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Giriş

Thymus bir asrı aşan bir süredenberi üzerinde durulan, insan ve
hayvanlarda pek çok araştırmalara konu edilmiş önemli bir anato-
mik oluşumdur. Önceleri endokrin bez olarak kabul edilip bir
gelişme hormonu salgıladığı sanısı ile "Thymus bezi" diye adlandırılan
bu organa son yıllarda lymphoid bir fonksiynn yüklenerek o, lenf sis-
temine katılmış ve yalnız "Thymus" diye isimlendirilmiştir (2,5, 9,
15). Çünkü bu organla ilgili fizyolojik ve patolojik bulgular birbirine
karşın sonuçlar veriyordu. Öte yandan organ, belirli cyclus'laı da
göster iyordu (I 2).

Kanatlıların thymus'u 3. ve 4. yutak cebinden (pharyngeal po-
uch) şekillenen branchogen bir derivattır (2, 15). Kanatlılar dünyasın-
da (Aves) thymus'un, bütün derinliklerine inilerek, morfolojik yapı-
sının her kuş türünde araştırılmadığı literatür incelemesinden anlaşıl-
maktadır.

Tyhmus'un morfolojisi: Bargmann'a (2) göre, kuşların thymus'u
ilk kez, 1845 de Simon tarafından incelenmiştir. Daha sonra Pensa
(1902), Ellenberger - Baum (1943), Sisson - Grossmann (1957),
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Bradley - Grahame (1957), Watanabe (1960) ve en yeni olarak da
Rousseau (1960), Schwarze - Schröder (1966) orijinal çalı~ma ve eser-
lerinde kanatlı thymus'una yer vermi~ler ve i~lemi~lerdir. Ayrıca,
Raether (1964) tavuk, güvercin, kaz ve ördekte gl. thyreoidea, epi-
thelkörperchen, ultimobranchial cisimler ve paraganglion caroticum'u
incelerken thymus'a yalnız kom~uluk yönünden resimlerinde değin-
mi~tir. Bachlechner'in de (I) 1927 de tavukların thymus'u üzerinde
çalı~tığını Raether'den öğ,reniyoruz.

Adı geçen ara~tırıcı ve yazarların çoğu tavuğu ele. alnu~lar ve ta-
vukta thymus'un boynun iki yanınqa v.jugularis boyunca (6), thorax'a
uzanan (I 3), kafa tasının kaidesinden, trachea'nın iki yanında kalbe
kadar giden (2), boynun uzunluğunca uzanan (3, i 3) bir organ oldu-
ğunu bildirmi~lerdir. Bargmann (2), caudal ucunun gl. thyreoidea'ya
kadar uzandığını eklemi~tir.

Thymus'un ~ekli tavukta bazen band ~eklinde fakat genellikle
lobiudur (lober) (2, 3, 6, 14). Öteyandan daha çok histolojik yapıyı
inceleyen Pensa (LO) columba livia, sturnus vulgaris, anser domesticus,
anas domestica ve corvus corax'ta da thymus'un loplu olduğunu, bu
lopların adedinin de herbir tarafta 3-5 arasında deği~tiğini tesbit et-
mi~tir. Rousseau (I 960) tavuk ve ördeğin thymus'unu, gl. thyreoidea
ve parathyreoidea'sını anatomik, topografik ve involution yönünden
bir doktora tezi olarak incelemi~tir. Onun bulgularınagöre thymus,
dıştan lenf yumrularına benzer birtakım bezsel toplulııklar halinde
v. jugularis boyunca uzanmaktadır. Tavukta boynun herbir yanında
4-6 lop vardır. Lopların hacmi cranial 'den caudal'e doğru artar.
Apertura thoracis cranialis'deki en büyüktür. Cranial ucu genç
tavuklarda larynx'e kadar uzanır. Tavukta bir cervical, bir de intra-
thoracal thymus ayırt edilmektedir. Ördekte ise yalnız cervical thymus
bulunur. Lopların sayısı nekadar çoksa, loplar o oranda küçülmektedir-
ler. Ördeğin cervical thymus'u 2-5 loptan ibarettir. Yüzücü kuşlarda
boyun daha uzun olduğu için ördekte bez zincirinin cranial ucu, v.
jugularis'in başlangıcının 10- i5 cm. kadar caudal'ine rastlar, yani boy-
nun ortasını pek geçemez. Cervical thymus tavukta boynun ortasında
v. juguaris'i, ördekte ise boynun. uzun eksenini çaprazlar. Topoğ-
rafik bakımdan tavukta cervical thymus lopları segmental sinir-
ler tarafından boğumlanmış veya birbirinden böylelikle ayrıl-
mıştır (2, 12). Aynı nedenle tavuğun cervical thymus'u 4-5. ile ır.
cervical sinirler, ördekte ise 8-12. cervical sinirler arasında yer almak-
tadır (12).

Thymus'un vascularisation'u: Bu konu ile ilgili olarak Ellen-
berger Baum (6) kanatlılarda thymus loplarının kan damarlarından
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zenginliğini, Bradley - Grahame (3) bağ dokudan, damarları kapsıyan
bir capsula'sı olduğunu yazıyorlar. Thymus'un makro damarlarını
tavuk ve ördekte yalnız Rousseau (ı 2) incelemiştir. Araştırıcı,
thymus arteria'larını görünür hale.koymanın güç olduğunu öne süre-
rek,. başlıca arteriel kanın a. esophagica descendens'den geldiğini
söylemektedir. Aksine vena sistemini görmek çok kolaydır; her lop-
cuktan bir vena çıkmakta ve segmenatal siniri izleyerek dik olarak v.
jugularis'e açılmaktadır.

İnnervation: Thymus'un innervationuna yalnız Rousseau (ı 2) ve
Watanabe( ıs)değinmişlerdir. Rousseau 'ya göre tavuk ve ördekde herbir
thymus lobu n. pneumogastricus'dan ve n. sympathicus'un buradaki
kordonundan kollar alır. Watanabe ise tavukta truncus vagalis'in v.
jugularis boyunca seyrederken apertura thoracis cranialis'e girişinde
thymus'a ince kollar verdiğini bildirmektedir.

Thymus'da involution: Bütün araştırıcılar kanatlıların thy-
mus'unda yaşla ortaya çıkan değişimlere özellikle involution'a yer ver-
mişlerdir. Memelilerde thymus puperti çağına kadar gelişimini sürdü-
rür, ondan sonra hacminde fizyomorfolojik ve tipik azalmalar olurken
thymocytlerde de devamlı bir eksilme olur (2). Bu konuda Ellenber-
ger - Baum (6) ve (ı 3) gelişmiş kuşlarda 3 - 8 adet lop bulunduğunu,
yaşla bunlarıninvolution'a uğradıklarını, ancak bir çok kuşlarda ileri
yaşlarakadar durumlarını koruyabildiklerini; Sisson-Grossmann (ı 4)
ise tavuk thymus'unun hızla involution'a uğradığını ve gelişmiş yaş-
lılarda tüm kaybolabileceğini, Bradley - Grahame'da (3) i yaşında
ancak rudimenti kaldığını bildirmektedirler. tnvolution konusunu
daha ayrıntılı araştıran Rousseau (I 2) kanatlılarda thymus'un mev-
sim; sex ve yaşla değişiklik-ler gösterdiğine değinerek örneğin ördek-
de 16 Temmuz ~ ı3 Ağustos arasında organın diğer aylardakinden
IO kere daha ağır olduğuna dikkati çekmiştir. Mc Carisson (ı2) erkek
güvercinlerde dişilerinkinden daha ağır olduğunu saptamıştır.

