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 يمطالعه :بررسی فراوانی ضایعات ریوي گوسفند در کشتارگاه اهواز
پاتولوژیک، باکتریولوژیک و پارازیتولوژیک

و  5مسعود قربانپور،4علیرضا البرزي،3بابک محمدیان،2عاطفه صباغ، *1زاده صالح اسماعیل
6بروجنیمهدي پورمهدي

20/1/92: تاریخ پذیرش24/2/91:  تاریخ دریافت

  چکیده 
در عملکرد  ها ریهبه دلیل نقش کلیدي ،پروتئینيمین کنندهأت اتترین حیوانمهمیکی از به عنوان ،ضایعات ریوي گوسفند يمطالعه

ضایعات ریوي گوسفند و اي منطقهتابلوي  ياز این مطالعه ارائههدف . زیادي برخوردار است اهمیتاز  ،بدن هاي دستگاهسایر 
گوسفند رأس 4592ي، وضعیت ظاهري ریه1388فروردینلغایت  1387ماهمهربه این منظور از . ستهاآنتشخیص علل المقدور حتی

. شد انتقال داده آزمایشگاهبررسی بیشتر به  براي) درصد 18/2(دارضایعهيعدد ریه 100و  گردیدبه دقت بررسی در کشتارگاه اهواز 
ضایعات  ترین شایع. انجام گردید شناسی انگلهیستوپاتولوژي و در صورت نیاز باکتریولوژي و معمول مطالعات  ها ریهروي این 

، 31/1:به ترتیبفراوانی نسبی با نی وبرونکوپنوم، پنومونی کرمی، آدنوکارسینوم ریوي وهیداتیدپنومونی بینابینی، کیست  شدهمشاهده
صنعتی و گرد و غبار شدید و گاه به گاه موجود  هايکارخانهها، گازهاي حاصل از فعالیت  ویروس.درصد بود 44/0و  5/0، 65/0، 07/1

باکتري چرکی عمدتاً  ،از ضایعات. انستمورد مطالعه د گوسفندانشیوع باالي پنومونی بینابینی در توان از علل احتمالی  در منطقه را می
مشاهده شده  هاي انگلفیالریا دیکتیوکالوسو  سیستوکالوس اوکراتوسنماتودهاي .جدا گردید پسودوتوبرکلوزیس باکتریوم کورینه
.موجود از سایر نقاط کشور متفاوت هستند ياهکه با گزارش بودند

ریه، پنومونیاهواز، کشتارگاه، گوسفند، پاتولوژي، :کلیديکلمات 

  مقدمه
منبع پروتئینی مورد نیاز ترین غنیو ترین  مهمجمله از .

سهولت .انواع گوشت است،بشرجمعیت رو به رشد 
منبع پرورش و نگهداري گوسفند، این حیوان را به عنوان 

.استساختهاصلی تأمین گوشت قرمز کشور مطرح 
ایجاد شناسایی ضایعات کشتارگاهی گوسفند و عوامل 

و افزایش راندمان تولید گوشت در  تواند میآنهاکننده 
اي العاده فوق، اهمیت بهبود پرورش این حیوان اقتصادي

.داشته باشد

دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يلوژي، دانشکدهبیوپاتوگروه دانشیار *1
دکتراي عمومی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يآموخته دانش2
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز يلوژي، دانشکدهبیوپاتوگروه دانشیار 3
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز ي، دانشکدهگروه پاتوبیولوژياستادیار 4
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز ي، دانشکدهگروه پاتوبیولوژياستاد 5
دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز ي، دانشکدهگروه بهداشت و مواد غذاییاستادیار 6

هاي  بافت ترین مهماز  ها ریهخصوصاً  ،دستگاه تنفس
 برايهاآنران محسوب شده و عملکرد مطلوب بدن جانو

 هاآن هاي بدن سایر دستگاه کارآییحیات و  يادامه
وابستگی حیات به اکسیژن . )Yate 1988(ضروري است

و حجم قابل توجه از یک طرف غیر ارادي بودن تنفس و 
اسیت از علل حساز طرف دیگر، ها به ریهوروديهواي

رسان تلقی نظیر دستگاه تنفس نسبت به عوامل آسیببی
Caswell(شوندمی and Williams تنگاتنگ  ارتباط.)2007

E-mail: s_esmaeilzadeh@yahoo.com)نویسنده مسئول(
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اس کردن ضمن حس،نیزبا سیستم قلبی عروقیها ریه
،خونجریان موجود در احتمالی به عوامل بیماریزاي  هاآن
داده است اهمیت مضاعفی  هاآنو ضایعات ها بیماريبه 

)Caswell and Williams 2007, Lopez 2012( . عوامل
ها، ذرات و میکروارگانیسماز اعم ،زاي متنوعیبیماري

به عالوه عوامل  ،گازهاي سمی موجود در هواي تنفسی
موجود در  )زازا یا بروندرون(هاي فونی و توکسینع

ریوي هستنداتقادر به ایجاد ضایع جریان خون ریوي،
)Caswell and Williams 2007(.افت مرگ و میر و

هاي هزینهنیز و تنفسی  هاي بیماريناشی از تولید 
،مبتالیان حذف کشتارگاهیها و پیشگیري و درمان آن

خسارات اقتصادي قابل توجهی به صنعت دامپروري وارد 
.)Ayling and Nicholas 2007, Lopez 2012(دننمای می

 ترین مقبولبه عنوان ،ضایعات ریوي گوسفند يمطالعه
حائز اهمیت اقتصادي بوده و مصرف  ،منبع گوشت قرمز

