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  بز مرخز پس از تولدهاي ثانویه  و تکامل فولیکولرشدالگوي بررسی 
 
  

  ٭٭٭  حمیدرضا انصاري رنانیو  ٭٭ ، منوچهر سوري٭ مجید درویشی
  
  
  

  چکیده
  

هاي تولیدکننده الیاف در پوست بز مرخز بعد از تولد، آرایش           و تکامل فولیکول  رشد  براي تعیین نحوه    
و نـه رأس بزغالـه مـاده    در پوست نه رأس بزغاله نر ) S/P(هاي ثانویه به اولیه فولیکولی و نسبت فولیکول   

برداري از پوست از ناحیه میانی پهلوي هر بزغاله در طـی            نمونه. شد هفتگی مطالعه    16مرخز از سن یک تا      
  هـاي تولیدکننـده الیـاف در   نتایج نشان داد کـه فولیکـول  . نه مرحله با فاصله هر دو هفته یک بار انجام شد 

هر فولیکول اولیه واجد ضمایم غده . ندرکول ثانویه قرار دا  هایی شامل سه فولیکول اولیه و چندین فولی       گروه
و برخی (عرق، غده دو لبی چربی و ماهیچه راست کننده و هر فولیکول ثانویه واجد فقط یک غده تک لبی               

 )جز مراحل شـش و هفـت  هب(برداري بین تمام مراحل نمونهS/P  میانگین نسبتتفاوت . چربی بود) دو لبی
 اثـر  .ها مشاهده شد هفتگی بزغاله16هاي سن  در نمونه S/Pبیشترین مقدار نسبت    ). P > 05/0(دار بود   معنی

  .دار نبود معنیS/Pجنس و اثر متقابل جنس و سن بر نسبت 
 

 )S/P(هاي ثانویه به اولیه  بز مرخز، توسعه و تکامل فولیکول، نسبت فولیکول:کلمات کلیدي 
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  مقدمه
دو  گوسفند  نظیر پوست وست بز مرخز    در پ 

) اولیـه و ثانویـه  (کننـده الیـاف     نوع فولیکول تولید  
هـا براسـاس تفـاوت در       این فولیکول . وجود دارد 

م از طریـق مطالعـات      یاندازه، تعداد و نـوع ضـما      
شناسی پوسـت از یکـدیگر قابـل تـشخیص          بافت

حاصل ارزش تجاري بز   الیاف باچون). 5(هستند 
د، تعیین تراکم   نباشهاي ثانویه می  فعالیت فولیکول 

ــا ــل یو شناس ــدی مراح ــوع  رش ــن ن ــل ای  و تکام
در .  داردزیــاديهـا در پوســت اهمیـت   فولیکـول 

بیشتر نژادهاي گوسفند و در برخـی نژادهـاي بـز           
هاي تولیدکننـده الیـاف در      فولیکول) رهآنقونظیر  (

 هایی شامل سه عدد فولیکول اولیـه و تعـداد        گروه
در ). 6 و   4(ثانویـه قـرار دارنـد        فولیکولبیشتري  

هاي اولیه در    فولیکول ،کلیه نژادهاي گوسفند و بز    
الیـاف  مرحله جنینی به وجود آمده و قبل از تولد          

هاي ثانویه اگرچـه در     فولیکولولی  . کنندمیتولید  
آیند اما  قبل از تولد حیوان در پوست به وجود می        
 کننـد یتا پس از تولد بالغ نشده و الیاف تولید نمـ        

و )  رامنی نظیر( هاي گوسفند در برخی از نژاد   ). 7(
ــز  ــر(ب ــاينظی ــشمیر  بزه ــده ک ــوغ)  تولیدکنن   بل

هاي ثانویه پس از تولد با افـزایش تـراکم     فولیکول
بلوغ در زمان سن ). 17 و  7(باشد  آنها نیز توام می   

 هاي ثانویـه و ثابـت شـدن نـسبت          فولیکول کامل
 در نژادهـاي  )S/P(فولیکول هاي ثانویه بـه اولیـه      

ایـن سـن    . باشدمختلف گوسفند و بز متفاوت می     
در بزهاي آنقوره حدود چهار ماهگی و در بزهاي         
تولیدکننده کشمیر حدود پنج ماهگی گزارش شده       

  تغذیه مادر در طول دوره آبستنی،  ). 13  و 6( است
خصوص در مـاه آخـر آن و در اوایـل زنـدگی             به