Thymus'da involution'un thymus'un hangi ucundan başladığı
konusuna da yerveren Rousseau, Greenwood'a dayanarak invo1u-
tion'un cranial' den başladığını, fakat bazen gençlerin caudal'deki
en büyük lobunun erginlerde görünmemesi nedenile bu konunun
şüpheli olduğu söyledikten sonra, kendi araştırmasında cervical
thymus'un cranial ucunun yaşla birlikte daima biraz caudal'e gitti-
ğini izlediği için involution'un cranial'den başladığını ileri sürmüş-
tür

Hindi ve kazın ülkemiz ve dünya ekonomisinde, hindinin eti;
kazın eti, karaciğeri, yağı ve tüyü ile, önemli bir pay taşıdığı ve bu
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iki kanatlının thymus'larına, ~imdiye dek, morfolojik ve topoğrafik
yönlerden değinilmediği için, genç, orta ve ileri ya~1ıtiplerde bu ente-
san organ ın ya~la ilgili ayrıntılı anatomisini incelemek bu ara~t)r-
man ın ba~lıca amacı olmu~tur.

Ma.teryal ve Metod

Bu ara~tırma, 1966 - i 968 yılları arasında Ankara-Çubuk ilçe-
sinin yakın köylerindeki belliyeti~tiricilerden sağlanan, i ve 2 numa-
ralı Dağılım tablolarında görüldüğü gibi genç (I ya~Iı), orta ya~1ı
(2 - 3 ya~Iı), ya~1ı(4 - 5), istatistik yönünden üç ya~ gurubu içinde top-
nabilen, erkek ve di~i olmak üzere 20 ~cr adet Yerli Bindi ve Kaz üze-
rinde yapılml~tır. Ayrıca, bu materyalin bir bölümü kı~, bir bölümü
de yaz mevsiminde ara~tırmaya hazırlanarak, mevsimin thymus üze-
rine etkisi de incclenmi~tir.

Ara~tırmada kullanılan hayvanlar önce intraperitoneal verilen
chloralhydrat solüsyonu ile uyutuldu. Sonra, masa üzerine sırt üstü
yatırılan hayvanın regio colli ventralis'inin proximal i /5 inde deriye
median çizgi üzerinde 5 cm. lik bir ensizyon yapıldı. M. rectus capitis
ventralis'in medial ve lateral kısımları (6, 7) arasında yeralan ve on-
larla örtülü olan a. carotis communis'ler diseke edilerek bunların
birinden , önce ku~un kanı akıtıldıktan sonra, i 2 numara iğne ilc
% 10 luk formalin verildi. Hayvanlar 24 saat fiatixon'a: bırakıldıktan
sonra aynı arteria'dan Carmine - Ni~asta solüsyonu enjekte edilerek.
thymus'un arteria'larının boyanması sağlandı. Formolsüz, taze
preparatIarda thymus'u diseke etmek ve incelemek çok güçtür. Fixa-
tion için hindilere 75 - 100 cc., kazıara 100 - ISO cc. fOlmalin, alte-
ı ia 'İarın boyanması için de hindilere 50 - 75, kazıara 100 - 125
cc. boya eriy'iği gerekli olmuştur. Ayrıca 4 olayda da (2 hindi, 2 kaz),
göğüs bo~luğu açılarak, a. brachiocephalica'dan da boya verilerek
thymus arteria'larının boyanması yoluna gidilmi~se de bu teknik iyi
sonuç vermemiştir. Birinci yol daha pratik ve sonucu da olumludur.
Çünkü, thymus rcgio colli lateralis'in ortasında seyrettiğinden, damar
enjeksiyonunu tarif edilen yerde ventral'de thymus'a zaıar vermeden
yapmak çok uygundur. A. carotis communis'in buradaki çapı ortalama
hindide I, kazda ı,5 mm. dir. Arteria'yı aynı yerde bulmak kazda,
hindiye nazaran çok daha kolaydır. Hindideki güçlüğün nedeni, bu
bölgenin cutis ve subcutis'inin özel sakal damarları, sakal olu~umları
ve epidermoidal olu~umlarla dolu olu~udur.

Yukarıda anlatılan ~ekilde ara~tırılmaya hazırlanan mater-
yal i - 2 hafta bekletildikten sonra, makro ve subglOs diseksiyonu yapı-
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larak thymus'un morfoloji ve topografisi incelendi. Bu iş için dorsal
durumda masa üzerinde yatınlan hayvanlar, boyunları gerildikten
sonra, enjeksiyon yerindeki ensizyon boyun uzunluğunca genişletil-
di. Boynunun sağ ve sol yarımının derİsi subcutis'in bololuşu dolayı-
sile kolayca prepare edildi. Yalnız burada, m. cutaneus colli ile boyun
yan kasları arasında thymus lopları bulunduğu için derinin ayrımında
büyük dikkat gösterilmelidir. Aksi halde, thymus lopları deri ile
birlikte kesilirler.

Bunun dışında, hindide mevcut olan thoracal thymus'u da ince-
leyebilmek amacile kanatlar, omuz kemeri, furcula, scapula, os
coracoides, pectoral kaslar ve sternum'un ön yarımı kalp hizasına
kadar kesilip uzaklaştınlarak göğüs boşİuğu görünür hale konuldu.

Araştırmada organın makro incelenmesi yanında lup ve disek-
siyon mikroskobu kullanılarak thymus'un damar ve sinirleri ayrıntılı
olarak incelendi. İncelenmesi biten organlar yerlerinden dikkatle
izole edilerek, tartı için dışarı alındı. Tartı isi elektrikli terazide ya-
pıldı. Tyhmus'la ilgili tartı sonuçları ağırlık dağılım tablolarında
değerlendirildi.

Özel Bulgular

A- Hindilerde Thymus

Genellikle her yaş gurubu hindide thymus iki ana kısım göster-
mektedir: 1- Cervical thymus, 2- Thoraeal thymus.

i. Cenç hindilerde thymus.' a) Morfoloji ve Topoğrafi:

Boynun sağ ve sol tarafında r. colli lateralis'in orta yerinde, ku-
lak dcliğinin 15 - 18 em. caudal'inden başlar. Tyhmus'un bu cranial
ucu, ortalama 3° cm. olan boyun uzunluğunun ortasına rastlar. Bu-
rası aynı zamanda, 3 - 4 mm. geniş ve i mm. kadar kalıntıkta, dorso
caudal, ventrocranial yönde seyreden şeritler şeklindeki 5 adet boyun
deri kasının 2. sinin caudal sınındır. Buradan göğüs boşluğundaki
gl. parathyreoidea'ya kadar uzanan thymus, loplaı halinde bezsel bir
görünüştedir. Dış yüzü ile yer yer deri altı kaslarına ve subcutis aracı-
lığı ilc cutis'e değmektedir. Besili olaylarda, subcutis'de bol miktarda
toplanan corpus adiposum thymus loplarını sarar ve loplar bu yüzden
deri diseke edilince hemen görülemezler.

i. Cervical thymus (Par's eerviealis):

Sağ taraf: Genç hindilerde sağ cervical thymus genellikle uzunca
oval 4 - 5 adet loptan ibarettir. Cranial'deki ilk 3 lop yassı oval, 4 üncü
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üçgen piramit, 5 inci yine uzun ovaldir. ilk 3 lop, sol v. jugularis'in
3 - 4 misli kalınlıktaki, i cm. çapında v. jugularis dexter'in dorsal'-
inde, ona bağ doku ile sıkıca bağlanml~tlr. Lopların dorsal kenarları
keskin ve serbest, oysa ventral kenarları esophagus'a dayanmaktadır.
Üzerlerinde bağ dokudan bir capsula'sı olan lopların lateral yüzleri
düz, hafif convex, medial yüzleı i ise m. longus colli ve diğer boyun yan
kaslarına değer. Medial yüzde dorsal kenara yakın birer hilus'ları
vardır. 4 üncü'ye kadar v. jugularis'in doral'inde seyreden thymus
loplar dizisi 4 ve 5 inci loplarile boynun kursak hizasına yakla~an
kısmında v. jugularis'i dı~tan çaprazlayarak (caudoventral yönde)
adı geçen vena'nın ventral'ine geçmektedir. Topoğrafik bakımdan
bu iki lop igluvies'in proximal sınırına yerle~mi~ler, medial yüzlerile
ingluvies'in lateral yüzüne ya~lanmı~lardır (Şekil: i, - A, a4,5). Cervical
thymus'un son iki lobu arasındaki olukta a. comes nervi vagi ile
ondan ayı ılan kursağın caudal arteria'sı seyreder. i~te thymus bu
su1cus'tan itibaren haemi daralarak göğüs bo~luğuna geçer. Cervical
thymus'un thoracal'e geçi~i saccus cervicalıs ile pleura kesesi arasındaki
bağdoku aracılığı ile olm~ktadır.