حاضر اهمیت  ي، به مطالعهاین حیوان يریهخوراکی 
يارائه به منظوراین مطالعه.بخشد بهداشتی نیز می

هر و میزان شیوع  گوسفندضایعات ریوي اي منطقهتابلوي 
با هدف طراحی هاآنتشخیص علل به همراه  یک

.گردیداجرا مطالعات تکمیلی، 

  کارمواد و روش 
و  1388لغایت فروردین  1387مهر زمانی يدر فاصله

 4592هاي ریه، به کشتارگاه اهواز ات تدریجیطی مراجع
در . قرار گرفتندظاهري دقیق مورد بررسی رأس گوسفند

 هاي اندام، ها ریهدر صورت وجود هرگونه ضایعه مشهود
به بخش پاتولوژي  مطالعات تکمیلیبراي مذکور 
داده دانشگاه شهید چمران، انتقالدامپزشکی يدانشکده

پس از ،ها ریهاین اخذ شده از بافتی  هاي تکهاز . ندشد
 هاي روشمطابق ،درصد 10در بافر فرمالینپایدارسازي 

این.گردیدتهیه میکرومتر  5ضخامت بهیمقاطع،معمول

 1ائوزین-توکسیلینبه روش هماآمیزي رنگپس از مقاطع
مورد بررسی ،2ماسون کروم تريو در صورت نیاز

يدر صورت مشاهده. میکروسکوپی قرار گرفتند
يپس از تهیه، ها ریهدر  برونکوپنومونی یا آبسه هاي نشانه

،کانکی مکو  دار خونژلوز  هاي محیطکشت روي 
جداشده  هاي باکتريشناسایی  برايمعمول  ياهآزمایش

.Sheehan et al(انجام گردید پس کاراینبراي.)2007
مورفولوژي،کردهرشد  هاي باکتريسازي خالصاز 

تهیه شده از  هاي گسترشدر هاآنمیکروسکوپی
 ها باکتريهویتتعیین. گردیدبررسی،کشت هاي محیط

و  تفریقیهاي محیطدر  کشت(بیوشیمیاییهاي روشبا 
و  اکسیداز، کاتاالزآزمایشچون هم ییاهآزمایشانجام 

.Quinn et al(صورت گرفت ) غیره  هاي نودول). 1994
پپسین در -با روش اسیدها ریهانگلی مشاهده شده در 

 24ت حدود و به مد گراد سانتیدرجه  37خانه گرم
استخراج شده از کرمیهاي انگل، هضم شده و ساعت

با ، )یافت شده در مجاري تنفسی هاي انگلنظیر (هاآن
استفاده از و باهاآنکرم بالغ و نوزاد  هاي ویژگیتوجه به 

.Anderson et al(کلیدهاي تشخیصی، شناسایی گردید

1989, Soulsby آوري شده با جمع هاي داده.)1982
 به طورSPSSافزار نرمشانزدهم  ينسخهاستفاده از 

 ها دادهبه منظور تحلیل  .توصیفی و تحلیلی بررسی شدند
يمحاسبهاز آزمون مربع کاي استفاده گردید و ضمن 

با  اي فاصله، برآورد شیوع ضایعات مختلف اي نقطهبرآورد 
.محاسبه گردیدهاآناطمینان نیز براي  درصد 95

  یجانت
رأس گوسفند در  4592هاي  ریهظاهري  بررسی

100وجود ضایعاتی در  يدهندهنشانکشتارگاه اهواز 
يفاصلهدرصد 95با و درصد 18/2(هاآناز  مورد

میکروسکوپی،  بررسیدر.بود) درصد78/1-58/2اطمینان 

1- Hematoxylin and Eosin (H&E)
2- Masson's Trichrome
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نوع  10داشته و  يبیش از یک نوع ضایعه ها ریهاغلب 
. دیده شدهاآندر درصد  55/4شیوعبا ضایعه مختلف 

نوع ضایعات مشاهده شده، توزیع فراوانی 1در جدول 
و ها ریهفراوانی نسبی در کل به همراه هاآنمطلق و نسبی 

 .ارائه گردیده است،هر یکدرصد 95اطمینان  يفاصله
پنومونی بینابینی و که  دهد میبررسی این جدول نشان 

بیش از نیمی از ضایعات رؤیت شده را تشکیل آنتراکوز 
توزیع فراوانی  ،آزمون مربع کايبر اساس و  دهند می

).P>001/0(یستن یکنواختضایعات 
) ضایعات درصد 71/28(ها  مورد از ریه 60در 

خصوصاً  ،ها قوام این ریه. پنومونی بینابینی رؤیت گردید
هاي دیافراگمی، کم و بیش الستیکی و گوشتی بوده  لوب

از . عضالت بودها شبیه سطح برش و سطح برش بیشتر آن
ها به پنومونی  عدد از این ریه 48نظر میکروسکوپی 

 يبینابینی حاد مبتال بودند که با ضخیم شدن واضح دیواره
هاي آماسی  ها به دلیل پرخونی و نفوذ سلول آلوئول

 1جنینی شدن .اي و مایع ادمی مشخص گردید هسته تک
. ها مشاهده گردید تنها در یکی از این ریه ،آلوئولی نیز

مانده به نوع مزمن مبتال بودند که با  باقی يریه12تعداد 
، جنینی شدن آلوئولی، )1تصویر(فیبروز بافت بینابینی 

فیبروز اطراف مجاري هوایی و هیپرپالزي عضالت صاف 
.مجاري هوایی تشخیص داده شدند يدیواره