 و تکامـل  رشدد،  اي بر ایجا  نوزاد اثر قابل مالحظه   
هاي ثانویه تولیدکننـده الیـاف در پوسـت       فولیکول

ارزش   الیـاف بـا     چون ).16 و   13،  7( حیوان دارد 
هاي گوسفند و بز حاصل فعالیت تولیدي فولیکول      

هـا بـه     تعیـین نـسبت ایـن فولیکـول        ،ثانویه است 
بـراي تعیـین    هاي اولیه در پوست حیوان      فولیکول

کیفـی  صیات  خـصو و  تولیـد    کمـی ظرفیـت   میزان  
بینی پاسخ حیوان به تغییرات ژنتیکی      الیاف و پیش  

 تکامـل   تعیـین سـن   با  لذا  . اهمیت دارد و محیطی   
 در پوسـت    S/P ثابت شدن هاي ثانویه و    فولیکول

  خـاص ايبره و بزغاله زمان اعمال مدیریت تغذیه 
ها در پوست  افزایش تراکم و تکامل فولیکول  رايب

ف از انجـام  هـد . شـود این حیوانات مشخص مـی    
ــونگی آرایـــش  ــر تعیـــین چگـ   آزمـــایش حاضـ

هاي اولیه و ثانویـه و همچنـین مـشخص     فولیکول
 در پوسـت بـز      S/Pکردن سن ثابت شدن نـسبت       

عالوه بر این اثـر جـنس و اثـرات      . نژاد مرخز بود  
مزبـور بررسـی    متقابل آن با سن حیوان بر نسبت        

  .شد
  

  مواد و روشها
اله مـاده و    س بزغ نه رأ تعداد  از   تحقیقدر این   

ــز مرخــز ایــستگاه  نــه ــر از گلــه ب ــه ن  راس بزغال
تحقیقات بز مرخز شهرستان سقز از توابـع اسـتان        

مزبور هاي  بزغالهزمان تولد   . شدکردستان استفاده   
 .بـود فاصله اواخر بهمن ماه تا اواسـط اسـفند          در  
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ها تک قلو و در طول آزمایش تا زمـان    ه بزغاله کلی
ـ  و  هبـود  همـراه مـادران خـود        ريگیشیر ا جیـره  ب

در هفتـه اول تولـد      . شـدند ول تغذیـه    غذایی معم 
متـر از پوسـت هـر       هایی به قطر یک سـانتی     نمونه

سپس هر دو هفته یک نوبـت  . بزغاله برداشت شد  
  . هفتگـــی برداشـــت انجـــام شـــد16تـــا ســـن 

برداري به طـور متنـاوب از پهلـوي چـپ و      نمونه
   پـس از   هـا در ناحیـه میـانی بـدن،        بزغالـه  راست

. حسی موضعی، به وسیله ترفاین انجام گرفـت       بی
کننـده   بالفاصـله در محلـول تثبیـت       حاصلنمونه  

 قرار داده شد و تا زمـان        ) درصد 10فرمالین بافر   (
ــن     ــشگاه در ای ــدي در آزمای ــات بع ــام عملی انج

  .وضعیت حفظ گردید
هاي اولیه و ثانویـه و       تشخیص فولیکول  ايبر

ــ ــهضــمایم آنه ــتا در نمون ــهــاي پوس ات ، عملی
آوري هـا، عمـل   آزمایشگاهی شامل تثبیـت نمونـه     

انجام آمیزي  گیري، برش بافت و رنگ    بافت، قالب 
) درصد 37(پس از تثبیت در محلول فرمالین       . شد

 100 گـرم در  چهـار   (حاوي فسفات مونوسـدیک     
 100 گرم در 5/6(سفات دي سدیک    فو   )لیترمیلی
ه هاي پوست با اسـتفاد   آوري نمونه ، عمل )لیترمیلی

) Histokinete(از دستگاه اتوماتیـک هیـستوکینت       
الکـل  آنهـا بـا       کردن  آبگیري و شفاف   طی مراحل 

گیـري  در مرحله قالب  . انجام شد اتیلیک و گزیلل    
 شده به پارافین به طور مجـزا در      هاي آغشته نمونه

قرار داده شده و بـا      ) Leukhardt(قالب لوکهارت   
ــه  ــارافین در آن غوط ــردن پ ــافه ک ــلور و عاض   م

  