2. Thoracal thymus (Pars thoracalis):
iki adet loptan meydana gelen thymus'un pars thoracalis'i

cervical thymus'dan daha ince ve daha kısadır. Cervical'in v.
jugularis'le çaprazla~tığı yerden a. sternoclavicularis - a. carotis
communİs açısına kadar aynı hacimde devam eder, oradan da inee
bir uzantı ile gl. parathyreoidea'ya ula~ır (Şekil: J, b2, d). Thymus
lopları göğüs bo~luğunda, v. jugularis'in ventromedial'inde, a. carotis .
communis, a. vertebralis ile a. comes nervi vagi'nin ventral'inde yer
alır. Dorsal sınırı sayılan olu~umlara değen thoracal thymus vent-
ral'den trachea, esophagus, glanduler mide ve m. sternotrachea-
lis'le temaslı kom~uluk kurmaktadır. Medial yüzü ile de geni~ ölçüde
m. longus colli 'ye dayanır. Son göğüs lobunun dorsomedial yüzü ile
v. jugularis arasında adeta bu lop tarafından kucaklanmı~ gibi gl.
thyreoidea bulunmaktadır. Thoracal thymus buradan sona a. bra-
chiocephalica'yı lateral 'den katederek onun caudal'ine geçer ve gl.
parathyrel)idea'ya kadar uzanır ve onunla bir bağdoku ile birle~ir.
Nihayet thymus sonuncu lobundan çıkan, J.5 cm. kadar uzunluktaki
bir vena (v. thymica thoracica) ile v. jugularis'e bağlanmı~tır (Şekil:
J, 14).

Genç hindilerde sağdaki 7 lop belli sınırlarla birbirlerinden ay-
rılmış olup birbirlerine thymus dokusu ile sıkıca bağlanmışlardır.
Onun için organ ın tümü, loplar halinde, boynun şekline uyarak
uzanan bir bütündür. Sağ thymus'un total uzunluğu J 3-14 "cm. ka-
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dardır. Bunun 8-9 cm. si cervical, 5 cm. kadarı da thoracal'dir. Kor-
donun bütün uzunluğunca medial tarafında' truncus vagosympat-
hicus, 4. lobun cranial'inde kalan cervical kısmın ventral kenarında
ise a. comes nervi seyreder (Şekil: I, ıo).

Lopların rengi: Formolsüz taze olaylarda, kapsadığı kan mik-
tarına göre açık pembeden koyu kırmızıya kadar deği~mektedir.
Formollü preparat1arda ise loplar, kı cm - gri beyaz bir renk kazan-
maktadırlar.

Lopların ~ekil ve ortalama büyüklükleri: Cranial'den caudal'e
doğru:

Lop No

2

3
4
5
6
i

Şekil

yassı-oval
yassı-oval
y,!ssı-oval
üçgen
pyramid
yassı ~erit
uzunca ~ekilsiz

Büyüklük (mm)

18 x 5 x 2
ı6 x 6 x 2
i 2 x 4,5 x 2

15 x 6 x i

20 X 6 x 5
35 x 2 x 3
20 x 3x 2

Sol taraf: (Şeki}: 2 ). Yine kulak. deliğinin 15 - i i cm. caudal'-
inden ba~layan 5 cervical, 2 thoracalloptaiı ~ekillenmi~tir. Sol thymus'-
un topografisi sağdakinden deği~iktir. Çünkü esophagus ve trachea
bu tarafta yoktur; ancak trachea boynun ventral sınırında görülebil-
mektedir. Sol thymus, sağınkinin i 13 i kalınlıktaki v. jugularis sinis-
ter'in ventral'i ne kaymı~tır. tık 4 cervicallop boynun ventral sınırında,
sağdan sola geçen trachea ile temas eder. Cervical'in boyu S - 6 cm.
thoracaı'inki 4 cm. kadardır. Cervical'in lopları sağda olduğu gibi
oval uzun ~ekillidir ve herbiri zig zag yapacak biçimde ucuca dizil-
mi~lerdir.Cervical thymus ingluvies hizasına gelince ventral yönde bir
konkavite yapmaktadır (Şekil: 2 A, a4, as). Bu yüzden, uzunluğunun
ortalarında 3. loptan itibaren v. jugularis'ten 2 cm. kadar ventral
yönde uzakla~ır ve kursağa değer. İki loplu thoracal thymus aynı sağ-
daki gibidir. Burada gl. thyreoidea adeta thymus'a gömülmü~tür. Son
lop medial'den m. sternotraehealis'e, dorsal'den m. longus colli ve v.
jugıılaris'e dayanır.

Sol thymus loplarının ~ekilleri ve büyüklükleri genellikle sağ-
dakilere benzemektedir.

b) Thymus'un vascularisation'u: Sağ ve sol thymus'un vascula-
risation'u az çok farklıdır.
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Arteria'lar: Sağ cervical thymus, göğüs boşluğunda a. carotis
communis'in v. jugularis'i katettiği hizada, a. carotis communis'den
çıkıp, v. jugularis'in dorsal sınırını izleyerek onunla birlikte göğüs
boşluğunu terkeden a. com~s nervi vagi'den aldığı a. thymica cervi-
cal is cranialis'den beslenmektedir (Şekil: i, (I o, 12)). A. comes
nervi vagi, a. carotis comm. den a. vertebralis'le birlikte ayrılır ve
v. jugularis'i cranioventral yönde katettikten sonra 4.- 5. cervical
loplar arasındaki derin sulcus'da ventral yönde seyrederek kursağın
caudal damar ile a. thymica cervicalis cranialis'i verİr. Bu damar önce
iki kola ayrılır. Bir kol caudal yöndedir ve 5. lopa gider (A. lobaris).
Diğer kol cranial olup ilk 4 thymus loplarının ventral kenarhırını iz-
leyerek seyreder yı;: en (Tanial'de thymus'dan dorsolateral yönde ayrı-
lıp boyun derisine dağılır (A. subcutaneus colli). A. thymica cervicalis
cranialis her 10P. hizasında'birer adet, rami thymicae'yi (aa. lobares)
loplara gönderir (Şekil: i, 13) 5. loba giden a. thymica cervicalis media
sol tarafta yoktur.

1'horacal thymus ise biri a. brachiocephalica, diğeri a. carotis
comm.'den kök alan iki adet kolla kayrılmaktadır (aa. thymicae tho-
racicae) (Şekil: i, i ı). A. brachiocaphalica'dan çıkan kol thymus'un
son lobunu, a. carotis communis'den gelen se 6. lobunu kayırır. 1'ho-
racal lobların hilus'ları, lopların dorsomedial kenarlarına daha ya-
kındır.

