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چکید ه 
د سـتگاه لنفاوي سیسـتم پیچید هاي اسـت که بد ن را د ر مقابل تهاجم عوامل بیگانه مصون می د ارد . عوامل باکتریایی زیاد ي 
باعـث آسـیب به عقد ه هاي لنفاوي (لنفاد نوپاتی) می شـود  که د ر میان آنهـا بیماري هاي خطرناکی چـون میلوئید وز، توالرمی، 
شـاربن و لنفاد نیت کازئوز وجود  د ارند . این مطالعه به بررسـی میزان شـیوع و عامل لنفاد نوپاتی هاي سطحی بر روي 500 الشۀ 
گوسـفند  کشتارشـد ه د ر کشتارگاه کازرون از اول ارد یبهشت سـال 1382 تا اواسط تیر همان سال می پرد ازد . 15 رأس از 500  
رأس (3 د رصد ) گوسـفند ان مورد  مطالعه به لنفاد نوپاتی مبتال بود ند  که بیشـتر آنها د ر گروه 3 سـاله هاي ماد ه قرار د اشـتند . 
Corynebacterium pseudotuberculosis از تمـام عقد ه هایی که مبتال به لنفاد نیت از نـوع پري لنفاد نیت  و لنفاد نیت گرانولوماتوز 

بود ند  (7 رأس یعنی  4/ 1د رصد  از کل گوسـفند ان و  6/ 46 د رصد  از کل گوسـفند ان مبتال به لنفاد نوپاتی)، جد ا شـد  و بیماري 
لنفاد نیت پنیري به تأیید  رسـید . د ر مطالعه انجام شـد ه، میزان لنفاد نوپاتی د ر ماد ه ها بیشـتر بود  که علت آن ذبح گوسفند ان 

نر د ر سال اول و نگهد اري ماد ه ها براي تجد ید  نسل می باشد .

کلمات کلید ي: لنفاد نوپاتی، لنفاد نیت، گوسفند ، کشتارگاه کازرون
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Pathologic and microbiologic study of superficial lymphadenopathy in sheep in Kazeroun slaughterhouse

By: Pourjafar, M. Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Iran. M., Mahzonieh, M., Faculty of Veterinary 

Medicine, University of Shahrekord, Iran, Derakhshanfar, A., Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar 

University of Kerman, Iran., Ghanbarian, A.M., Veterinarian.

Lymphatic system protects the body against the attack of foreign antigen. Various bacteria cause damage to lymphatic 

nodes (lymphadenopathy) among which there are dangerous disease such as melioidosis, tularemia, anthrax and caseous 

lymphadenitis. This study carried out to determine the cause of this lesion and its prevalence rate in a sheep in Kazeroun 

slaughterhouse. In this study 500 sheep carcasses were infected from 21 April, 2003 to 6 July 2003. Fifteen carcasses 

out of 500 sheep (3%) were suffered from lymphadenopathy and most of them were 3-year-old females. Among them, 

7 sheep (46.6%) were suffered from caseous lymphadenitis caused by Corynebacterium pseudotuberculosis. In this 

research it was observed that prevalence rate of lymphadenopathy in females was higher than males it is because of the 

slaughter of 1-year-old male sheep, where as females are kept for reproduction.

Keywords: Lymphadenopathy, Lymphadenitis, Sheep

مقد مه
ــطح  ــفند  را د رس ــفند د اري بیش از یک بیلیون رأس گوس صنعت گوس
ــه ضررهاي  ــی از بیماري هایی ک ــت. یک ــان به خود  اختصاص د اد ه اس جه
ــت  ــطحی اس ــاد ي فراوانی به این صنعت وارد  می کند ، لنفاد نوپاتی س اقتص
(8) که د ر عین حال می توانند  نشان هاي از بیماري هاي خطرناکی باشد  که 
ــالمت انسان ها را نیز تهد ید  می کند . شاربن (16)، توالرمی (3، 13، 16)،  س
میلوئید وز (13)، لنفاد نیت کازئوز (3، 12، 13) و سل (3 ، 13) از جمله این 
ــور تعیین فراوانی عارضه، عامل اصلی  ــت.  این تحقیق به منظ بیماري ها اس
ــترك  ــاً آگاهی افراد  د ر معرض خطر با این بیماریهاي بعضاً مش آن و متعاقب
ــالمت عمومی جامعه، انجام گرفت. د ر این مطالعه  و گاهی تهد ید  کنند ه س
ــطحی معمول د ر  ــی پاتولوژیک و باکتریولوژیک لنفاد نوپاتی هاي س به بررس
ــتارگاه کازرون با تأکید  بر لنفاد نیت کازئوز که از مهمترین  ــفند ان کش گوس

د الیل لنفاد نوپاتی گوسفند ان است(15)، پرد اخته شد .