 از سرد و سفت شـدن       پس. انجام شد گیري  قالب
ها جدا و تـا زمـان بـرش در دمـاي         پارافین، قالب 

ها برش بافت . داده شد  گراد قرار سانتی  درجه -20
 هـشت با استفاده از دستگاه میکروتوم و بـه قطـر           

  وهـا در محـیط آب  این بـرش . انجام شد میکرون  
ایی هـ گـراد بـر روي الم     درجه سـانتی   50 با دماي 

و ) 1:1(مـرغ و گلیـسیرین   آغشته به سـفیده تخـم     
چند دانه تیمول منتقل و به منظور خـشک شـدن،           

ه مـدت   گراد ب  درجه سانتی  45ها در گرم خانه     الم
هـا بـه    آمیـزي بـرش   رنگ. یک شب قرار داده شد    

با اسـتفاده از    . انجام شد ) Sacpic(روش ساکپیک   
ی نمایمیکروسکوپ معمولی آزمایشگاهی با بزرگ    

ها هاي فولیکولی قابل مشاهده در برش     ، دسته 100
هـاي ثانویـه و اولیـه و        براي تـشخیص فولیکـول    

بـراي محاسـبه نـسبت      . دشـ  بررسـی م آنها   یضما
به دلیل فراوانی زیـاد      هاي ثانویه به اولیه،   فولیکول

تـایی و دقـت بیـشتر در محاسـبات          هاي سه گروه
هاي فولیکـولی شـامل سـه فولیکـول          گروه آماري

مقایسه اثرات سـن و جـنس و    . شمارش شد ولیه  ا
 از ایـن  حاصلهمچنین اثرات متقابل آنها بر نتایج      

هاي خرد شـده    قالب طرح آماري کرت     در تحقیق
 تـصادفی صـورت   در زمان بـر پایـه طـرح کـامالً        

  .گرفت
  

  نتایج و بحث
  آمیــزي مقــاطع پوســت، در   نتــایج رنــگ  

  هـاي شـکل  در مرحله سوم و چهارم  برداري  نمونه
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هـاي پوسـت   در نمونه. ه شده استی ارا )2(و  ) 1(
ــگ ــر  رن ــایش حاض ــه روش آزم ــده ب ــزي ش   آمی
هاي غـالف ریـشه داخلـی بـه رنـگ قرمـز         سلول

هاي غالف ریشه خارجی سیاه کـم       روشن، سلول 
از وجـود   . رنگ و الیاف به رنگ زرد مشاهده شد       

 همراه الیاف بـراي     اي داخلی به  بافت غالف ریشه  
 بــالغ و در حــال تولیــد هــايتــشخیص فولیکــول

شناسی نشان داد که    هاي بافت  بررسی .دشاستفاده  
در پوست بز مرخز دو نوع فولیکول اولیه و ثانویه      

اي بزرگتـر  هاي اولیه با اندازه فولیکول .وجود دارد 
 غـده چربـی، غـده       هاي ثانویه، واجـد   از فولیکول 

. شدند مشاهده    الیاف عرق و ماهیچه راست کننده    
ها در زمان تولد مـشخص و بـه         ولیکولاین ف کلیه  

 ایـن وضـعیت تـا       راحتی قابل مشاهده بودند کـه     
ولی تعداد . برداري یکسان بودآخرین مرحله نمونه 

و  تولد   زمانهاي  هاي ثانویه در نمونه   فولیکولکم  
 که تعداد و فعالیـت آنهـا در         بودبا اندازه کوچک    

 همـراه بـا   .هاي مراحل بعدي افزایش یافـت    نمونه
  هــاي ثانویــه مــشاهده شــدهدادي از فولیکــولتعــ
   چربـی هاي ابتداي تولد فقـط یـک غـده    نمونه در

ــک  ــیی ــی  (لب ــی دولب ــت  )و برخ ــود داش   وج
  ).2 و 1هاي شکل(

در گزارشات موجود نشان داده شده است که 
و ) 12(هاي ثانویه در گوسفند فولیکولاکثر 

 .باشند غده چربی میواجد) 7( بزهاي آنقوره
اي که در اي ثانویههن غده در فولیکولضمن ایدر

شوند، می پوست حیوان مشاهده زمان تولد در
هاي مربوط به پس از تولد فولیکولبزرگ و در 

در بزهاي کشمیر استرالیایی فقط . وجود ندارند
هاي ثانویه موجود در  از فولیکولکمیتعداد 