Sol thymus'un cervical bölümüne a. comes nervi vagi'den ve ay-
rıca kursak damarından gelen aa. thymicae cervicales; thoracal thy-
mus'a da yine a. brachiocephalica ve a. carotis comm.'den çıkan kol-
lar (aa. thymicae thoracicae) girerler.

Vena' lar: Gerek sağ ve gerekse sol cervicothoracal thymus'un
venös kanı, çok yakın topoğrafik ilişgisinden ötürü v. jugulari,'e
dökülür. İlgili kollar 14-5 adet vv. thymicae cervicales ile 2-3 adet vv.
thymicae thoracicae'dir (Şekil: i, (14, 15))' Thymus'un vena'ları ar-
teria'larından 2 - 3 misli daha kalın ve aynı oranda daha uzundurlar.
Özellikle, ingluvies hizasında aşağı-sarkan thymus kesiminin vena,'-,
ları 2 - 3 mm. kalınlıkta ve 2 - 3 cm. uzunluktadıriar: Vena'ların gö-
rünmesi çok kolayolduğu halde, arteria'lar ancak lup veya stereo-
mikroskop altında belli olmaktadırlar. Arteria ve vena'ların lobun
hilus'undan ayrıldıktan sonraki seyir yönleri değişiktir. Genellikle
vena'lar dik seyrettikleri halde, arterialar cranİoventral'dirler.

c) innervation: Thymus bütün uzunluğunca onu dorsomedial'-
den izleyen truncus vagosympathicus'dan rami thymici'leri almaktadır.
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II. Orta )'aşlı hindilerde Th)'mus:

Yaşın ilerlemesile birlikte thymus'un hindilerde gösterdiği mor-
folojik değişiklik gayet enteresandır. Genellikle sağ ve sol laplar ara-
sındaki oluklar yavaş yavaş daralmakta veya kaybalinaya yüz tut-
maktadır. Bu yüzden, orta yaşlıların thymus'u, laplar arası sınırları
az belirli, gençlerinkine nazaran lopları iyice sıkışmış ve bütün uzun-
luğunca tekdüzen bir kordon halini almıştır (Şekil: 3, a, b). To-
pografik yeri ve situs'u gençlerdekinin aynıdır. En çok ayrım gösteren
kısmı, kursak hizasına düşen loplardır. Burada 3, 4 ve 5. laplar iyice
sıkışmış, üst üste gelerek kaynaşmışlardır. Kaynaşma özellikle sol
tarafta daha göze batıcıdır. Sağda ise ilgili larıarın şekillendirdiği
kitle v. jugularis'i çökertmiştir.

Cervical thymus genel görünüşile yanlardan basık yassı bir kor-
don halinde iken.thoracal thymus silindirik bir şekil almıştır. Thymus'-
un total uzunluğu ortalama i 2 cm. dir. Bunun 8 cm. si cervicaL 4.
cm. si de thoracal'dir.

Cervical'in ortalama genişliği 7 mm., kalınlığı 2 mm. dir. '1'ho-
racal thymus'un en geniş yeri 6 mm., en dar caudal ucu ise 2 mm. dir.
Ayrıca cervical thymus'un caudal ucu ile [urcula ve pectoral kaslar
arasına, göğüs girişinde ve thymus ile ingluvies arasında geniş bir
corpus adiposum şekillenmiştir. Vascularisation ve innervation genç-
lerdeki makro durumunu sürdürmektedir.

III. Yaşlı hindilerde Thymus:

5 ve 6 yaşlı hindilerde boyun derisi kaldıLImca, genç ve orta yaş-
larda hemen göze çarpan iri thym'us loplarını artık görmenin olanağı
yoktur. Boynun iki yanında ilgili bölgelerde deri altında bol miktarda
yağ dokusu şekillenmiştir. Dikkatli bir preparation'la bu yağ doku
içinde gizlenip yataklanmış, ince, küçülmüş thymus zinciri bulunur.
Thymus artık involution'a uğramıştır (Şekil: 4, a, b). Genel boyunda
ve hacminde belli bir azalma olmuştur. Organ tümüle 8 - ı o cm.
uzunlukta ve 3 mm. çapında S şeklinde zigzaglı seyreden bir kordon
şeklini almıştır.

Topoğrafik yönden yine kulak deliğinin 15 - i8 cm kadar caudal'-
den başlar. 7 cm. uzunluktaki cervieal thymus v. jugularis'le sağda
ve solda aynı arkadaşlığı yaptıktan sonra, kursak hizasında onu çap-
razı ar ve ventral'ine geçer. 2 - 3 cm. boyundaki thoracal thymus an-
cak, gl, thyreoidea'nın cranial ucuna kadar uzanabilmektedir (Şekil:
4, b, c). Hiç bir olayda bu sınırın caudal'ine geçmemektedir. Sağ ve
sol yanlarda cervicothoracal thymus'un boyun ve göğüs kısımları
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arasındaki kesimi kordonun en ince yeridir. Bazen i mm . kadar
incelmektcdir. Pars thoracalis düz seyrettiği halde pars cervicalis
çoğu kez 2 - 3 adet S şeklinde kıvrım gösterir (Şekil: 4 a (a)). 1nvolu-
tion'a uğramış thymus'un ağırlığı, ağırlık dağılım tablosunda (No:
i) gösterilmiştir.

Vascularisation: Pars cervicalis yalnız a. comes nervi vagi'den
gelen çok ince bir kolla kayrılmaktadır. Pars thoracalis de a. carotis
communis'den çok küçük bir kol almaktadır. Bütün uzunluğunca v.
v. jugularis'e dökülen 2 - 3 adet vena'sı vardır.

İnnervation: Truneus vagosympathicus'dan ise de organa gİren
kollar ancak lupla görülebilmektedir.

B- Kada Thymu,\"
Kazın boynu hindininkine oranla daha uzun olduğundan, kaz-

da thymus yalnız boyun bölgesine yerlqmiş, throrax'a hiç girmemiştir.
Bu duruma göre kazda yalnız eervical thymus vardır. Kazın thymus'u
da hindide olduğu gibi yaşla ilgili morfolojik ayrımlar gösterdiği için
o da üç gurupta incelenmiştir. Thymus her yaş kazda loplar halinde
(lober) olup; loplar arası hindininkinde olduğu gibi thymus dokusu
aracılığı ile değıl, ba.ğ doku aracılığı ile birbirlerine bağlanmışdır.

I. Genç kazlarda tlıymus:
Sağ thymus: Kulak deliğinden 25 cm. kadar eaudal'de, hemen

cavum pectoris'in giridi civarında, caudal'den pectoral kaslara ve
göğüs giridini cranial'den kapatan pleura'ya dayanan loplar kümesi
halindedir (Şekil : 5, a, b). Lopların sayıs; 5 - i arasında değişir.
Loplar hayvanın besi durumuna göre değişen miktarda bir corpus
adiposum içine yataklanmış vaziyettedideı. Dikkatli preparation ya-
pılmassa bunlar görülemezler. Lateral yüzleri deriye değen lopların
medial yüzleri boyun kaslarına ve çevresindeki oluşumlara dayanır.
En caudal'deki prethoracal lopların lateralyüzleri, burada yer alan
geniş ve ince m. cutaneus colli'ye değer (Şekil: 5, A, A). İlk i, 2 ve 3.
thymus lopları boyun yüksekliğinin ortasında, yine hindideki gibi sol-
dakinin 3 misli kalınlığındaki v. jugularis'in ve volümünöz olan esop-
hagus'un dorsal'ine dizilmişlerdir. Vena'nın ventral'inde esophagus,
'r:>nun da altında trachea yeralmaktadır. Şuhalde boynun ventral'-
inden başlanırsa, sağ tarafta thymus lopları 4 üncü sırayı şekilledirir.
I. lop yassı oval, lateral yüzü hafif convex, medial yüzü esophagus'a
uyduğundan biraz concav'dır. Bu lop azçok serbesttir. 2. Ir)p birincinin
caudo-dorsal'ine bağdoku ile eklenmiştir. 3 ve 4. loplar keçi dalağı
şeklinde, köşeli ve çok yüzlüdürler. Bu son iki lop consistens bakımın-
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dan öncekilerden daha katıdır. i ve 2. nin dorsal ve ventral kenarları
olmasına kaqılık, 3 ve 4. lobun kenarları cranial ve caudal olmuştur.
(Şekil: 5, a3, a4). 5 veya 6 numarayı alan sonuncu loplar en büyük
loplardır. Bu son lobun duruşu dorsoventral olup uzun ekseni biraz-
da boynun normal eğriliğine uymuştur ve dorsal'e kaymıştır. Adı
geçen lop göğsün giridini kaplayan içi söröz dışı fibröz zarın cra-
nial yüzün.e dayalı olup, lopların en büyüğüdür. Proximal ucu ilc
m. pectoralis süperficialis'e dayanmıştır. 4 ve 5. loplar daha sıkışık
olup, 6 ncının ventral ucundaki incisura'ya sokulmuşlardır.

