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  چکیده
گردن و عالیم ورم سفت و برجسته بخش پایینی ماهه دچار لنفوماي تیموسی با 5/3اي  گاو دوشا، گوساله 1600در یک گاوداري با 

گوساله منهاي بزرگ شدگی تعجب در کالبدگشایی این . مورد توجه قرار گرفت) نفخ شکمبه و سختی در نفس کشیدن(عوارض آن 
هاي لنفاوي و بزرگ شدن طحال نیز  آور تعداد زیادي از گرهحدي داخل سینه، بزرگ شدگی حیرتاي و تا برانگیز تیموس خارج سینه

.کرد خودنمایی می
یدي بدخیم جلب هاي لنفوئسلول يوسیلهه هاي لنفاوي و طحال بگرههیستوپاتولوژي جایگزین شدن پارانشیم تیموس، يدر مطالعه

.ها توموري قرار گرفته بودندمورد تهاجم سلول ،هاي چربی مجاور تیموس مبتالهاي عضالنی اسکلتی و بافتبافت ،عالوهه ب .نظر نمود
تست .کامالً برجسته بود) لنفوسیت آتیپیک درصد 2با  درصد 93باالي (و لنفوسیتوز ) 45000باالي (این دام لوکوسیتوز  C.B.Cدر 
PCR ن بیمار مثبت و در آزمایش به روش خون ای ينمونهELISA 28بادي سرم آن میزان آنتیPP)بود) منفی.

تانک شیر این  يکه نمونهبراي مادر این گوساله منفی در حالی) PCR(مرازپلی يو واکنش زنجیره )ELISA(الیزا ياهآزمایش
.این نوع لنفوسارکوماي گوساله در جهان استبا توجه به آخرین اطالعات این اولین گزارش از.مثبت بود PCRاوداري شدیداً براي گ

لنفوسیتوزگوساله، لنفوماي تیموس، لنفادنوپاتی فراگیر، :کلمات کلیدي

  مقدمه 
وپالستیک که منجر به ئهاي سفید نگویچهزیاد شدن.

ید وشود به دو دسته لنفوئ مییدي ئگیري سرطان لنفو شکل
 Angelos and Thurmond(میلویید تقسیم شده است

2009.(
لنفوما، لنفوسارکوما، لوکمیا و  ،یدي در گاوئسرطان لنفو

نفوماي گاو به شکل انفرادي و ل. شود لوکوز نامیده می
).Divers and Peek 2008(کند وتیک  بروز میآنزئ

ها  که لوکمیاي تک گیر گاو تاکنون تالش شده است
 Angelos and(به سه دسته زیر از یکدیگر تفکیک گردد

Thurmond 2009, Divers and Peek 2008, Hendrick 
2002, Radostits et al. 2007, Sparling 2000.(
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هاي جوان، شکل تیموسی یا  ها و دام لوکوزیس گوساله
در این مقاله . و لنفوما لوکمیاي پوستی)جوانی(بالغین 

بروز لنفوماي ویروسی تیموس همراه با لنفادنوپاتی فراگیر 
.شود و درگیري طحال گزارش می

در  بسیار نادر است و معموالً ،بروز لنفوماي تیموسی
شود ولی ممکن است در  ماهه دیده می 24تا  6سنین 
ساله نیز رخ دهد 4هاي تازه تولد تا گاوهاي  گوساله

)Angelos and Thurmond 2009, Divers and Peek 

2008, Radostis et al. در این حالت ممکن است ). 2007
اي به تنهایی یا تیموس خارج و داخل  تیموس خارج سینه

هاي لنفاوي  اي درگیر باشند، یا تیموس و گره سینه

E-mail: mjavad@ut.ac.ir)مسئول ينویسنده(



. . . هاي ویروسی تیموس همراه با درگیري گرهبروز لنفوماي 

139399، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دهم، شماره 

و باالخره تیموس ) متداول نیست(طور عام مبتال باشند به
پستان مبتال شوند و  ها مثالً هاي لنفاوي و دیگر اندام و گره

به همین دلیل شکل تیموسی لنفوما ممکن است آتیپیک و 
). Angelos and Thurmond 2009(یا متاستاتیک باشد