باشند و در پوست حیوان واجد غده چربی می
 فاقد ثانویههاي این نژاد فولیکولبرخی از افراد 

هاي اولیه در فولیکول). 9(  ضمیمه هستندغدد
هاي پوست بز مرخز مورد مطالعه در نمونه

، بز )13 و 12(گوسفند مشابه آزمایش حاضر، 
مشاهده شده ) 9 و 2(و بز کشمیر ) 17(آنقوره 

به نحوي استقرار تایی هاي سهاست، در دسته
در . ادنددث را تشکیل میمثلشکل یک که داشتند 

هاي ثانویه با تعداد قاعده این مثلث فولیکول
هاي اولیه م فولیکول رأس آن ضمایمتفاوت و در

  .)2شکل  (قابل مشاهده بود
نـسبت  و  هاي ثانویه   نتایج شمارش فولیکول  

S/P        و نمـودار   ) 1(در پوست بز مرخز در جدول
ه  نـشان داد   مطالعات بسیاري . ه شده است  ی ارا )1(

هاي ثانویه تولیدکننده الیـاف  اند که تعداد فولیکول 
 گوسفند و بز بعد از تولد نوزاد افزایش          پوست در

ــی ــد م ــقدر ). 14 و 13، 9، 5(یاب ــرتحقی   حاض
  هکلیــ  در هنگــام تولــد  مــشاهده گردیــد کــه  

سـن  افـزایش  هاي اولیه وجود داشته و با  فولیکول
 تعــدادولــی .  تعــداد آنهــا تغییــري نکــردحیــوان

هاي ثانویه با افزایش سـن حیـوان رونـد          لیکولفو
 61/1 از   S/Pکـه نـسبت     طوريافزایشی داشت، به  

ــد( ــه )در هنگــام تول ) در ســن دوهفتگــی( 4/4 ب
 S/Pاین نسبت درمقایسه با نـسبت       . افزایش یافت 

 درصـد بـود کـه      5/57 ،هفتگـی  16نهایی در سن    
هـاي   سرعت افـزایش تعـداد فولیکـول       زیاد بودن 
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 در پوست بز مرخز در دو هفته اول         وجودثانویه م 
در بزهاي آنقـوره نـسبت     . دهدرا نشان می   زندگی

S/P     بلـوغ   و در زمـان    برابـر بـا دو     در زمان تولد 
هاي ثانویه پوست در سن سـه       کول فولی کلیهکامل  

  هشت تـا نـه  حداکثر مقدار خود یعنی در  ماهگی،  
در بزهـاي    S/P نـسبت ). 4(گزارش شـده اسـت      

ــشمی ــده ک ــی  ر در ســن دوتولیدکنن  و 76/4هفتگ
ــن  ــا  هفتگــی 20حــداکثر آن در س ــر ب  66/6براب

هاي ثانویـه   بلوغ فولیکول . )6 (گزارش شده است  
  حیوانات  پس از سن دو هفتگی، در      S/Pنسبت  و  

یابد تا در سن    مختلف با سرعت متفاوت ادامه می     

هاي مورد در نمونه. رسدمعینی به حداکثر خود می
 در S/Pر حـداکثر نـسبت    حاضـ تحقیقمطالعه در  

مقـدار  بـا  تفاوت آن    که   بود 82/7 هفتگی   16سن  
دار معنـی  )6/7 (ها هفتگی بزغاله14 در سن    مشابه
گـزارش   S/P باتوجه به نـسبت   ). P < 05/0(نبود  

   بــه نظــر  ،شــده بــراي بزهــاي مرخــز بــالغ     
 14-16سن این نژاد در در  S/Pرسد که نسبت می

. )6 و 4(رسـد  به حداکثر مقدار خـود مـی    هفتگی  
هاي مرخز در ایـن سـن داراي توانـایی          بزغالهلذا  

  ارزش بروز حداکثر توان خود در تولید الیـاف بـا         
 .دنباشمی

  

  
 

 
 

تایی فولیکول اولیه و یک دسته سه).  روزگی28سن (برداري  مقطع عرضی پوست بز مرخز در مرحله سوم نمونه- 1شکل 
)100نمایی  بزرگ–کپیک آمیزي سارنگ(چندین فولیکول ثانویه   
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   هفتگی16تولد تا  در پوست بز مرخز از) S/P(هاي ثانویه به اولیه  میانگین نسبت فولیکول- 1دول ج