Bütün lopların medial yüzünden truncus vagosympathicus
geçer. (Şekil: 5, 9) Sağ thymus loplarının ortalama büyüklük ve şekil-
leri aşağıdaki gibidir.

Lop No Şekil Büyüklük (mm)
----- --_._-----

Yassı oval 22 x 13 x 2
2 Ön ucu sivri oval 20 x 15 X 12
3 Dalak şeklinde 20 x 7 x 4
4 Şekilsiz 24 x 6 x 5
5 oval 15 x 4 x 3
6 uzunca silindirik 30 x 6 x 5

Vascularisation: Arteria'ları: A. carotis communis gogus boş-
luğunda a.brachiocephalica'dan ayrıldıktan sonra,göğüs boşluğunu ter-
ketmeden önce gl. thyreoidea'nın cranial ve ventral'inde 3 kola ayrılır.
i -a. vertebralis boyun kaslarına gider. 2-a. carotis communis boynun
ventralinde seyretmek üzere m. longus colli'lerin arasına dalar.
3 üncü kol ise a. vertebralis'den çıkan a. comes nervi vagi'dir. Bu kol
2 mm. çapında olup, v. jugularis ve tr. vagosympathicus'la birlikte
göğsü kapatan serofibröz zarı dclerek dışarı boyna çıkar. A. comes
nervi vagi 8 cm. kadar bir seyirden sonra sonuncu büyük loba özel bir
kol verir (A. thymica caudalis). Bu kol 5. ve 4. loplara da kolJar
verir (Şekil: 5, 3). A. carotis comm'. den ayrılan ikinci ince ve uzun
kol v. jugularis'le esophagus arasında tr. vagosympathicus'un lateral'-
inde seyrederek 3, 2 ve i. thymus lopların~ı kollar verir (aa. thymicae
craniales) (Şekil 5, 2). Bazen bu kolları da a. comes nervi vagi verir..

Vena'ları: 7. loptan çıkıp a. thymica caudalis'e arkadaşlık eden
uzun bir vena (v. thymica caudalis) 6. ve 5. loplardan gelen venöz
kollarla birleşerek thorax'ın dışında v. jugularis'e dökülür, (Şekil:
5, 8). Bunun kalınlığı 3 mm., uzunluğu 7 cm. kadardır. Öte yandan
1, 3, 2 ve i numaralı loplardan çıkan birer adet ramİ thymici craniales
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lopların medial yüzünden gelip v. jugularis'e lateral'den karı~ırlar.
(Şekil: 5, (6,7) )

Sol thymus: Yine kulak deliğinden 25 cm. kadar caudal'de, boy-
nun yan yüzünde, boyun yüksekliği ortasında ba~lar. Vena jugularis'in
dorsal'inc dizilmi~ 5 adet lop halindedir. ı. lop. serbest, 2-5. loplar
bağ doku ile sıkıca birleşmi~lerdir. Lopların lateral yüzleri hafif con-
vex, medial yüzleri concav'dır. Sonuncu lop, sağdaki gibi v. jugularis'in
biraz dorsal'ine çıkmı~ ve göğüs bo~luğunu cranial'den kapatan
serofibröz zara dayalıdır. Lopların ~ekil ve büyüklükleri a~ağıdaki
gibidir:

Lop No:

2,3,4,5

Şekil
ova i
Fasulye

Büyüklük (mm)
12 x 6 x 2

3° x 12 x 2

Sol tarafta lüpların csophagus ve trachea ilc kom~uluğu yoktur.
Medial yüzleri boyun yan kaslarına ve m. longus colli'ye değer.
Vascularisation ve innervation sağın aynıdır (Şekil: 6).

J J. Orta yaşlı ka:darda th)'mus:

Orta ya~lı kazıarda thymus'un topoğrafisi genellikle gcnçler-
dekini~ aynı ise de, loplar her iki tarfta biraz küçülmü~lerdir. Küçül-
me caudal'deki lopta en fazladır. Lopların ~ekilleri kavun çekirdeğini
andırmaya ve aynı zamanda lopların çevresinde birer yağ capsül
~ekiııeJ1meye ba~lamıştlr.

Arteria ve vena'larının çapları biraz küçülmü~tür. Lopların
~ekil ve büyüklükleri ~öyledir: (Sağ):

Lop No:

2, 3, 4,
5
6

Şekil

Kavun çekir.deği
" "
" "

uzun oval

~üyüklüğü (mm)

7,8 x 3 x 2

8 x 3 x 2
13 x 4 x 3
18 x 4 x 2

111. raşlı kazlarda thymus:

Ya~lıkazların thymus lopları oldukça küçülmü~, adeta yağ
doku içinde kaybolacak, gözle görülerniyecek ~ekle girmi~tir (Şekil:
7, a, b, c). Loplar tipik kavun çekirdekleri ~ekıini almı~lardır.
Bu nedenle topoğrafileri de azcık deği~mi~, sağ ve solda v. jugu-
laris'k olan temash kom~ulukları kaybolmuştur. Loplar vena'nın
i -2 cm. cm kadar dorsal'ine kaymışlardlL Sayıları sağda 5 - 6, solda
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4 - 5 kadardır. Genellikle renkleri açılmış, nem - beyaz olmuşlardır.
Damarları son derecede incelmiştir. Bazılaı ına hiç boya gitmemiştir.
Lopların büyükıüğü: ortalama 5-8 x 3 x 2 mm. dir. 4,5, ve 6.
loplaı m. cutaneus calli'nin clavicula'dan çıktığı yerin ön kenarına
dizil mişlerdir.

Tartışma ve Sonuç

r. Moı/oloji ve Topografi: Evcil kanatlıların thymus'u morfolo-
jik ve topografik yönlerden Tavuk'ta Simon (2), Ellenberger - Baum
(6) Sisson-Grossmann (14), Bradley- Grahame (3) Schwarze -
Schröder (I 3), Rousseau (I 2), Ördek'te yine Rousseau tarafından
incelenmiştir. Rousseau'dan gayrısı tavuk thymus'unun v. jugularis
boyunca larynx'ten gl. thyıeoidea'ya kadar uzandığını ve loplar
halinde olduğunu belirtmişlerdir. Rouseau ise ilk kez tavukta bir
cervical bir de intrathoracal thymus ayır t etmiştir. Aynı araştırıcı
ördekte, yalnız lober biı cervical thymus olduğunu tesbit etmiştir.