 يابینی مزمن که با فیبروز گستردهپنومونی بین: 1تصویر 
مشخص ) ستاره(هاي هوایی  آلوئول يبافت بینابینی یا دیواره

Masson’s(است  شده trichrome.(  

  .1کشتار شده در کشتارگاه اهواز انگوسفندضایعات ریوي فراوانی توزیع  :1جدول 

مطلقفراوانی نوع ضایعهردیف
فراوانی نسبی

)درصد(
فراوانی نسبی در 

)درصد(ها  کل ریه
فاصله اطمینان

)درصد% (95
978/0-6071/28307/1636/1پنومونی بینابینی1
770/0-4945/23067/1364/1آنتراکوز2
420/0-3035/14653/0886/0هیداتیدکیست 3
297/0-2305/11501/0705/0پنومونی کرمی4
211/0-1861/8392/0573/0آبسه5
068/0-931/4196/0324/0آدنوکارسینوم ریوي6
039/0-735/3152/0265/0برونکوپنومونی7
039/0-735/3152/0265/0پلورزي مزمن8
002/0-491/1087/0172/0اکتازي برونکی9
0-296/0044/0105/0مالنوز10
951/3-209100551/4151/5جمع

1- Fetalization
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به کیست ) اتضایع درصد 35/14(ها ریهمورد از  30
 21(ها  در اکثر نمونه ها کیستتعداد . بودندمبتال هیداتید

-80(ر بسیار متغی هاآنياندازه و بیشتر از یک عدد) مورد
 ینسبتاً سفت و شکل یقوامها کیست. بود) متر میلی5

سفید مایل به کرم تا هاآنغلباو رنگ داشته نامنظم 
شناخته در بررسی میکروسکوپی، ساختار  .بودخاکستري

هیالینی و شفاف  يفیبروز، الیه يالیه(کیست يشده
.مشاهده شد) زایايالیه

تحت بررسی هاي ریهمورد از  23در  1پنومونی کرمی
نظر  از کهشدتشخیص داده ) اتضایع درصد 01/11(

سفید، خاکستري یا سبز  هاي ندولمورد، 20ظاهري در 
تصویر(و اندکی برجسته  متر میلی1-10يروشن به اندازه

2 (ر با قوام متغی)یاد  هاي ندول.مشاهده شد) تتا سف نرم
مورد در  16(دیافراگمی  هاي لوبمورد در  18شده در 

هاي ریوي  در سایر لوب ها نمونهمابقی و در ) سطح پشتی
 5هاي دیافراگمی  لوباصلی  هاي نایژهدر . دیده شدند

هاي نخی شکل سفید رنگ به طول  انگل ها ریهاین عدد از 
 هاي ندولهاآنمورد از  3دیده شد که در  متر سانتی10-5

شکل  دواز نظر میکروسکوپی .انگلی نیز رؤیت گردید
:مشاهده گردید ها ریهاین پنومونی کرمی در 

 دار جنینهاي تخمریه و با مشاهده  19ل در او يدسته
یا مقاطع انگل  ها نایژكو  ها آلوئولو الروهاي انگلی در 

در این ). 3تصویر(مشخص شد  ها نایژهو  ها نایژكدر 
مخاطی مجاري  يعضلهمشهود چنین هیپرپالزي هم ،گروه

و متاپالزي ) 4تصویر(تنفسی در اطراف مقاطع انگل 
و هیپرپالزي این  ها نایژكهاي جامی شکل در  سلول
ضخیم شدن .مشاهده گردید ها نایژهيدر دیواره ها سلول
آلوده و هیپرپالزي بافت لنفاوي در  هاي آلوئوليدیواره

 5در (اطراف مجاري تنفسی به همراه تشکیل مراکز زایگر
. ، از دیگر ضایعات مشاهده شده در این گروه بود)نمونه

حاوي تعداد  هاي کیستچنین هم ،ریه از این گروه 5در 

3- Cystocaulus ocreatus
4- Dyctiocaulus filarial

يدیواره .قابل توجهی جسم انگلی مشاهده شد
نازك و از جنس بافت پیوندي  نسبتاً ،یاد شده هاي کیست

ریه و به صورت  4دوم در  يستهد). 5تصویر(بود 
در اطراف مرکز 2رانولوماتوز ائوزینوفیلیواکنش آماسی گ

سیستوکالوس نماتودهاي.مشخص شد،نکروز
7و  14ترتیب از ه ب ،4فیالریا دیکتیوکالوسو  3اوکراتوس

جدا )زمان هممورد آلودگی  4(ها ریهاز این )عدد(مورد 
یاد شدهيمبتال به ضایعهيریه 6در ضمن از . گردیدند

گرانولوماتوز  يمبتال به ضایعه هاي ریهاً خصوص(
.انگلی جدا نگردید) ائوزینوفیلیک

هاي خاکستري متمایل به سبز موجود در لبه  ندول: 2 تصویر
  ).پیکان(لوب دیافراگمی 

به مراحل مختلف سیر تکاملی   .پنومونی کرمی: 3تصویر 
ها و مجاري هوایی توجه شود  در آلوئول) پیکان(انگل 

)H&E.(  

1- Verminous pneumonia
2- Eosinophilic granulomatous reaction
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مقطع انگل در  يپنومونی کرمی که با مشاهده: 4تصویر 
) ستاره(مخاطی  يو هیپرپالزي عضله) پیکان(مجراي نایژه 

