طریق ساز و کار گيرنده استروژن 
تعدی��ل نمایند)18(. در موش های صحرایی که غ��ده فوق کليه آنها برداشته 
شده است، کورتيکوستروئيدها موجب القای ساخته شدن لنفوسيت ها شده و 
همراه با آن تجویز اپينفرین نيز موجب رهاسازی لنفوسيت ها می شود)13(.

مواد و روش های کار
ب��ه منظور مطالعه کالبدشناس��ی و هيستومورفومتری تيموس، تعداد 75 
جنين در سنين مختلف از کشتارگاه جمع آوری گردید. طول فرق سر تا کپل 
)Crown Rump)CR جنين ها ب��ر حسب سانتی متر اندازه گيری شد، و 
س��ن آنها بر اساس فرمول ]cm(+17(X= 21]CR[ تعيين گردید)1(. پس از 

تعيين سن، جنين ها به گروه های سنی زیر تقسيم شدند: 
تعداد 15 جنين دو ماهه، 10 جنين در نيمه اول ماه سوم، 10 جنين در 
نيم��ه دوم ماه سوم،10 جنين در نيمه اول ماه چهارم،10 جنين در نيمه دوم 
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ماه چهارم و تعداد 20 جنين در سن 5 ماهگی قرار گرفتند.
پ��س از مطالع��ه کالبدشناسی تيموس ه��ا، نمونه ه��ا در محلول ثبوتی 
فرمالين – سرم فيزیولوژی 10 درصد به مدت حداقل 48 ساعت قرار گرفتند. 
پ��س از ثب��وت و عبور نمون��ه ها از مراحل پاس��اژ بافت، مقاط��ع پارافينی به 
 )Microm HM335E( ضخام��ت 5 تا 7 ميکرومت��ر به وسيله ميکروت��وم
تهي��ه شد، از ه��ر نمونه تعداد 5 مقط��ع بافتی تهيه ش��د و در مجموع 375 
مقط��ع بافتی پارافينی ب��ه روش هماتوکسيلين – ائوزین م��ورد رنگ آميزی 
ق��رار گرفتند)7(. جهت مطالع��ه هيستومورفومتری و ان��دازه گيری ضخامت 
قطع��ه چه ها )حد فاص��ل بين تيغه های همبندی بي��ن قطعه چه ای شامل 
بخ��ش های قش��ری و ميانی در نازکتری��ن ضخامت(، ضخام��ت بخش های 
قش��ری و ميان��ی قطعه چه ها به طور جداگان��ه، ضخامت تيغه های همبندی 
بي��ن قطعه چه ای، و ضخام��ت اجسام هاسال از عدسی م��درج استفاده شد. 
ضخام��ت قطعه چه ه��ا و نواحی قشری و ميانی توس��ط عدسی شيئی ×10، 
ضخام��ت تيغ��ه های هم بن��دی بين قطعه چ��ه ای و اجس��ام هاسال توسط 
عدس��ی شيئی با درشت نمایی ×40 اندازه گيری ش��د. تمامی شاخص ها در 
ه��ر مقطع بافتی در سه ناحيه مورد اندازهگي��ری قرار گرفت. جهت شمارش 
تع��داد اجسام هاسال در سطح یک ميلی متر مربع در سه ناحيه از یک مقطع 
 بافتی از عدسی مشبک با عدسی شيئی با درشت نمایی ×40 استفاده گردید. 
داده های به دست آمده توسط نرم افزار رایانه ای SPSS مورد تجزیه و تحليل 

آماری قرار گرفت. 
دامن��ه  دو  دانشجوی��ی  ت��ی  آم��اری  آزم��ون  مطالع��ه  ای��ن  در    
)Two-tailed Student’s distribution( جه��ت مقایس��ه بين نواحی 
 Analysis of سين��ه ای و گردن��ی تيموس و آزمون تجزیه و تحلي��ل پراش
Variance)ANOVA( جهت مقایسه بي��ن گروه های سنی مختلف مورد 
استفاده قرار گرفت. داده ها در جداولی تنظيم گردیده و نيز از ظاهر تشریحی 
غ��ده تيموس توسط دوربي��ن Canon IXUS 900 Ti و تصویر ریزنگار نيز 
 Wild MPS51 Model دوربي��ن دار Dialux 20 توسط ميکروسک��وپ

Heerbrugg عکس تهيه گردید.