Biz araştırmamızda thymus'un hindi ve kazlardaki morfolojik
yapısını genç, orta yaşlı ve ihtiyar tipleıde inceledik. Elde ettiğimiz
sonuçlara göre, hindi ve kazın tlıymus'ları kendi aralarında ve lite-
ratürde sözü geçen diğer evcil kanatlılarla da büyük ayrım göstermek-
tadir. Thymus'un localisation'u yönünden birinci planda evcil kanat-
lıları, uzun ve kısa boyunlu olanlar diye iki dilime ayırmak gerekmek-
mektedir. Ayrıca, ikinci bir bölümleme de onları su ve kara kuşlarına
ayırmak olacaktır. Böylece, tavukta olduğu gibi (I 2) hindicle de bir
cervical (pars cervicalis) bir de thoracal (pars thoracalis) thymus var-
dır. Yalnız biz (I 2) nin intrathoracal thymus değimini, topografik
yönden thoracal diye nitelemeyi daha uygun bulduk. Bazı olayJarda
özellikle yaşlılarda bu iki kısım birbirine geçerken son derecede
incelmekte ve dana thymus'unun isthmus'unu (4) andırmaktadır.
Kazda durum ördeğinkine (I 2) benzemekte, dolayısile bu hayvanda
thoracal thymus bulunmayıp yalnız cervical thymus vardır. Heriki
hayvanın da boyunları, tavuğa nazaran daha uzun olduğundan, cer-
vical thymus boyun uzunluğunun ortasının cı'anial'ine geçememek-
tediı. Cranial uç hindide, takriben boyun uzunluğunun ortasında
kalmakta, kazda ise ancak boynun distal i /3 ine kadar uzanabilmek-
tedir. Hindide pars cervicalis 2.-5. oblique m. cutaneus coJli şeritleri
arasındadır. Kazda ise, lamina şeklindeki aynı kas ancak prethoracal
lopları örtmektedir.

Thymus'un caudal sınırı, tavukta gl. thyreoidea'ya kadar uz an-
dığı halde (2), genç hindide gl. thyreoidea'yı da geçmekte, a. brachio-
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cephalica'nın caudal'inde gl. parathyreoidea'ya kadaı uzanmaktadır.
Kazda caudal sınır ancak apertura thoracis cranialis'e kadardır.

Hindi ve kazda cervical thymus sağ tarafta boynun yüksekliği or-
tasında, cranial kesiminde v. jugularis'in dorsal'inde, caudal kesiminde
ise kazda yine v. jugularis'in dorsal'inde iken hindide vena'yı lateral'-
den çaprazlamakta ve onun ventral'ine geçmektedir. Burada hindide,
esophagus ve ingluvies'le ko~uluk yapmaktadır. Oysa kazda bu kom-
şuluk yalnız çok volümünöz olan esophagus iledir.

Pars thoracalis göğüs boşluğunda v, jugularis'in ventral'inde,
esophgus'un dorsomedial'inde seyreder.

Sol tarafta thymus kazda, yine sağdakinden ince olan v. ju-
gularis sinister'in dorsomedial'inde ona sıkı sıkıya değerken, hindide
durum farklıdır. Cranial kesimi vena'nın dorsal'inde, caudalloplar
ise vena'nın ventral'ine geçmekte ve ondan uzaklaşarak esopha-
gus ve ingiuvies'le temas etmektedir. Pars thoracalis v. jugularis'in
ventral'inde esophagus'un dorsal'inde gl. parathyreoidea'ya kadar
seyreder. Bu topoğrafik location planı her yaş hindi ve kazda aynıdır.
Ama, lopların şekli ve sayısı her iki kuşta değişiktir. Hindide lop sayısı,
ortalama, sağ cervical thymus'da 5-6, solda 5, sağ ve sol thoracal'de
2 iken, kazın sağ ve sol cervical thymus'unda 5 - 7 şer lop vardı.!",
Lopların şekillerine gelince: Bu durum hindi ve kazıarın yaşlarile il"'
gili olfl-rak değişmektedir. Genç hindilerde genellikle sınırları çok iyi
belli olan bütün loplar organın kendi dokusu ile birbirlerine bağlan-
mışlardır: Kazda bu ilişgi ancak bağ doku aracılığı ile olmaktadır. Oıta
yaşlı hindilerde loplararası uzaklık daralmakta, loplar sıkışmakta ve
thymus'un genel boyu i - 2 cm. kadar kısalmaktadır. Yaşlı hindilcrde
ise, loplar iyice sıkışmakta, kaynaşmakta ve thymus tüm uzunluğunca
silindirik bir kordon şekilini almaktadır. Boyu da 2 - 3 cm. daha kısal-
maktadır (Şekil: ı -7)"

Orta yaşlı kazıarda thymus lopları volümlerinin yarısına inmiş-
lerdir. Yaşlı kazıarda ise loplar iyice küçülmüş ve iri kavun çekirdekleri
şeklini almışlardır.

Ayrıca mevsim, yaş ve cinsiyeti n thymus'un morfoloji 've ağırlığı
üzerine etkisi de incelenmiş ve sonuçta tablo ı ve 2 de görüldüğü üzere
thymus'un yaz mevsiminde (Temmuz-Ağustos) kıştan (Aralık - ocak)
daha ağır, bundan başka erkeklerde dişilerden ve sol thymus'un da
sağ thymus'dan daha ağır olduğu anlaşılmıştır.

lnvolution: Yaşla birlikte thymus heriki kuşta çok karakteristik
bir involution'a uğramaktadır. Bu kanıda bütün literatür birlqmek-
tedir (2, 3, 5, 6, ı 2, 13, 14). Yalnız (6) ileri yaşlarda bile kanatlılar- i

i
i

~-----j



TABLO i

Hindede Thymus'un Mevsim, Yaş ve Sex'e Ç;öre Gösterdiği Ağırlık Dağılım Tablosu (gram)
(\Veight Distrubition of the thyınııs in the turkey in connection with season, age and sexuality)
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i Di.
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TABLO II

Kazda Thymus'un Mevsim, Yaş ve Sex'e Röre Gösterdiği
Ağırlık Dağılım Tablosu (gram)

(\Veight Distrubition of the thymus in the goose in connection with season, age and sexltality)
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3U Eşref Deniz

da thymus'un varolabileceğini, (I 3) gelişmiş yaşlılarda tüm yitebi-
leceğine işaret ederlerken, (I 2)involution'un cranial'den mi yoksa
caudal'den mi başladığı konusunun henüz işkilli olduğunu, sorunun
kesinlikle tesbiti gerektiğine değinerek, kendisinin "cranial'den caudal'-
e" kanısında olduğunu bildirmektedir. Araştırmamız göstermiştir ki,
thymus'da involution hindi ve kazda caudal'den başlamaktadır. Çünkü
thymus'un en caudal ucu genç hindilerde gl. parathyreoidea'ya kadar
ulaşırken, yaşlı hindilerde en caudal uç ancak gl. thyreoidea'nın cra-
nial ucuna kadar yetişebilmektedir. Öte yandan cranial ucunun yerin-
rinde bir değişim tesbit edilememiştir. Kazıarda ise, yaşlı düzcyde
bütün loplarda olan küçülme oranı en caudal'deki prethoracal lopta
en fazla bulunmuştur. Adı geçen lop gençlerin cervical thymus'unun
en büyük lopu dur. Gençlerde bu büyük lopla diğer loplar arasındaki
ortalama oran 2:3 gibidir. Yaşlılarda bu oran 5:8 olduğundan, orta-
lama caudal loptaki küçülme i /24 kadar diğerlerinden daha fazladır.