  ).H&E(مشخص شده است 

نسبتاً  يبه دیواره  .کیست حاوي اجرام انگلی: 5تصویر 
و  )A(، اتلکتازي ایجاد شده در اطراف آن )W(نازك کیست 

در داخل آن توجه شود  )V(تعداد زیادي جرم انگلی 
)H&E.(  

 61/8(هاي تحت بررسی  مورد از نمونه 18آبسه در 
به از نظر ظاهري  کهتشخیص داده شد ) اتضایع درصد
متر و با قوام نسبتاً میلی4-50يبه اندازههایی تودهشکل 

رنگ از کرمی مایل به سبز عمدتاً چرك نرم و خروج 
در  ها آبسهاز مورد  13تعداد . شددیده  هاآنبرش مقطع 

در سطح پشتی  مورد3دیافراگمی، هاي لوبسطح پشتی 

 هاي لوبمورد در سطح شکمی  2دیگر وهاي لوب
نکروز ، در نماي میکروسکوپی. دیافراگمی قرار داشتند

و  اي تک هستههاي آماسی  ها، سلول نوتروفیل ،میعانی
از مرکز به  به ترتیب،کپسولی از جنس بافت پیوندي

 باکتریوم کورینهز این ضایعات ا. سمت خارج دیده شدند
2اکتینومایسس هاي گونه،)مورد 8(1پسودوتوبرکلوزیس

هر (4اکتینومایسس بویس و 3کولی اشریشیا ، )مورد 3(
مبتال به این ضایعه،  يریه 5از . جدا گردید) مورد 1کدام 

.کشت تهیه نشد
 درصد 31/4(نمونه  9در  5آدنوکارسینوم ریوي

 4وسعت درگیري ریه در  که تشخیص داده شد) اتضایع
به صورت موضعی  مابقی مورد به صورت عمومی و در

با بزرگ و این بیماري عمومی  شکلاز نظر ظاهري .بود
 هاي لوبدر سطح خارجی  .شدن ریه همراه بودسنگین 

به رنگ ینسبتاً بزرگ هاي کانون،ها ریهمختلف این 
در . و با قوام سفت مشاهده گردید خاکستري روشن

ترشحات چسبناك کدر نیز مشهود  ،ها ریهاین هاي نایژه
هاي خاکستري  با وجود کانونبیماري فرم موضعی  .بود

روي سطح ) مترمیلی 5-40(به اندازه متنوع  ،روشن
 1مورد لوب دیافراگمی،  3(هاي مختلف ریه  خارجی لوب

سفت  و با قوام) 6تصویر) (مورد رأسی 1مورد قلبی و 
پوششی  يالیه، تغییر از نظر میکروسکوپی. دیده شد

مکعبی يسنگفرشی به ساده ياز سادههاي هوایی  آلوئول
هوایی  هاي آلوئولچنین در بسیاري از هم .دگردیمشاهده 

د ناشی از هاي متعد6پردها،  و نیز در برخی نایژك
تصویر(هاي پوششی، جلب توجه نمود  هیپرپالزي سلول

ها وجود تعداد فراوان  ثابت دیگر در این ریه يیافته). 7
.هاي به ظاهر سالم بود ئولماکروفاژ در آلو

1- Corynebacterium pseudotuberculosis
2- Actinomyces SP.
3- Escherichia coli
4- Actinomyces bovis
5- Pulmonary adenocarcinoma
6- Papilla
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خاکستري رنگ آدنوکارسینوم یک کانون ابتدایی : 6تصویر 
  ).ستاره(ریوي 

ناشی از ) P(به پردهاي  . آدنوکارسینوم ریوي : 7تصویر 
اي در مجراي نایژك توجه شود  هاي استوانه هیپرپالزي سلول

)H&E.(  

تحت بررسی  هاي ریهریه از  7برونکوپنومونی در 
مورد از  4مشاهده گردید که در ) اتضایع درصد 35/3(

برونکوپنومونی . چرکی و مابقی از نوع فیبرینی بود نوع
یا خاکستري  1قرمزچرکی از نظر ظاهري با کبدي شدن 

رأسی و قلبی مشخص  هاي لوبقوام ) مورد2هر کدام (
هوایی و  هاي آلوئولاز نظر میکروسکوپی پر شدن . شد

) ها نوتروفیلخصوصاً (آماسی اگزودايمجاري تنفسی از 

. دگردیعروق آلوئولی مشاهده  به همراه پرخونی
مبتال به  هاي ریهماکروسکوپی  يمشخصه ترین واضح

نشت وسیع فیبرین و تشکیل الیه  ،برونکوپنومونی فیبرینی
مختلف ریه  هاي لوبزرد رنگ روي سطح خارجی 

 ها ریهت و ضعف در این بود که با شد) منظره نان و کره(
از نظر میکروسکوپی این نوع . مشاهده گردید

ریوي و پر  هاي لوبولبرونکوپنومونی با ادم شدید بین 
و مجاري هوایی توسط فیبرین و  ها آلوئولشدن 
از .همراه بود ها نوتروفیلخصوصاً  ،آماسی هاي سلول

و از نوع  2مولتوسیداپاستورال مبتال به نوع چرکی  هاي ریه
 .کدام یک مورد جدا گردید، هر 3منهیمیا همولیتیکافیبرینی 

مبتال به برونکوپنومونی  يریه سهنتیجه کشت تهیه شده از 
مبتال به برونکوپنومونی فیبرینی نیز  يچرکی و دو ریه