  ).P > 05/0(دار است معنی حروف غیرمشابه از نظر آماري داراياعداد موجود در یک ستون تفاوت 

 

هـاي ثانویـه در     غ کامل فولیکـول   پس از بلو  
 بــه S/Pنــسبت ) 6( و بــز کــشمیر) 11(ســفند گو

 ایـن اسـت کـه بـا      علت.یابدمقدار کم کاهش می 
 فصلی که به طور طبیعی      درو   سن حیوان افزایش  
به مرحله کاتاژن یا    هاي ثانویه    از فولیکول  تعدادي

روند، به درستی قابل تشخیص نبوده      نیمه فعال می  
 درمقایـسه بــا ابتـداي فعالیــت   S/P و لـذا نــسبت 

ـ      پـس   هاي ثانویـه    فولیکول   رآورداز تولـد کمتـر ب
  بـراي شکل الزم است کهم رفع این    براي. شودمی

ــبه  ــسبتمحاس ــت S/P ن ــات باف ــی، مطالع   شناس
 بزهـاي  نظیـر  پوشـش  دوهاي خصوص در دام  به(

 در زمانی غیـر از آمـاده شـدن          )تولیدکننده کشمیر 
در ایـن  . جـام شـود  انحیوان براي ریزش پوشـش   

 تـوان تولیـد الیـاف حیـوان          بـرآورد  صورت براي 
ــسبت ــدازه S/P ن ــا ان ــسه ب ــراکم  درمقای ــري ت گی

هــا در واحــد ســطح پوســت شــاخص  فولیکــول
هـا در   تـراکم فولیکـول  چون. باشدمیتري  مناسب

 سـطح آن در اثـر افـزایش سـن و            تغییرپوست با   
  .باشداندازه بدن حیوان متغیر می

 S/P نـسبت مشخص شد که      حاضر تحقیقدر  
دو جنس نر و ماده بـا افـزایش سـن بـه طـور       در  

  ).1نمودار (یابد میمشابه افزایش 
 

برداريمراحل نمونه )هفته(سن    S/P ± S.E. درصد از نسبت نهایی 

11/0 بدو تولد 1 a  ±  61/1  3/20  

2 2 21/0 b  ±  40/4  5/57  

3 4 28/0 c  ±  56/5  1/77  

4 6 35/0 d  ±  32/6  9/80  

5 8 31/0 e  ±  85/6  6/87  

6 10 24/0 ef  ±  13/7  2/91  

7 12 21/0 f  ±  20/7  1/92  

8 14 19/0 g  ±  60/7  3/92  

9 16 20/0 g  ±  82/7  0/100  



 
 
  

 هاي ثانویه بز مرخز پس از تولدبررسی الگوي رشد و تکامل فولیکول
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تایی فولیکول اولیه و تعداد یک دسته سه).  روزگی42سن (برداري  مقطع عرضی پوست بز ماده مرخز در مرحله چهارم نمونه- 2شکل 

)100نمایی  بزرگ–ک آمیزي ساکپیرنگ(متغیري فولیکول ثانویه   
 

نسبت فولیکول هاي ثانویه به اولیه       ( s/p)  در جنس نر و ماده 

0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
مراحل نمونه برداري  

S P/

ماده نر

 
 

   هفتگی16در دو جنس نر و ماده بز مرخز از تولد تا ) S/P(هاي ثانویه به اولیه  میانگین نسبت فولیکول- 1نمودار 
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  هفتگی16در پوست دو جنس نر و ماده بز مرخز از تولد تا ) S/P( هاي ثانویه به اولیه میانگین نسبت فولیکول- 2جدول 

 

S/P مراحل  

  اريبردنمونه

  سن

  )هفته(
S.E. ± میانگین نر  S.E. ± میانگین ماده  

 71/1 ± 19/0 42/1 ± 10/0 بدو تولد 1

2 2 25/0 ± 36/4 25/0 ± 42/4 

3 4 33/0 ± 55/5 40/0 ± 57/5 

4 6 45/0 ± 51/6 51/0 ± 15/6 

5 8 51/0 ± 09/7 36/0 ± 61/6 

6 10 39/0 ± 19/7 31/0 ± 07/7 

7 12 30/0 ± 35/7 31/0 ± 36/7 

8 14 25/0 ± 52/7 32/0 ± 70/7 

9 16 30/0 ± 90/7 27/0 ± 75/7 

 
 تفـاوت  بـرداري  از مراحل نمونه   یکدر هیچ 

 دار نبـود   معنـی   دو جنس نر و ماده     در S/Pنسبت  
)05/0 > P (  مطالعـات بـر روي   سـایر مـشابه  کـه 