نتايج
کالبدشناسی

مطالع��ه رشد تشریحی تيموس نشان داد ک��ه این عضو در ابتدای شروع 
در ماه دوم ب��ه صورت یک قطعه سفيد رنگ کوچک در مجاورت سطح سری 
برونشامه در سمت چپ ظاهر می شود، سپس با گذشت زمان در سمت چپ 
مي��ان سينه سری توسعه یافت��ه و تا مدخل سينه می رس��د، و بعد از آن در 
ناحيه گردنی توسعه می یابد. در ماه دوم رشد، بخش گردنی تيموس در خط 
ميان��ی سطح شکمی گردن مشخص می شود، ولی رشد آن چندان چشم گير 
نمی باش��د. در ماه چهارم رشد جنينی، بخش سين��ه ای تيموس بين دیواره 
چ��پ سينه و برونشامه قرار گرفته، و ناحيه گردنی با انشعاب دوگانه در سطح 
شکم��ی گردن رشد می نماید. بيشتر قسمت ه��ای بخش گردنی روی سطح 
پشتی نای ق��رار دارد، در حاليکه انشعابات آن به طرفين راست و چپ امتداد 
م��ی یابند. در ماه پنج��م از رشد، بخش سينه ای تيموس ميان سينه سری را 
اشغال کرده بود و بخش گردنی رشد قابل توجهی را نشان داد، و بخش اصلی 
آن در یک سوم دمی گردن قرار داشت، و از این ناحيه تا حلق انشعابات راست 

و چپ آن امتداد می یابد.

هيستومورفومتری
ميانگين ضخامت قطعه چه های تيموس

ماه دوم
 مطالع��ه هيستومورفومت��ری نش��ان داد ک��ه در م��اه دوم ضخامت 
 )P> 0/05( قطعه چه های تيموس در بخش سينه ای به طور معنی دار

بزرگتر از ناحيه گردنی است.
ماه سوم

در نيم��ه اول ماه سوم ميانگين ضخامت قطعه چه ها به طور غيرمعنی دار 
در بخش سينه ای بيشتر از بخش گردنی بود، ولی در نيمه دوم این ماه ميانگين 

ضخامت قطعه چه ها در بخش گردنی به طور غيرمعنی دار بيشتر بود.
ماه چهارم

در نيم��ه اول این ماه ميانگين ضخامت قطعه چه ها در ناحيه گردنی 
ب��ه طور غيرمعنی دار بيشتر از ناحيه سينه ای بود، ولی در نيمه دوم ماه 
ميانگين ضخامت قطعه چه ها در بخش گردنی به طور معنی دار افزایش 

.)P> 0/05(نشان داد
ماه پنجم

در ای��ن ماه نيز ضخامت قطع��ه چه های تيموس در بخش گردنی به 
طور معنی دار بيشتر از بخش سينه ای بود)P> 0/05(. )جدول 1(

ميانگين ضخامت ناحيه قشری قطعه چه ها
ماه دوم

ميانگي��ن ضخامت ناحيه قشری قطعه چه ه��ا در بخش سينه ای به 
طور غيرمعنی دار بيشتر از ناحيه گردنی بود. 

ماه سوم
در نيم��ه اول ماه ميانگين ضخامت قش��ر در بخش سينه ای به طور 
غيرمعنی دار بيشتر بود، برعکس در نيمه دوم ماه در ناحيه گردنی به طور 

غيرمعنی دار بيشتر بود. 
ماه چهارم

در نيم��ه اول ماه قشر قطعه چه ها در بخ��ش گردنی افزایش بيشتر 
.)P> 0/05(نشان داد، و در نيمه دوم این اختاف معنی دار بود

ماه پنجم
در این ماه ناحيه قشری قطعه چه ها در بخش گردنی دارای افزایش 

غيرمعنی دار بود)جدول 1(. 