.منفی بود
) اتضایع درصد 35/3(نمونه  7پلورزي مزمن در 

ري از متغی هاي چسبندگیکه از نظر ظاهري با دیده شد 
 5قلبی و دیافراگمی در  هاي لوببین (نظر محل و وسعت 

و چسبندگی مورد 1رأسی و قلبی در  هاي لوبمورد، بین 
 1صدري در  يقفسه يهاي ریه به دیواره کامل لوب

از نظر میکروسکوپی در محل  .مشخص گردید)مورد
جنب به دلیل تشکیل  يچسبندگی، ضخیم شدن پرده

مورد  3در .گوشتی و فیبروز مشاهده شد يجوانه بافت
، آبسه ریوي و در یک مورد برونکوپنومونی ها ریهاز این 

.فیبرینی هم دیده شد
) اتضایع درصد 91/1(نمونه  4در  4اکتازي برونکی
خصوصیاتی شبیه هاآنيهمهظاهري که از نظر دیده شد 

چرك سبز رنگی  هاآنیکی از به همراه آبسه داشته و تنها 
که این ضایعات . مشاهده گردید اصلی هاي نایژهدر 

در سطح پشتی ،داشتند متري میلی5-15حدود  اي اندازه
حاوي چرك نسبتاً قرار داشته و مختلف ریه  هاي لوب

1- Red hepatization
2- Pasteurella multocida
3- Mannheimia haemolytica
4- Bronchiectasis
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در بررسی میکروسکوپی . بودند سیال زرد مایل به سبز
مبتال و تجمع  ينایژهساع بیش از حداتّ ها نمونهاین 
مخاطی  يعضله، تخریب آنچرکی در مجراي  هاي سلول

 يتشکیل بافت جوانه، موجود در دیوارهو غضروف 
گوشتی در دیواره باقی مانده و خصوصاً وجود بافت 

جلب ) سنگفرشی ساده تا مطبق(پوششی متاپالستیک 
کولی، اکتینومایسس  اشریشیاات،از این ضایع.دکرتوجه 
 هر کدام(و استرپتوکوکوس 1نوکاردیا آستروئیدس، بویس

. جدا گردید )زمان هم، دو مورد آخر به صورت یک مورد
مبتال به این ضایعه  يکشت تهیه شده از یک ریه ينتیجه

، آبسه و در یک ها ریهمورد از این  2در .منفی بود ،نیز
.مورد پلورزي مزمن هم دیده شد

 96/0(تحت بررسی  هاي ریهمورد از  2مالنوز در 
، ظاهريدر نماي  کهمشاهده گردید ) اتضایع درصد
در سطوح مختلف  متري میلی1-3سیاه رنگ  هاي کانون
 هاي لوببه ویژه سطح شکمی  ،ریوي هاي لوب

 1-2که تا عمق دیده شد )8تصویر (دیافراگمی
،در نماي میکروسکوپی.نیز نفوذ کرده بودند ریهمتري  میلی

اي  قهوه ينگدانهحاوي ر هاي مالنوسیتتجمعات کانونی 
).9تصویر(مشاهده گردید بافت بینابینی ریه در رنگ 

ریه که  مالنوز در سطح شکمی لوب دیافراگمی : 8تصویر 
دیده  )پیکان(هاي کوچک و بزرگ سیاه رنگ  به شکل لکه

  .شودمی

1- Nocardia asteroides

هاي  دانه به رنگ  .مالنوز به همراه پنومونی بینابینی : 9تصویر 
به همراه ضخیم شدن ) پیکان( هاي مختلف اي با اندازه قهوه

  ).H&E(توجه شود ) ستاره(ها  آلوئول يدیواره

  بحث
هاي مورد بررسی به  درصد ریه 31/1در مطالعه حاضر 

.مبتال بودند،ضایعهترین معمولبه عنوان ،پنومونی بینابینی
علمی، در اعالم مراجع این در حالی است که برخی 

بر ) هفتم در این مطالعه يمرتبه(غالبیت برونکوپنومونی 
 Lopez(هاي اهلی تردیدي ندارند سایر انواع پنومونی دام

در کشتارگاه  1382در سال کریمی و محمدنیا ). 2012
مالیري در ترکیه و محمدي 2006در سال Orucشهرکرد، 

در کشتارگاه بندر انزلی  1386در سال و رنجبربهادري 
و  48/6، 8/4:مزبور را به ترتیب يدرصد وقوع ضایعه

حاضر  يبیشتر از مطالعهند کهکرددرصد گزارش  6/7
پنومونی بینابینی، گازها و  يعلل ایجاد کننده. هستند

سمی،  هاي پنوموتروپیک، سپتی بخارهاي سمی، ویروس
هاي  وسمیکروآمبولی، الروهاي مهاجر انگلی و ویر

 Caswell and Williams(باشند  آندوتلیوتروپیک می

2007, Lopez 2012.( گرد و غبار نوظهور يپدیدهشاید
،هاي غربی کشوراستان 70ياواخر دههاز شدید که 

نیز  ستادر بر گرفتهخوزستان را به کرات  خاصه استان
مزبور که گاهی از  يپدیده.باشدداشته در این میان نقش 

اي برخوردار بوده و دید افقی را به غلظت قابل مالحظه
خصوصاً  ،در اکثر مواقع سال ،دهدمتر کاهش می 100زیر 

ي بهداشتی، در فصول گرم، این استان را با مشکالت جد
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.زیست محیطی و اقتصادي مواجه ساخته است
گرد  گیري ازبا نمونه 1390در سال  زراسوندي و همکاران