، کــشمیر )1 (، بــز رایینــی)6 و 4(بزهــاي مرخــز 
ــترالیایی  ــدي  ) 10 و 2(اسـ ــشمینه هنـ   )11(و پـ

فقـط   S/P در بز کشمیر استرالیایی نسبت    .باشدمی
هاي هاي نر بیشتر از بزغالهدر زمان تولد در بزغاله  

). 7(شـود   یکسان می سن  افزایش  که با   است  ماده  
هـاي مـاده و نـر نـژاد         در بزغالـه   S/Pولی نسبت   

تدریج تـا سـن شـش        که به  آنقوره متفاوت است    
حـداکثر  درضـمن،   . )9(شـود   یماهگی یکسان مـ   

هاي مـاده آنقـوره درمقایـسه بـا      بزغاله S/Pنسبت  
). 4(شـود  در سن کمتر حاصـل مـی  هاي نر  بزغاله

ـ تفاوت  ین  علت ا   دو جـنس نـر و       در S/Pسبت  ن
فیزیولوژیـک و ترشـح     هـاي   ناشی از تفاوت  ماده  

تغذیـه   نظیـر (عوامل محیطی   و  هورمون آندروژن   
عنـوان  )  ه بدن جنس نربهتر و بزرگتر بودن  انداز     

  ).9( استشده 
 

گیرينتیجه  
 سایر نژادهاي بز و     نظیردر پوست بز مرخز     

هـاي  هاي اولیـه در دسـته     اغلب فولیکول گوسفند  
هـاي  تایی به همراه تعداد متفاوتی از فولیکـول       سه

هاي اولیه در زمان تولد      فولیکول .ثانویه قرار دارند  
تند ولـی  م و داراي تولیـد الیـاف هـس        یواجد ضما 

فقـط    وهاي ثانویه در این زمـان غیربـالغ    فولیکول



 
 
  

 هاي ثانویه بز مرخز پس از تولدبررسی الگوي رشد و تکامل فولیکول

  

 

و در برخـی مـوارد      (داراي غده چربی یـک لبـی        
 سـن حیـوان و بلـوغ        افزایشبا  . باشندمی) دولبی

 در پوسـت بـز      S/P هاي ثانویـه، نـسبت    فولیکول
بیـشترین ســرعت ایــن  . یابــدمـی مرخـز افــزایش  

 در  S/P افزایش تا سن دوهفتگی و حداکثر نسبت      
ــ ــا 14ن سـ ــر  هفتگـــی 16 تـ ــه نظـ ــوده و بـ   بـ
 .اشدثابت بنسبت  این این سنپس از رسد می

 تشکر و قدردانی
ــان دانــشکدههمکــاري از     اســاتید و کارکن

سسه تحقیقات علوم ؤکشاورزي دانشگاه رازي و م
لین و  ئوهمچنین از مس  . شود می دامی کشور تشکر  

کارشناســان مرکــز تحقیقــات کــشاورزي و منــابع 
اونت امـور دام سـازمان کـشاورزي و    طبیعی و مع 
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The pattern of after birth secondary follicle development in 

Markhoz goat breed 
 
 

M. Darvishi ٭, M. Souri ٭٭ and H. R. Ansari ٭٭٭ 
 
 
 
 

Abstract 
 
 

The follicle arrangement and secondary to primary follicle ratio (S/P) were studied in the 

skin of nine male and nine female Markhoz goats breed from one week to 16 weeks of age. The 

skin samples were taken from mid-side area of each animal in nine stages every other week. The 

follicles were arranged in groups, predominantly including three primary and several secondary 

follicles. Each primary follicle associated with sudoiferous gland, bilobed sebaceous gland and 

erector pili muscle and each secondary follicle associated with only monolobed (and some 

bilobed) sebaceous gland. The mean of S/P ratio was significantly different in different stages 

(except stages six and seven) (P ≤ 0.05). The maximum S/P ratio was observed at 16 weeks after 

birth. Effect of sex and interaction of sex and age on S/P ratio was not significant  

(P > 0.05). 
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