مواد  و روش کار
ــد ه از اول ارد یبهشت سال 1382  ــفند  کشتار ش تعد اد  500 رأس گوس
ــتارگاه کازرون، مورد  بررسی قرار گرفت.  ــال د ر کش ــط تیر همان س تا اواس
 (C) پیش رانی راست ،(B) چپ ،(A) ــت عقد ه هاي لنفاوي پیش کتفی راس
ــفند  با د ست د ستکش د ار لمس و عقد ه هاي لنفاوي  و چپ (D)، د ر هر گوس

متورم از الشه ها به کمک اسکالپل جد ا می شد ند .
ــطح عقد ه به وسیله کارد ك  ــه، س پس از جد اکرد ن عقد ه متورم از الش
ــتریل، چند  قطره از شیرابه  ــد ه استریل و به وسیلۀ پیپت پاستور اس د اغ ش
د اخل عقد ه به سطح محیط آگار خوند ار منتقل می گرد ید  و بعد  از آن توسط 
ــت خطی انجام می گرفت. از هر عقد ه متورم 2 عد د   ــتریل شد ه کش لوپ اس
کشت باکتریایی تهیه می گرد ید  که یکی جهت کشت هوازي منظور می شد  
ــوازي منتقل می گرد ید . الزم به  ــت بیهوازي به جار بیه و د یگري جهت کش
ــت که به صورت تصاد فی از 5 گوسفند  که عقد ه هاي به ظاهر سالم  ذکر اس

د اشتند  و یک، د و، سه، چهار و پنج ساله بود ند  نیز نمونه تهیه گرد ید .

ــول، کورتکس و  ــانتی متر (د اراي کپس یک تکه از عقد ه  به ابعاد  1 س
ــد ه و به فرمالین بافر10د رصد  منتقل می شد . به علت رقیق  مد وال) برید ه ش
ــد ن فرمالین د ر اثر خونابه و وجود  چرك، 24 ساعت پس از نمونه گیري،  ش
فرمالین ظروف نمونه ها تعویض می گرد ید . از نمونه هاي فیکس شد ه اسالید  
ــیلین و  ــرار گرفتن روي الم، با هماتوکس ــه و بعد  از ق ــتوپاتولوژي تهی هیس

ائوزین رنگ آمیزي شد ند . 

نتایج 
ــی قرار گرفت که  ــتار شد ه مورد  بررس ــفند  کش تعد اد  500 رأس گوس

جهت مطالعات آماري به 12 گروه د سته بند ي شد ند  (جد ول 1). 
ــاي مبتال (با  ــکوپی و هنگام برش بر روي عقد ه ه ــی ماکروس د ر بازرس
قطري بین 4 تا 10 سانتیمتر)، د ر بعضی موارد  چرك سفید ، زرد  یا مایل به 
خاکستري مشاهد ه گرد ید  و د ر موارد  مزمن مقطع آبسه ها همانند  الیه هاي 
ــد . د ر این  ــت د ر محیط هوازي جد ا گرد ی ــاز بود . باکتري از 7 مورد  کش پی
ــت 48 ساعت با استفاد ه از تست هاي تشخیصی، باکتري  موارد  پس از گذش
ــکوپی  ــد  و د ر مقاطع میکروس ــخیص د اد ه ش C. pseudotuberculosis تش

ــت گرانولوماتوز د ر4 مورد  (تصویر1)، اد م و نفوذ خفیف نوتروفیل ها  لنفاد نی
د ر یک مورد  (تصویر 2)، افزایش شد ید  ماکروفاژها و پالسماسل ها د ر مد وال 
ــی  ــلول هاي آماس د ر یک مورد  (تصویر 3) و پري لنفاد نیت (نکروز و نفوذ س
ــاهد ه شد   ــول و بافت هاي مجاور عقد ه هاي لنفاوي) د ر د و مورد  مش د ر کپس