 ي، اندازه1388و  1387هاي و غبارهاي استان در سال
-میکرومتر اعالم نموده 2-44آن را غیر آلی متوسط ذرات 

صرف نظر از امکان عبور برخی از ذرات مزبور از . اند
هاي هوایی، ها به آلوئولسیستم دفاع تنفسی و دسترسی آن
که ا رآلودگی شدید هوا اختالل در سیستم یاد شده بر اثر 

منجر هاي تنفسی به افزایش احتمال ابتال به بیماري
). Lopez 2012(نباید از نظر دور داشت ،نیزشوند می

هاي مورد بررسی به  درصد از ریه 07/1در این مطالعه 
در و همکاران  Janaيدر مطالعه. آنتراکوز مبتال بودند

گوسفند در  ي، میزان شیوع این ضایعه در ریه2005سال
. ه استدرصد گزارش گردید 53/2هاي هند  برخی ایالت

با دود سیگار مصرفی  انگوسفندن مزبور تماس امحقق
،هاي دیزلی با قایق  را هاتوسط دامداران و حمل و نقل آن

. اند تحت بررسی دانسته انگوسفندلت وقوع آنتراکوز در ع
شاهده شده م يدومین ضایعه ،آنتراکوز از نظر میزان شیوع

علت زیاد بودن موارد وقوع . حاضر است يدر مطالعه
اهواز به در  انگوسفندآنتراکوز را بایستی در پرورش 

کشور و داراي  يکالن شهر آلوده 7عنوان یکی از 
سازي،  هاي آلوده کننده مثل پتروشیمی، نورد، لولهکارخانه

هاي ریزگردها به عالوه طوفانغیرهصنایع فوالد و 
Caswell and Williams 2007, Cooper(د کرجو وجست

2002( .
 هاي ریهدرصد از  65/0مجموعاً در ،هیداتیدکیست 

در انجام شده اتدر مطالع .مورد مطالعه مشاهده گردید
بندر انزلیلواسان، شهرکرد و  ،اطراف تهرانهاي کشتارگاه

و  3/2، 7/5،7/1:به ترتیب،هیداتیدشیوع کیست  میزان
 يمطالعهکه با نتایج گردیده استگزارش درصد  75/21

بکایی و همکاران (دارند اي مالحظه، تفاوت قابل حاضر
، 1382کریمی و محمدنیا ، 1376، حسینی 1378

تر بودن میزان کم .)1386مالیري و رنجبربهادري محمدي
توان به آب و  در این مطالعه را می یاد شدهيشیوع ضایعه

چرا  ؛هواي خاص منطقه از لحاظ درجه حرارت نسبت داد

که درجه حرارت باالي محیط سبب از بین رفتن تخم 
از ). 1384اسالمی (شود  می 1اکینوکوکوس گرانولوزوس

آمار ارائه شده در برخی باید توجه داشت که  ،سوي دیگر
که این امر یکی است مطالعات فوق مربوط به کل الشه 

ر در ذکوم يتر بودن میزان شیوع ضایعهدیگر از دالیل کم
، 1378بکایی و همکاران (باشد میطالعه در این مریه 

.)1376حسینی 
 هاي ریهدرصد از  5/0مجموعاً در ،پنومونی کرمی

انجام طالعاتنتایج سایر م. مورد مطالعه مشاهده گردید
از شیوع این در مناطق مختلف کشور ارقام متفاوتی شده 

این میزان شیوع ،براي مثال؛دهند مینشان را ضایعه 
، 1992در سال طباطبایی و همکاران اتدر مطالعضایعه 

در محمدنیاکریمی و  ،1378در سال بکایی و همکاران 
در سال و رنجبربهادري  مالیريمحمديو 1382سال 
درصد اعالم  63/12و 5/8، 69/3، 9/40:به ترتیب،1386

آشکاري تفاوت ،تحقیق حاضرکه با نتایج شده است
زیادي به اختالف  تا حد توان میاختالف را این  .دارند

ضمن  .زمان و مکان انجام مطالعات یاد شده نسبت داد
دامی در سالیان اخیر  هاي انگلبا کشوري يکه مبارزهاین

.گردیده است ها انگلباعث افت محسوس شیوع این 
به ،فیالریا دیکتیوکالوسو  سیستوکالوس اوکراتوس    

از ضایعات انگلی مشاهده شده در این تحقیق جدا  ترتیب
که توسط شایع در مناطق مختلف کشور  هاي انگل.شدند

ی توجهاز تنوع قابل ،اند شدهن گزارش اسایر محقق
دیکتیوکالوس فیالریا و کهکما این.برخوردارند

و طباطبایی توسط  2پروتواسترونژیلوس روفسانس
،در کشتارگاه تهران 1992در سالهمکاران

 3پروتواسترونژیلوس روفسانس و مولریوس کپیالریس
کشتارگاه در1378در سال بکایی و همکاران توسط 
 مولریوس کپیالریسدیکتیوکالوس فیالریا و لواسان،
در 1386در سال مالیري و رنجبربهادري محمديتوسط 

1- Echinococcus granulosus
2- Protostrongylus rufescens
3- Muellerius capillaris
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 دیکتیوکالوس فیالریاو  مولریوس کپیالریسو  بندر انزلی
گزارش  در شیراز2008در سالتوسط مقدر و همکاران 

.اند شده
مورد مطالعه، آبسه ریوي، هاي ریهدرصد از  39/0در 

میزان وقوع آبسه ریوي توسط کریمی و . مشاهده گردید
مالیري و رنجبربهادري و محمدي 1382در سالمحمدنیا
درصد اعالم گردید  87/2و  7/1:به ترتیب،1386در سال 