Vascularisation ve İnnervalian: Bu konuya araştırmasında, yalnız
Rousseau (I 2) değinmiştir. Thymus arteria' larının görünür hale
konmasının güçlüğünü belirterek başlıca arteriel kanın thymus'a
a. esophagica desccndens'ten geldiğini bildirmekte ve aksine vena'-
ların kolayca tanınabildiğine dikkati çekmektedir. Araştırmamızda
kullandığımız Carmine - Nişasta eriyiği ile thymus arteria'larının ko-
layca yakalanması sağlanmıştır. Deniz'in (4) dana thymus'u arteria'-
ları için tesbit ettiği "indirekte U rsprung" indirekt köken, hindi ve
kaz için de geçerli olmuştur. İki kuşun da thymus'una gelen arteriel
kollar başka ana kollardan gelmektedirler. Hindide cervical thymus,
gerçekte kursak, esophagus ve boyun derisi damarı olan a. comes
nervi vagi'den aldığı kollar, aa. thymicae cervicales'le; thoracal
thymus'sa a. brachiocephalica ve a. carotis comm. 'in kollarile (Aa.
thymicae thoracicae) kayrılmaktadır. Kazın cervical thymus lopları
a. comes nervi vagi ve a. carotis communis'den beslenmektcdir.

Hindi ve kaz thymus'unun sinirlenimi, Rousseau'nun ve Wata-
nabe'nin tavukta, Rousseau'nun ördekte bildirdikleri gibi, truncus
vagosympathicus'dan loplara gelen ince sinir ipliklerile sağlanmak-
tadır (Rami thymici).

Özet

Hindi ve kazıarda thymus'un yaşla ilgili makroskop.ik ve
topoğrafik anatomisini incelemek amacile yapılan bu araştırmada
çeşitli yaşlarda (I - 5 yaş) erkek ve dişi 20 şer adet hindi ve kaz kul-
lanılmıştır. Makro inceleme, lup ve stereomikroskopla subanatomik
olarak desteklenmiştir.
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ı. Morfoloji ve Topografi: Hindide boynun her iki tarafında
cervical ve göğüs boşluğunda thoracal thymus olduğu halde, kazda,
yalnız cervical thymus vardır. Heriki kuşun thymus'u bir takım lop-
lardan şekillenmiştir. Loplar kazda, birbirlerindençok iyi sıınrlarla
ayrılmışlar ve aralarında bağ doku ilc birleşmişlerdir. Oysa hindi-
de loplararası bağlantı thymus dokusu ile sağlanmıştır. Kazın
lopları heryaşta şekillerini korurlar. Hindininkilerse değişmekte-
dir. Genç hindilerde loplar birbirinden belli sınırlarla ayrılır, orta
yaşlılarda bu ayrılma zayıflamaktadır. Yaşh hindilerde ise loplar
birbirleı ile iyice kaynaşmakta ve tüm thymus bir kordon şeklini al-
maktadır.

Hindinin cervical thymus'u uzunluğunun ortasında v. jugu-
laris'i lateral'den çaprazladığı halde, kazda tüm cervical thymus
adı geçen vena'nın dorsal'inde seyretmektedir. Cervical thymus
loplarının sayısı hindide sağda 5-6, solda 5, thoracal'de 2 şerdir.
Kazın cervical thymus'u ise 5-7. şer lopdan şekillenmiştir.

Thymus'un ağırlığı her iki kuşta tablo ı ve 2 de görüleceği üze-
re yaş, sex ve mevsimle ilgili değişiklikler göstermektedir. Thymus'-
un cranial sınırı hindide kulak deliğinden ı5- ı8 cm., kazda 22-25

cm. caudal'dedir. Kazda bu sınır boyunun caudal i 13 İndedir; as-
la bunun crainal'ine geçmez. Buna karşılık caudal ucu genç hin-
dide gl. parathyreoidea'ya, kazda ise göğüs boşluğu giridine kadar
uzanır.

2. İnvolution: Bulgularımıza göre hindi ve kazda involutio-
nun caudal'den başlayıp cranial'e doğru ilerlediği kabul edilebilir.

3. Vascularısation ve inveı vation: Hindinin cervical thymus'u a.
comes nervi vagi'den indirekt olarak ayrılan aa. thyrnicae cervicales
tarafından kayrılır. Bazen kursak damarından da kol alır. Thoracal
thymus ise a. brachiocaphalica ve a. calOtis commünis'den gelen kol-
larla (aa. thymicae thoracicae) beslenir. Kazda ise a. vertebralis'
den köken alan yine a. cornes nervi vagi'den arteriel kan sağlanır.
Hindi ve kazın cervical thymus'ları her bir tarafta 5-7 vv. thymi-
cae cervicales, hindinin thoracal'i 2-3 er vv. thymicae thoracicae'
ye sahiptir. Bunların hepsi vv. jugulares'e dökülürler. İki kuşun da
thymus'ları truncus vagosympathicus'dan ayrılan ince kollarla (rarni
thy'mici) innerve edilirler.
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ZusamBmBenfassung

Morphologie und Topographie des ThYmBUSbeimB'trDthahn
(Meleagris gallopavo dOmBestieaL.) und bei der Gans

(Anser dOmBestieusL.) in Abhangigkeit von
versehiedenen A1tersstufen *

Bei dieseı Arbeit wurden je 20 Truthahne und Ganse verschie-
denen Alters (1-5 Jahre) und Gesehleehts zur Darstcllung der mak-
roskopischen und topographischen Anatomie des Thymus unter-
sucht. Die arterielle Blutversorgung des Thymus der beiden Vögd
wurde duıch Injektion von Carmin - Starke - Lösung in die A. ca-
rotis communis ..dargestellt. Die makroskopisch-preparator ischen
Unterimchungender Organe wurden mit der binokularen Prismen-
lupe und! dem Stereomikroskop erganzt. Folgende morphologisch-
topographische Merkmale sowic Vnteıschicde des Thymus der ge-
nannten ,Vögel wurden festgestellt:

ı. Morphologie ulId Topographie: Beim Truthahn existiert an bei-
den Seİten des Halses cin cervikaler und in der Brusthöhle ein tho-
~ak~ler Thymus. Dagegen hat die Gans nur einen cervikalen Thy-
mus; bei beiden V6geln ist cr lappenförmig. Die einzelnen Thymus-
lappel1 sind bci der Gans sehr gut voneinander isoliert und mit Bin-
degewebe verbunden, wahrend beim Truthahn diese Verbindung
durch Thymusgewebe erfolgt. (Abb. 1-7).

Die isolierten Lappen bei der Gans bewahıen ihre Form in
joedem Alter, die des Truthahns andem sich: bei jungen Truthah-
nen sind die Lappen voneinander zunachst sehr gut, im mittlerem
Alter ~edoch kaum zu trennen; im höheren Alter sind sie miteinan-
der verwachsen. Sie bildenbei alten Truthahnen einen zylindri-
schen Strang. Die cervikalen Thymuslappen der J ungen Truthahne
(Cinjahrig) sind bohnenförmig, die der jungen Gans oval, beim al-
ten Truthahn kettenförmig und bei der alten Gans haben sie die
Form von Mdonenkemen. pie thorakalen Thymuslappen des Trut-
hahns s,ind dünn, lang und/oder Zungenförmig (Abb. 1-7).

Die Zahl der Lappen des ccrvikalen Thymus beim Truthahn
betragt rechts 5-6, links 5, die des thorakalen Thymus nur 2., Bei
dcr Gans besteht der cervikale Thymus aus 5-7 Lappen.

Die Durchschnittsgıösse der einzelnen Lappen b'eim Jungtrut-
hahn variert rechts zwischen i 2 X 4, 5 X 2 bis 35 x 2 X 3 mm, links

* Dem hochverehrten Herrtı Prof. Dr. Hugo Grau zu seincm 70. Geburısıag in Dank-
barkciı gewidmet.
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zwischen 9 X 3 X 2 bzw. 2 i X 4 X 3 mm, die bei der Gans rechts von
i 5 X 4 X 3 bis 30 X 6 x 5 mm und links von i 2 x 6 x 2 bis 30 x i 2 X

3 mm. Der an dcr Thorakalapertur liegende Lappen der Gans ist
dcr grösste.