که شود با وجود آن همین رابطه یادآوري میدر
ست ولی همراه نی BLVکوماي تیموسی با عفونت لنفوسار

تیموس، کبد، بافت کلیه  PCRماهه تست  18اي  در تلیسه
حضور داشتهادر آن DNA(BLV(مثبت و پرو ویروس 

)Angelos and Thurmond 2009 .( در لوکمیاي تیموسی
بزرگ شدگی این اندام به شکل ورم سفت پیش سینه 

با عارضه ادم سینه کند که ممکن است خودنمایی می
,Angelos and Thurmond 2009(همراه باشد  Hendrick 

در این شکل از لنفوماي تیموسی اشکال در ). 2002
خوردن غذا، نفخ گازي شکمبه و کاهش وزن بدن جزئی 

دام بیمار است و تردید نیست که اختالل در  ياز تاریخچه
شود عمل آروغ زدن موجب نفخ گازي شکمبه می

)Angelos and Thurmond 2009, Divers and Peek 

در این شکل هر چند که بزرگ شدگی فراگیر ) 2008
هاي لنفاوي  هاي لنفاوي رایج نیست ولی بزرگی گره گره

سطحی گردن و پیش کتفی معمول بوده و در همین ارتباط 
گشاد شدگی ورید وداج بدون نبض، تاکی کاردي تا 

تنفسی و بروز سرفه  شنیده نشدن صداي قلب، اشکال
 ,Angelos and Thurmond 2009(کند خودنمایی می

Divers and Peek 2008 .( درCBC لنفوسیتوز به ،
شود و به همین جهت کم خونی  صورت نادر دیده می

 Angelos(بینی و دهان با اهمیت نیستمخاطات چشم،

and Thurmond 2009 .(هفته  2-9این بیماري  يدوره
نه تنها به (برآورد شده و علت مرگ نارسایی قلبی، تنفسی 

علت تنگی مجاري هوایی بلکه ادم ریه و حتی پرده 
اگر زمانی ). Hendrick 2002(و نفخ گازي است)جنب

در قلب و تنفس  در نوع گاو، جلب الذکرپیامدهاي فوق
اي فکر  ینهتوان به درگیري تیموس داخل س نظر کرد، می

قابل ذکر آن ). Angelos and Thurmond 2009(نمود
که، اگر در این حالت تب نیز بروز کند در توجیه آن 

جمله زاي داخلی ازتوان به آزاد شدن فاکتورهاي تب می
تومور نکروزیس فاکتور آلفا یا عفونت ثانویه ریه توجه 

. نمود
ماه  5در خالل  که در پنج ناحیه از فرانسهقابل ذکر آن

 73تعداد  BLVهاي پاك از  در گله 1988و  1987از 
س گوساله مبتال به شکل تیموسی لنفوما شناسایی شدند أر

تنها با اسپرم ) %92نزدیک به (ها س از آنأر 67و مادران 
س گاو نر آبستن شده بودند و به همین جهت أیک ر

 ارثی بودن شکل تیموسی لوکوز نیز ممکن است يجنبه
Radostits(براي خود جایگاهی داشته باشد et al. 2007 .(

در تعدادي از موارد لنفوماي  BLVبه هر حال نقش 
در  کهبه دلیل آن ،انفرادي گاو نیازمند آزمایش مجدد است

 PCRمواردي این بیماران به صورت پایدار سرم منفی و 
د آن است ه که مؤیمنفی بود PCRمثبت یا سرم مثبت و 

توان  را به عنوان سبب لوکوز انفرادي گاو نمی BLVکه 
هاي  اساس یافتهپر واضح است که بر. نادیده گرفت

توان لوکوز آنزوتوئیک را از لوکوز  هیستوپاتولوژیک نمی
 ELISAتوصیه شده است که . اسپورادیک متمایز ساخت

به عنوان یک متد انتخابی در تفریق شکل آنزیوتیک از 
مفیدترین متد  PCR. در نظر گرفته شود ،شکل انفرادي