ميانگين ضخامت ناحيه ميانی مشترک بين چندين قطعه چه 
ماه دوم

ميانگي��ن ضخامت ناحيه ميانی قطعه چه ها در بخشه ای سينه ای و 
گردنی تقریباً برابر بود. 

ماه سوم
در نيمه اول و دوم این ماه ميانگين ضخامت ناحيه ميانی در بخش 

سينه ای به طور غيرمعنی دار بيشتر از بخش گردنی بود. 
ماه چهارم 

 در ای��ن م��اه برعکس ماه س��وم ميانگي��ن ضخامت ناحي��ه ميانی 
قطع��ه چه ها در بخش گردن��ی در هر دو نيمه ماه به طور غيرمعنی دار 

بيشتر بود.

مطالعه کالبدشناسی و ...
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ماه پنجم 
ميانگي��ن ضخام��ت ناحيه ميان��ی در بخش گردنی بيشت��ر بود، ولی 

اختاف آن با بخش سينه ای همچنان غيرمعنی دار بود )جدول 1(. 

تيغه های هم بندی بين قطعه چه ای
ضخام��ت تيغ��ه ه��ای همبندی بي��ن قطعه چه��ی از م��اه دوم تا 
 انته��ای دوره جنينی کاه��ش نشان داد )ج��دول 1(. ميانگين ضخامت 
قطع��ه چه های تيموس در ماه پنجم در ناحيه گردنی به طور معنی دار 
بي��ش از ناحيه سينه ای بود)P> 0/05( و ميانگين ضخامت بخش های 

قشری و ميانی قطعه چه ها در ناحيه گردنی به طور غيرمعنی دار بيش 
از ناحيه سينه ای بود)جدول 1(.

اجسام هاسال
اجسام هاس��ال )جسمک های تيموسی( در م��اه دوم رشد جنينی 
وج��ود نداشتند، در حاليکه از نيمه اول ماه س��وم تا ماه پنجم ميانگين 
پراکندگ��ی اجس��ام تيموسی به تدری��ج افزایش نشان دادن��د. ميانگين 
ضخام��ت اجس��ام هاسال تا نيم��ه اول ماه چهارم افزای��ش نشان داد، و 

سپس تا ماه پنجم کاهش نشان داد)جدول 2(. 

شکل 1- جنين گوسفند در سن نيمه اول ماه چهارم. 1- بخش گردنی سمت چپ. 2- بخش گردنی سمت راست. 3- بخش سينه ای.

شکل 2- غده تيموس در جنين سه ماهه. 1- ناحيه قشری يک قطعه چه. 2- ناحيه ميانی مشترک بين چند قطعه چه. 3- تيغه 
.X100 همبندی بين قطعه چه ای. 4- يک جسمک هاسال. رنگ آميزی هماتوکسيلين ائوزين، درشت نمايی
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)Mean±SE μm(.جدول 1- ضخامت شاخص های مختلف در بخش های سينه ای و گردنی تيموس جنين گوسفند

.)Mean±SE( جدول 2- پراکندگی و ضخامت جسمک های تيموسی در جنين های گوسفند*P<0/05

*P<0/05

ماه

ضخامت تيغههاتی همبندیضخامت قطعه چهضخامت بخش ميانیضخامت قشر

بخش گردنیبخش سينه ایبخش گردنیبخش سينه ایبخش گردنیبخش سينه ایبخش گردنیبخش سينه ای

2/05±2/9143/78±36/1745/87±4/97263/5±37/09360/5±37/14165/38±23/94166/68±30/94178/38±193/38ماه دوم

1/84±1/3933/87±37/0731/12±25/12391/2±36/96415/12±48/17288/69±29/9292/62±33/83285/69±301/69نيمه اول ماه سوم

0/76±0/9626/22±26/5125/26±41/02567/66±30/69597/76±27/3471/18±24/65504±32/61469/89±452/41نيمه دوم ماه سوم