Der cervikale Thymus des Truthahns wird medial im Mitte!.
teil seines Verlaufes von der V. j ugularis gekreuzt, wahrend er
bei dcr Gans dorsal dcr V. jugularis liegt.

Das Gewicht des Thymus der beiden Vöge! hangt vom Alter,
Geschlecht und von den Jahreszeiten ab (Siehe Tabelle i und 2).

Die craniale Grenze des Organs liegt beim Truthahn 15-18
cm, bei der Gans 22-25 cm hinter dem Ohr. Sie befindet sich bei
der Gans im caudalen Drittcl des Halses und überschreitet cranial
nie die Halsmitte. Dagegen reicht der Thymus caudal beim Trut-
hahn bis zur Parathyreoidea, bei der Gans bis zur Brustapertur.

Beim Truthahn befindet sich der cervicale Thymus zwischen
dem 2-5. Paar der Muskelbünde! vom M. cutaneus coIli, wahrend
bei der Gans nur der praethorakale Lappen von ihm bedeckt wird.

2. Involution: Auf Grund der Untersuchungen kann angenom-
men werden, dass die Involution des Thymus der beiden Vöge!
caudal beginnend, nach cranial fortschreİtet.

3. Die Blutgefiissversorgung: Die Arterien des cervikalen Thy-
mus beİm Truthahn (Aa. thymİcae cervicales) stammen aus der A.
comes nervi vagi, die aus der A. carotis communis entspringt. Manch-
mal treten auch Zweigc aus den Kropfarterien hervor. Der thora-
kale Thymus empfangt die Aa. thymicac thoracicae aus dem
Truncus brachiocephalicus und aus der A. carotis communis. Bei
der Gans hingegen wird der Thymus von der aus der A. vertebralis
kommenden A. comes nervi vagi versorgt. (Abb. 1-4 und 5-7).

Der cervikale Thymus bei dcr Gans und beim Truthahn hat
an jeder Halsseite 5-7 Yenen (vv. thymicae cervicales), der thora-
kale Thymus beim Truthahn 2-3 vv. thymicae thoracicac, die aIlc
in die Vv. jugulares münden.

4. lnnervation: J eder Thymuslappen der beiden Tiere empfangt
sehr dünne Nervenfasern aus dem Truncus vagosympathicus.
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Şekil ı. Bir yaşlı genç bir hindide (¥) sağ cervical ve thoracal (cervicothoracal) thymus\ın
topografi, vascularisation ve innervaıion'u. (Formalin verilıniş ve carmine - nişasta

eriyiği ile damarları boyanmış bir preparat'tan çizilmiştir)
(Fig. I. Topography, blooo supply and innervation to the cervicothoracal thyınus of a

one year old female turkey. Right view)
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Şekil 2. Bir yaşlı gcnç hindide (er) cervical vc ıhoracal ıhynıus'un ıopogra\ i,

vascularİsaıion ve innervation'u. Sol görünüş

(Fig. 2. Topography, blood supply and innervaıion lo ıhe ~crvicoılı()racal thynıus
of a one year old feıııale Turkey. Lerı view)
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Şekil 2a. Bir yaşlı bir erkek hindinin sağ ve sol thymus'larının topografisinin gösterir
bir' fotoğraf

(Fiğ. 2a. A photograph showing the topographyof the right and left side t!ıymus
of a one year old malc turkey)
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Şekil 3. Orta yaşlı (3 yaş) bir hindinin (¥) sağ cervicothoracal thymus'unun
birleşen loplarile topografi, vascularisation ve innervation'u

(Fig. 3. The topography, blood supply and innen"atioıı of the l'ighı cervieoılıoracal
thynıus of a 3 years old female turkey)
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Şekil 3a. Aynı preparatın oıjina! fotograf!

(Fig. 3a. Origina! photograph of the ense drawn in fig.3)

,
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Şekil 4. Beş yaşlı bir hindinin (erkek) iııv';lution'au~raınış sağ cervicOlhoracal
thymus'unun topografi, vascularisation ve innervation'u

(Fig. 4. The topography, vascularisation and innervation to the ccrvicothoracal
ıhymus of a five yearsold male turkey. Its thymus has .mdergone

İnvolution. Right "iew.)
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Şekil 4a. Şekil 4 deki olayın original fotoğrafı. Sol görünüş.

(Fig. 4a. Original photograph of the case drawn in fig. 4. Left vicw.)

385



~"kiI :ı. Rir yaşlı genç bir kazın (dişi) sağ t!ıyınus'ıınun (cervical) ıopografi,
vascularİsation ve innervatİon'u

(Fig. 5. The topography, blood sııpply and innervation to ılıe rigt!ı thymııs
(cervical) of a one year old female goosc)
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Şekil .'ia. Şekil 5 deki prepara tın orij İnal fotograf!

(Fig. :ıa. Photograph showing the ease drawn in fig . .'i)
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Şekil 6. Bir yaşlı genç bir dişi kazıı~ sol thymus'unıın topografi, va~cıılarisation ve
innervaıion'u

(Fig. 6. The topography, vaseularisation and innervation to the lefı t!ıymııs of a
one year old female goosc)
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Şekil 70 Beş yaşlı bir kazın (erkek) involution'a uğramış sağ ve sol Ihymus'larınııı
topografi, vascularisation' ve innervation'u

(Fig. 70 Topography, blood sııpply and innervation to the thymus of a five years old male
gooseo Right and left view. Its thymus has. undergonc involııtiono)
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Şekil i -4 ün açıklaması
(Explanation of plates: Plates 1-4)

A ingIlivies, II kalp, C aorta, D traehea, E esophagııs, F truneus vagosympathieus,
G, G' m. stemotraehealis, H-H', 2. ile 5. m. eutaneus eolli şeritleri,t. a. pulmonalis, K v.
jugularis. aı" eerviea! thymus lopları, bı', thoraeal thynıus lopları c. gl. thyreoidea, d. parath.
reoidea, i tnmcus braehioeephalieus, 2 a. subelavia, 3 a. braehioeaphaliea, 4 a. vertebralis,
5 a. earo.ıis eummunis, 6a. comes nervi vagi, 7 eranial kursak arteria 'sı ilc a. comes nervi
vagi'nin ortak kökü, 8 eaudal kursak arteria'sı, 9 eranial kursak arteria's), 10 a. thymiea
eerviealis eranialis, II aa. thyınicae thracicac, 12 a. thyıniea eerviealis media, 13 rami thy-
miei cervieales, 14 vv. thynıicae thoraeicae, 15 vv. thymicae cervieales, 16 ın. longus colli,
l7 glanduler mide.

Şekil :-,-7 ile ilgili şekil ve fotoğrafların açıklaması

(Explanation of plates and plıotographs in fig. 5-7)

a,-b kazın eervieal thyıııus lopları (cervical thymus lobes of goose), b prethoraeallop,
c sol thymus lopları, A kazda apenura thoraeis eranialisi kapatan serö-fibröz zar (saeeus
eerviealis'in duvarı), II trachea, C esophagus, D, D'v. jugularis, la. eomes nervi vagi, 2 aa
thyınieae cervieales craniales, 3 a. tlıyıniea eerviealis caudalis (prethoraeal lap için), 4a.
coınes nervi vagi'nin boyun derisine yayınlan kolu a. subeutaneus eolli, 5 ramus thyınieus 6
rami thyıniei eervieales eraniales, 7 vv. thymieae cervieales eraniales, 8 v. tlıymica
cerviealis eaudalis, 9 truneus vagosympathicus, 10 lateral bı:.yun kasıarı ve m. longus colli.
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