.)Radostits et al. 2007(است  BLVبراي تشخیص 

  تاریخچه
 18/1/91تاریخ گاو دوشا در 1600در یک گاوداري با 

ماهه که داراي ورمی  5/3اي  بالینی گوساله يدر معاینه
و )1تصویر (سفت و برجسته در بخش پایینی گردن

) نفخ گازي شکمبه و سختی در نفس کشیدن(عوارض آن 
این بیمار سومین . لنفوماي تیموس تشخیص داده شد ،بود

مادري بود که براي اولین بار با اسپرم وارداتی  يگوساله
از این  ،1390سال در. بود آبستن شده 138550394

س گاو از این گله استفاده أر169اسپرم در آبستن کردن 
به علت تنگی  21/1/91بیمار در  يگوساله. شده بود

.نفس بسیار شدید کشتار شد
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 5/3ي ي بالینی نیوپالسم تیموس در گوسالهمنظره: 1تصویر 
گردن ي توموري در بخش تحتانی توده. ماهه نژاد هلشتاین

  .چسبیده به مدخل سینه مشهود است

در کالبدگشایی این گوساله منهاي بزرگ شدگی 
تعجب برانگیز تیموس بخش خلفی پایین گردن در جلوي 

، بزرگ صدري آن يو بخش قفسه)3و2تصاویر (سینه
و ) 5تصویر (هاي لنفاوي بدن بیمار شدگی همه گره

ه ب. کرد خودنمایی می) 6تصویر (طحالبزرگ شدگی 
هاي شناسی از بافتآسیب ياهمنظور انجام آزمایش

ها در پس از پایدار کردن آنهایی دریافت وگرفتار نمونه
-بلوك يپاساژ بافتی و تهیه و متعاقباً درصد 10فرمالین 

میکرون تهیه و با  4-5هاي پارافین، مقاطعی به ضخامت 
آمیزي شدندایوزین هاریس رنگ روش هماتوکسیلین و

)Luna 1960.(

  .تیموس مبتال به لنفوما: 2تصویر 

ي توموري تیموس بعد از هاي متعدد از تودهبرش: 3تصویر 
رنگ سفید متمایل به کرم . برداشت پوست و عضالت گردن

  .کندتومور و لوبوله بودن آن توجه را به خود جلب می
   

ي ماکروسکپیک تومور تیموس در قفسهي منظره: 4تصویر 
  .صدري و در مقابل بخش قدامی قاعده قلب

  

ي ي ناشی از لنفوما در محوطهلنفادنوپاتی گسترده: 5تصویر 
  .بطنی گوساله
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بزرگ شدگی طحال ناشی از اشغال پارانشیم به : 6تصویر 

  .یدي بدخیمئهاي لنفوي سلولوسیله

داده شد نشان تیموس مبتالر مقاطع تهیه شده از د
بلکه  ،که بافت مذکور نه تنها به لنفوما دچار شده است

 يچون عضالت مخطط ناحیههاي مجاور آن همبافت
هاي ویژه در نزدیکی مدخل سینه و بافته تحتانی گردن ب

هاي نئوپالستیک نیز مورد تهاجم سلول ،چربی این ناحیه
ل اتصال کورتکس هاي کورتکس، محبخش. اندواقع شده

به مدوال و مدوالي تیموس به دلیل جایگزین شدن با 
هاي نئوپالستیک محو شده، شبکه بافت رتیکولر سلول

بند بین هاي بافت همو تیغه) 7تصویر(هیپرپالستیک 
بند کپسول بافت هم. لوبولی ضخامت غیرطبیعی داشتند

لنفوئیدي هاي علت تهاجم سلوله پیرامون تیموس مبتالء ب
هاي عضالنی و چربی توموري و یکی شدن آن با بافت

هاي هاي وسیعی از بافتبخش. غیرقابل تشخیص بود
مجاور ) 9تصویر(هاي چربی و بافت) 8تصویر(عضالنی 

هاي لنفوئیدي سلول يوسیلهه تیموس توموري ب
هاي عضالنی سلول .نئوپالستیک اشغال شده بودند

وموري تغییرات آتروفیک، دژنراتیو یا باقیمانده در بافت ت
هاي سلول). 8تصویر(دادند نکروتیک را نشان می