1/16±1/324/05±19/622/63±26/87802/37±43/55782/97±27/04539/6±36536/28 ±22/45513/23±465/08نيمه اول ماه چهارم

1/25±1/2520/87±29/819/22±15/58933/7±27/9825/17±30/46640/73±32/77578/1±23/38657/4±575/28نيمه دوم ماه چهارم

0/96±0/6319/52±35/9619/0±42/81430/72±44/611185/2±35/96635/2±9/38576/72±13/22647±585/4ماه پنجم

ضخامت )ميکرومتر(پراکندگی در سطح يک ميليمتر مربعماه

00ماه دوم

3/38±0/5243/68±1/67نيمه اول ماه سوم

3/41±0/5678/56±4/71نيمه دوم ماه سوم

10/57±1/19111/78±5/17نيمه اول ماه چهارم

11/79±2/7564/81±5/71نيمه دوم ماه چهارم

4/21±1/1448/23±6ماه پنجم

بحث و نتيجه گيری
ای��ن مطالعه ب��ه منظور مشخص نم��ودن نحوه رشد تيم��وس در جنين 
گوسفن��د از نظر موقعيت کالبدشناسی و ابعاد ریزبينی مربوط به شاخص های 
مختلف انجام گرفت. در مطالعه حاضر مشخص شد که رشد تيموس گوسفند 
در م��اه دوم دوره جنين��ی به صورت یک ساختار سفي��د رنگ در سمت چپ 
ناحيه قدامی برونشامه در داخل بافت پوششی شبکه ای که از بن بست حلقی 
س��وم منشأ گرفته آغاز می ش��ود)8(. در ناحيه مذکور، غ��ده دارای مجاورت 

نزدی��ک با بعضی از ساختارها مانند ع��روق خونی موجود در ناحيه چپ ميان 
سينه ای سری و قطعه رأسی ریه در بخش شکمی بود )12(. در مراحل اوليه 
رشد جنينی تا انته��ای ماه سوم، ناحيه گردنی تيموس دارای رشد کمی بود، 
و ب��ه صورت یک ساختار منفرد در سطح شکمی بخش خلفی گردن مشخص 
 گردی��ده اس��ت. این حالت در گ��او نيز مشاهده شده اس��ت)12(. رشد بخش 
سينه ای تيموس در ماه سوم در سمت چپ ميان سينه ای سری ادامه یافت 
و در ای��ن مرحله بخش گردنی رشد نسبتاً خوبی داشته و در مجاورت عضات 