 پی آمدآبسه ریوي .که بیشتر از نتایج تحقیق حاضر است
شناخته شده برونکوپنومونی و پنومونی آمبولیک است 

)Lopez 2012 .(محل رؤیت برونکوپنومونی  ترین عمده
قدامی  هاي لوباز جمله گوسفند، ،اهلی هاي دامدر 

، لیکن )Caswell and Williams 2007(استشکمی ریه 
مهم پنومونی آمبولیک توزیع تصادفی ضایعات  يمشخصه
 يریه 18حاضر از  يدر مطالعه). Lopez 2007(آن است 

درصد موارد، در  8/88ریوي، ضایعات در  يمبتال به آبسه
ریوي و مابقی در سطح شکمی  هاي لوبسطوح پشتی 

 توان می،ترتیب اینبه  .هاي دیافراگمی دیده شد لوب
 بهکه  ها آبسهدرصد  2/11چنین نتیجه گرفت که منهاي 

سایر  ،اند شدهدنبال برونکوپنومونی ایجاد  بهاحتمال زیاد 
متعاقب پنومونی آمبولیک  اي ضایعهتوان میموارد را 
. دکرمحسوب 

در تحقیق حاضر، شیوع بیماري آدنوکارسینوم ریوي 
، 1382در سال محمدنیاکریمی و  .درصد بود 2/0حدود 

و خداکرم 1386در سال و رنجبربهادري  مالیريمحمدي
میزان شیوع بیماري مزبور 2010در سالتفتی و رضوي 

به شهرکرد، انزلی و استان فارس را  هاي کشتارگاهدر 
میزان  .درصد اعالم نمودند 22/0و  23/1، 8/0:ترتیب

حاضر تنها با  يشیوع آدنوکارسینوم ریوي در مطالعه
 خوانی هم2010در سالخداکرم تفتی و رضوي  يمطالعه

تر از سایر مطالعات ولی به شکل قابل توجهی کم ؛دارد
تا حدود زیادي به  توان یماین اختالف را  .فوق است

 وخوزستان، چهارمحال  هاي استاناختالف شرایط اقلیمی 
نگهداري  ياختالف در نحوه نیزبختیاري و گیالن و 

راه اصلی انتقال . در مناطق یاد شده نسبت داد گوسفند

از طریق تماس  ،بیماري آدنوکارسینوم ریوي گوسفند
 از این رو ؛استترشحات بینی حیوان مبتال مستقیم با 

به  گوسفندتر نزدیکشرایط متراکم نگهداري و تماس 
شود میتسهیل انتقال از دام آلوده به دام حساس منتهی 

)Caswell and Williams 2007 .( بنابراین نگهداري
سرپوشیده در مناطق سردسیر،  هاي آغلدر  انگوسفند

سالم را افزایش  انگوسفندشانس انتقال عامل بیماري به 
 هاي ریهحاضر در هیچ یک از  يدر مطالعه. هد دادخوا

دال بر  هایی نشانه،مبتال به آدنوکارسینوم ریوي گوسفند
-لنفاوي مدیاستینال یا نایی هاي عقدهوقوع متاستاز در 

و همکاران  Rosadioکه کما این. مشاهده نگردید اي نایژه
 يعقدهتنها در یک مورد متاستاز تومور در 1988در سال

.لنفاوي مدیاستینال را گزارش نمودند
مورد  هاي ریهدرصد از  15/0برونکوپنومونی در 

از نوع چرکی و  هاآندرصد  57مطالعه مشاهده گردید که 
پلورزي  ،عالوه بر این. درصد از نوع فیبرینی بود 43

مشاهده  هاي آبسهو نیز بخشی از  اکتازي برونکیمزمن، 
به عنوان پیامد  توان می،نیزشده در این مطالعه را 

میزان شیوع  ،به این ترتیب. کردبرونکوپنومونی محسوب 
44/0حدود مورد مطالعه به انگوسفندبرونکوپنومونی در 

میزان شیوع این ضایعه در . درصد افزایش خواهد یافت
و  1382در سال  محمدنیامطالعات کریمی و 

:به ترتیب، 1386در سال مالیري و رنجبربهادري محمدي
در Orucچنین هم .درصد اعالم شده است 2/3و  6/5

درصد  2فراوانی نسبی برونکوپنومونی را 2006سال
شده در میزان  مشاهدهاختالف  .گزارش نموده است

شیوع برونکوپنومونی در این مطالعه و سایر مطالعات را 
نظیر اختالف جغرافیایی مناطق مورد  ،به عواملی توان می

اکتریایی هاي مختلف ب برداري و گونه مطالعه، فصل نمونه
.نسبت داد

مبتال به  هاي ریهجدا شده از  هاي باکتريترین مهم
 باکتریوم کورینه:ازعبارتند ،این مطالعهضایعات چرکی در 

4(اکتینومایسس هاي گونه،)مورد 8(یسپسودوتوبرکلوز
هر کدام (منهیمیا همولیتیکا، مولتوسیداپاستورال ،)مورد



. . .بررسی فراوانی ضایعات ریوي گوسفند در 

139223، زمستان 4مجله دامپزشکی ایران، دوره نهم، شماره 

البته دو مورد آخر از ضایعات حاد و سایرین  ،)یک مورد
و ن تدیدر مطالعه .از ضایعات مزمن جدا گردیدند

، باکتریوم کورینه:به ترتیب،1980در سال همکاران
به عنوان استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس و پاستورال 