ها با اشکال و مورفیک، هستهلنفوئیدي نئوپالستیک پلی
ها در شماري از آنها درشت وهاي مختلف، هستکاندازه

ها اشکال سلولی عجیب و غیرعادي متعدد و برخی از آن

میانگین تقریبی ). 10تصویر (دند دارا از خود نشان می
تقسیمات سلولی پس از مطالعه اتفاقی ده میدان 

ه ب. عدد بود 7، برابر با ×400میکروسکپی با بزرگنمایی 
مقادیر قابل توجهی از اجرام اپوپتوتیک در بین  ،عالوه
پارانشیم . هاي لنفوئیدي بدخیم مشاهده گردیدسلول
هاي نئوپالستیک سلول يوسیلهه هاي لنفاوي مبتالء بعقده

هاي جایگزین شده و ساختمان طبیعی آن متشکل از بخش
هاي زیرکپسولی، کورتکس، پاراکورتکس، مدوال، سینوس

هاي موجود در بینابینی و مرکزي و شماري از ترابکول
هاي در یکی از عقده. ها ناپدید شده بودپارانشیم آن

کوچکی از  يحیهاستثناي ناه لنفاوي مورد آزمایش ب
هاي نئوپالستیک قرار کپسول که مورد تهاجم سلول

هاي دیگر آن دست نخورده و طبیعی گرفتـه بود، بخش
توان به انباشته میهاي دیگراز یافته. رسیدمینظره ب

هاي لنفوئیدي هاي لنفاوي آوران از سلولبودن رگ
علت گسترش و استقرار ه ب. نئوپالستیک اشاره نمود

شناسی الگوي بافتهاي بدخیم در طحال، طرح وولسل
هاي پولپ چنان تغییر کرده بود که بخشاین عضو آن

سفید و سرخ طحال غیرقابل تشخیص و آثاري از 
هاي ویژگی.هاي لنفوئیدي مشاهده نگردیدفولیکول

هاي لنفوئیدي نئوپالستیک همانند مورفولوژیک سلول
مبتالء شرح داده شد، هایی بود که براي تیموس ویژگی
 هاي لنفوئیدي مبتالکه در طحال و عقدهاین مضافاً

هاي ائوزینوفیلیک درون هایی با گرانوللکوسیت
ها در سیتوپالسمی مشاهده گردید لکن این سلول

شناسی مؤید هاي آسیبیافته. تومورتیموس یافت نشد
هاي لنفوماي مولتی سانتریک است که در آن عقده

Jacobs(اندو طحال نیز گرفتار شدهلنفوئیدي  et al. 

2002, Moulton 1987.(
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 5/3ي ي ریزبینی لنفوماي تیموس در گوسالهمنظره: 7تصویر 
یدي نیوپالستیک و هاي لنفوئسلول.  ماهه نژاد هلشتاین

ماتریکس تومور که از بافت رتیکولر هایپرپالستیک تشکیل 
آمیزي هماتوکسیلین و رنگ.  باشدشده است قابل رویت می

  100Xایوزین 

تهاجم بافت عضالنی اسکلتی مجاور تومور به : 8تصویر 
اي از بخش عمده. یدي نیوپالستیکهاي لنفوئي سلولوسیله

هاي توموري جایگزین شده ي سلولبافت عضالنی به وسیله
  100Xآمیزي هماتوکسیلین و ایوزین رنگ. است

چربی مجاور نیوپالسم تیموس به تهاجم به بافت : 9تصویر 
آمیزي رنگ. یدي بدخیمهاي لنفوئي سلولوسیله

  .100Xهماتوکسیلین و ایوزین 

یدي هاي لنفوئبزرگنمایی باالتر از سلول: 10تصویر 
هاي با اشکال مورفیک سلولی، هستهاشکال پلی. نیوپالستیک

هاي متعدد، اشکال هاي مختلف با هستک یا هستکو اندازه
عجیب و غیرطبیعی سلولی و تقسیمات سلولی قابل رویت 