مطالعه کالبدشناسی و ...
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 )Myelohyoideus( و زنخ��ی المی )Sternohyoideus( جناغ��ی المی
مشاه��ده و در امتداد وری��د وداجی کشيده شده است. این ن��وع رشد نيز در 
سای��ر نشخوارکنندگ��ان دیده شده اس��ت )6(. در ماه چه��ارم از رشد جنين، 
بخش اعظم تيموس گردنی در بخش پشتی نای قرار داشت و انشعابات آن به 
طرفين راست و چپ نای کشيده شده و به طرف سری امتداد یافته است. این 
نوع رشد نيز در سایر نشخوارکنندگان مشاهده گردیده است)4(. در گاو بخش 
گردنی تيموس تا ناحيه سری حلق کشيده می شود)12(، ولی در این مطالعه 
نشان داده شد که در گوسفند بخش گردنی تيموس تا ناحيه دمی حلق امتداد 
ميياب��د. مطالعه هيستومورفومتری تيموس در ماه دوم رشد جنينی نشان داد 
 ک��ه ميانگين ضخامت قطعه چ��ه ها در تيموس سينه ای ب��ه طور معنی دار 
)P> 0/05( از تيموس گردنی بزرگ تر بود، و این نشان می دهد که در ابتدا 
سرع��ت رشد در بخش سينه ای بيشتر می باش��د، ولی به تدریج از ماه سوم، 
رش��د بخش گردن��ی سرعت بيشتری را نشان می ده��د. این مطالعه مشخص 
نموده که تجمع لنفوسيتی در بخش قشری قطعه چه ها افزایش یافته و باعث 
 افزای��ش اندازه قطعه چه ها گردیده است. لنفوسيت ها از مغز استخوان منشأ 
گرفت��ه اند و به تيموس مهاجرت نم��وده و تحت حمایت یاخته های پوششی 
شبک��ه ای داربس��ت تيموس قرار گرفته و به تقسيم��ات ميتوزی ادامه داده و 
تمای��ز می یابند، بنابرای��ن جمعيت لنفوسيتی به ط��ور پيشرونده در تيموس 
افزای��ش می یابد)11(. یک مطالعه ریخ��ت سنجی روی تيموس جنين انسان 
در هفت��ه ه��ای 16، 19، 20، 23، 24، 27، 28، تا 31 نشان داد که بين وزن 
تيم��وس و وزن ب��دن جنين، و نيز حجم قطعه چ��ه ها و بخش های قشری و 
ميان��ی قطعه چ��ه ها ارتباط وجود دارد. ولی بين جنين های نر و ماده تفاوتی 
وج��ود نداش��ت)9(. رشد تيموس در گوساله با قطعه چ��ه های بسيار کوچک 
آغاز، و بافت همبند بين قطعه چه ای در تيموس این حيوان به نسبت بيشتر 
ميباشد)16(. مطالعه حاضر نشان داد که رشد بخش گردنی تيموس گوسفند 
 از م��اه چهارم سرعت بيشت��ری یافته و نيز رشد بخش ه��ای قشری و ميانی 
قطعه چه ها از ماه دوم تا نيمه دوم ماه سوم در بخش سينه ای رشد بيشتری 
 )P> 0/05( داشته، ولی پس از آن در ناحيه گردنی تيموس به طور معنی دار
افزای��ش یافته است. مطالعه ریخت سنجی دیگر نشان داد که اندازه کلی وزن 
تيموس و اندازه قطعه چه ها، نواحی قشری و ميانی آنها در موش های سوری 
نگه��داری شده در شرای��ط سرما کاهش یافته اس��ت)0/01 درصد(. بنابراین، 
داده های حاصل از شاخص های مورد مطالعه حاضر می تواند قابل مقایسه با 

شرایط غير عادی جنين در مطالعات بعدی باشد.
نتای��ج ای��ن مطالع��ه نشان داد ک��ه ميانگي��ن ضخامت قطع��ه چه های 
تيم��وس و بخ��ش های قشری و ميان��ی آن ها به طور کل��ی از ماه دوم رشد 
 جنينی تا م��اه پنجم به طور پيشرونده افزایش یافته است. بخش های قشری 
 قطعه چه ها توسط بافت همبند بين قطعه چه ای از یکدیگر جدا شده در حاليکه 
بخش های ميانی قطعه چه ها در امتداد یکدیگر باقی می مانند، بنابراین قطعه 
قطعه شدن غده تيموس ناقص می باشد)3(. این مطالعه نشان داد که ميانگين 
ضخامت تيغه های همبندی بين قطعه چه ای در ماه دوم رشد جنينی دارای 
 بيشتری��ن ضخامت بوده و اما به تدریج تا ماه پنجم با رشد بخش های قشری 
قطعه چه ها از ضخامت آن کاسته شده و بسيار نازک گردیدهاند. این مطالعه 
 نش��ان داد ک��ه جسمک ه��ای تيموسی در م��اه دوم از رش��د جنينی موجود 
نم��ی باشند، و با شروع ماه س��وم ظاهر شده و تا پایان م��اه پنجم تعداد آنها 
افزایش یافته است. ضخامت اجسام هاسال نيز تا نيمه اول ماه چهارم افزایش 

یافت��ه و پس از آن به طور معن��ی دار )P> 0/05( کاهش نشان داده اند، ولی 
علت آن مشخص نمی باشد. همراه با رشد جسمک های تيموسی تجمع یاخته 
های پوششی شبکه ای افزایش یافته و به طور کلی یاخته های بخش مرکزی 

دچار استحاله و شفاف شدن می گردند)15(.
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