جلدي و احشایی گوسفند و بز  هاي آبسهعلل  ترین مهم
 ترین مهمیسپسودوتوبرکلوز باکتریوم کورینه.اعالم گردید

 یا مخاطاتپوست از طریق است که عامل لنفادنیت پنیري 
لنفاوي موضعی ایجاد  يبه بدن وارد شده و در عقده

این باکتري قادر است از محل  .نماید مینکروز و آماس 
 هاي ارگاناولیه و از طریق خون یا لنف به  يضایعه
خصوصاً ریه منتشر شده و منجر به ایجاد آبسه در  ،داخلی

 انگوسفنددرصد از  40در ).Valli 2007(گرددهاآن
و همکاران Hassanيمبتال به لنفادنیت پنیري در مطالعه

.شده استنیز آبسه ریوي دیده 2011در سال
مورد بررسی  هاي ریهدرصد از  044/0در مالنوز 

انجام شده در متون جوي و  در جست .مشاهده گردید
وقوع ضایعه یاد شده در  ی ازگزارشعلمی دامپزشکی، 

 توان میاحتماالً؛ از این رو،گوسفند یافت نشد يریه

 ،حاضر ي، در مطالعهرا گزارش مالنوز ریوي در گوسفند
 Camenzindيدر مطالعه. به عنوان اولین مورد تلقی نمود

در آلمان نیز یک مورد مالنوز 2003در سالو همکاران 
. ه استگردیدکبد و ریه در یک رأس گوساله گزارش 

مختلف یک رأس تلیسه  هاي انداموقوع مالنوز شدید در 
Orucتوسط هلشتاین از جمله ریه، کبد، قلب، دیافراگم 

مالنوز بر اثر . ه استشددر ترکیه گزارش 2007در سال
از ستیغ عصبی در دوران  ها مالنوسیتمهاجرت غیرطبیعی 

 Cooper(شود میمختلف بدن ایجاد  هاي بافتجنینی به 

2002.(
، کیست پنومونی بینابینینتایج این مطالعه بر اساس 

آدنوکارسینوم ریوي و نومونی کرمی،پ، هیداتید
 انگوسفندضایعات ریوي  ترین شایعبرونکوپنومنی، 

پنومونی  مسببهرچند تعیین علل . اهواز هستند يمنطقه
لیکن  ،بوده استبینابینی، خارج از امکانات این مطالعه 

صنعتی  هايکارخانهها، گازهاي حاصل از فعالیت  ویروس
را ، منطقهموجود در و گاه به گاه شدید غبار وو گرد

. کردتلقی  از علل احتمالی ضایعه مزبورتوان می

  تشکر و قدردانی
تکنیکی  هاي مساعدت. گردیده استام جانمعاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران با پشتیبانی مالی این مطالعه 

. است سپاسگزاريتقدیر و  يشایسته، تحقیقاین در انجام مراحل و بهداروند پور غلیمانآقایخواجه و و  بهداروند ها خانم

  منابع
انتشارات . کرم شناسی دامپزشکی). 1384(علی  ،اسالمی

دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، صفحه
150.
و  سیدحسین،حسینی؛دهرنور،رکنی؛سعید،بکایی

ضایعاتشیوعبررسی). 1378(زهرا ،نسبحسینی
لواسان،  کشتارگاهبه  اعزامیانگوسفندشدهضبط
يدانشگاه تهران، دوره دامپزشکیيدانشکدهيمجله

.19-23، صفحات 2يشماره ،54
بین شیوع  يتعیین رابطه). 1376(سیدحسین،حسینی

در گوسفند، بز و گاو با سن و میزان  هیداتیدکیست 

 يمجله .هاي آن باروري و زنده بودن پروتواسکولکس
، 52يدامپزشکی دانشگاه تهران، دوره يدانشکده

.99-104ات، صفح2يشماره

). 1390(احمد  ،فرید و نظرپور،مر ؛علیرضا،زراسوندي
شناختی ذرات تشکیل شناختی و ریختترکیب کانی

گرد و غبار در استان خوزستان با  يپدیده يدهنده
 يمجله. SEMو تصاویر  XRDتکیه بر آنالیزهاي 

يشناسی ایران، سال نوزدهم، شمارهبلورشناسی و کانی
.511-518ات، صفح3
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Abstract
Pulmonary lesions of sheep are particularly important because this animal serves as one of 

the most acceptable source of red meat and respiratory system plays a critical role in 
performance of other systems. The aim of this study was to provide a regional picture of 
sheep lung lesions and determination of their causes as possible. For this purpose, from 
November 2008 to April 2009, lungs of 4592 sheep in Ahvaz slaughterhouse were examined 
carefully and 100 affected ones (2.18%) were found and transferred to laboratory for further 
investigation. Histopathological, bacteriological and parasitological studies were performed 
routinely on the lungs. Interstitial pneumonia, hydatid cyst, verminous pneumonia, ovine 
pulmonary adenocarcinoma and bronchopneumonia were the most frequent lesions (relative 
frequency rates were about 1.31, 1.07, 0.65, 0.5 and 0.44 percent respectively). Viruses, air 
pollution resulting from industrial activities and intermittent dust storm in the region must be 
considered as possible causes of interstitial pneumonia in sheep. Corynebacterium
pseudotuberculosis was the most isolated bacteria from suppurative lesions. The most isolated 
nematodes were Cystocaulus ocreatus and Dyctiocaulus filaria that are different from 
reported species from other parts of the country. 
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