   400Xآمیزي هماتوکسیلین و ایوزین رنگ. است

و ) 45000باالي (این دام لوکوسیتوز  C.B.Cدر 
) لنفوسیت آتیپیکدرصد 2با  درصد 93باالي (فوسیتوز لن

خون این بیمار  ينمونه PCRتست .برجسته بود کامالً
بادي سرم مثبت و تست سرمی به روش الیزا میزان آنتی

28PP)هايآزمایش.بود) منفیELISA تستPCR 
تانک  يکه نمونهمادر این گوساله منفی در حالیبراي

جدول (مثبت بود  PCRشیر این گاوداري شدیداً در تست 
1 .(

انک از نظر ي شیر توضعیت مادر، گوساله و نمونه:  1جدول 
  درگیري با ویروس لوکوز

BLV PCRBLV ELISAموارد آزمایش شده

(-)20PPمنفی)2100شماره(گاو مادر 

(-)28PPمثبت)8918شماره(گوساله 

انجام نشدمثبت شدیداًتانک شیر ينمونه

  گیري  بحث و نتیجه
ه فردي که در این مقاله توجه را به نکات منحصر ب

کند سن ابتال به این نوع لنفوم ویروسی خود جلب می
تهاجم اي،تیموس، حجم زیاد تومور در بخش خارج سینه

هاي پیرامون آن از جمله بافت به کپسول تیموس و بافت



. . . هاي ویروسی تیموس همراه با درگیري گرهبروز لنفوماي 

1393103، تابستان 2مجله دامپزشکی ایران، دوره دهم، شماره 

ی للنفادنوپاتی و اسپلنومگاچربی و عضالت مجاور آن،
یدي بدخیم است هاي لنفوئناشی از گسترش و رشد سلول

.اتفاق افتاده است ،کوتاه تاًنسبزمانی  يدر یک فاصله هک
حیوان مذکور  هگونه تصور نمود کشاید بتوان این احتماالً

و ) Radostits et al. 2007(عالوه بر داشتن استعداد ارثی
نداشتن ایمنی پاسیو مادري از نظر ایمنی ذاتی و 
اختصاصی نیز ممکن است به نقص دچار بوده است

)Hendrick 2002 ( آن ابتال و رشد سریع که انعکاس
از سوي دیگر وجود مشترك مابین .باشدتومور می

غیر ویروسی  مورهاي بالینی این نوع تومور با توویژگی
-اختالالت قلبیباشد که در هر دو بروز نفخ،تیموس می

بنابراین الزم ،ندشوتنفسی و حضور لنفادنوپاتی پدیدار می
دو را از ینهاي مولکولی ااست با استفاده از روش

Angelos and Thurmond(یکدیگر متمایز نمود 2009,

Divers and Peek 2008, Hendrick 2002, Rodostits 
et al. با توجه به مطالب بخش مقدمه و نیز برابر).  2007
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lymphadenopalty and splenomegally in a 3.5 month old Holstein 
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Abstract
In a dairy farm with 1600 milking cows, a 3.5- month old Holstein female calf showed a 

prominent hard subcutaneous mass at  the lower part of the neck resulted in rumen bloat and 
dyspnea.
In postmortem examination of the calf, apart from huge mass of thymus, astonishing 
enlargement of innumerable lymph nodes and a large spleen were noticed as well. 
In histopathologic study, replacement of the thymus, lymph nodes and spleen tissues with 
immature malignant lymphocytes were found.The adjacent muscles and fats of the extra-
thoracic thymus lymphoma were invaded by the neoplastic lymphoid cells.
CBC of the patient showed leukocytosis (more than 45000) and lymphocytosis (higher than 
93% with 2% atypical lymphocyte). PCR of blood sample of the calf was positive and in 
ELISA test, the  serum antibody was negative (28pp).
PCR and ELISA of the mother of this calf were negative while PCR of a sample from the 
dairy milk tank was strongly positive.
It is suggested that due to lack of maternal passive immunity and immaturity of immune 
system, following ingestion of BLV- contaminated milk, the calf became infected, resulted in 
occurrence of atypical and widespread viral lymphoma..By the best knowledge of the authors 
this is the first report of this kind of calf lymphomsarcoma world-wide.
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