(تصویر 4).
نتایج کشت باکتریایی که با کشت هاي هوازي و بیهوازي پس از گذشت 
ــبز به د ست آمد . پرگنه هایی  ــاعت از گره هاي متورم حاوي چرك س 48 س
روي محیط آگار خوند ار رشد  کرد  که د ر محیط هاي هوازي و بیهوازي رشد  
یکسانی د اشت و پرگنه هاي یکسانی را ایجاد  می کرد . براي تشخیص باکتري 
ــد . باکتري رنگ آمیزي شد ه، گرم  مجهول ابتد ا اقد ام به رنگ آمیزي گرم ش
مثبت و به شکل کوکسی و کوکوراد  بد ون اسپور بود . براي اطمینان از نتیجه 
ــتی  ــکل ظاهري به د رس ــت آمد ه و از آنجایی که نمی توان از روي ش به د س

مطالعه پاتولوژیک و باکتریولوژیک ...
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ــت با  ــید  فاس ــپور و غیر اس قضاوت کرد  به تفریق گرم مثبت هاي بد ون اس
انجام تست هاي د یگر از جمله آزمون کاتاالز پرد اخته شد  که این ارگانیسم، 
ــود  که باکتري مورد  نظر یا جزء  ــخص می ش کاتاالز مثبت بود . بنابراین مش
ــتافیلوکوکوس ها، چرا که با توجه به رشد  د ر  کورینه باکتریوم ها است یا اس
ــود  ( به بیماري مورل  ــاي بیهوازي میکروکوکوس هم حذف می ش محیط ه
ــتافیلوکوکوس از کورینه باکتریوم و  توجه کنید ). د ر نهایت براي تفکیک اس

تایید  تشخیص از تست هاي بیوشیمیایی  استفاد ه شد  (جد ول شماره 2).

بحث و نتیجه گیري
ــلول هاي لنفاوي نظیر لنفوسیتها و بیگانه خوارها  د ستگاه لنفاوي از س
ــکیل  و اعضاهاي لنفاوي مانند  طحال، تیموس، عقد ه و گره هاي لنفاوي، تش
ــت (1). د ر هنگام عبور لنف از عقد ه لنفاوي حد اقل 90د رصد  از  ــد ه اس ش
ــن د لیل د ر  ــود  (1، 2، 6) به همی ــود  د ر آن، گرفته می ش ــاي موج پاد گن ه
ــتم ایمنی بد ن این عضو می تواند  از اولین محل هاي  ــایی سیس صورت نارس
ــد ، گاه به علت جایگاه سطحی بعضی از عقد ه هاي لنفاوي،  واکنش بد ن باش
ــت  ــل اولیه یک عفونت مخفی عضوي اس ــکار مراح ــورم آنها از عالئم آش ت
ــت. عفونت و تورم عقد ه هاي  ــیر زهکشی آن عقد ه قرارگرفته اس که د ر مس
ــته د ر بعضی بیماریهاي مهم است که د ر گوسفند   لنفاوي یک نشانه برجس
می توان به لنفاد نیت کازئوز، توالرمی، میلوئید وز، تب کنه اي، سل، لنفاد نیت 
ــتورالیی یا گاهی مواقع اکتینوباسیلوز بره ها و بیماري مورل اشاره کرد   پاس

.(13)
ــت  ــفند  و بز اس ــت کازئوز، بیماري مزمن، عفونی و واگیر گوس لنفاد نی
ــایر بافت ها  ــه د ر عقد ه هاي لنفاوي(3 ، 14) و یا س ــکیل آبس که باعث تش
می شود  (15). این بیماري د و نوع سطحی و د رونی د ارد  که د ر نوع سطحی 
عقد ه هاي لنفی زیر پوست و د ر نوع د اخلی اند ام ها و عقد ه هاي لنفی د اخلی، 

ف
تعد اد  گوسفند  کشتار شد ه د ر 500 راسگروهرد ی

د رصد  گوسفند  
کشتارشد ه

د رصد  لنفاد نوپاتیتعد اد  لنفاد نوپاتی

 2/ 21مورد  6/ 316833 تا 6 ماهه ماد ه1

 5/ 23 مورد  4/ 35711 تا 6 ماهه نر2

60000 ماهه تا یکساله ماد ه3

60000 ماهه تا یکساله نر4

120 مورد 51یکساله ماد ه5

00 4/ 20یکساله نر6

00 8/ 346د وساله ماد ه7

00 4/ 479د وساله نر8

 2/ 97 مورد 12525سه ساله ماد ه9

00 4/ 224سه ساله نر10

 2/ 15 مورد  8/ 193چهارساله ماد ه11

00 8/ 40چهارساله نر12

00 2/ 163پنج ساله ماد ه13

00 2/ 10پنج ساله نر14

جد ول شماره1- تعد اد  د امهاي ذبح شد ه و میزان لنفاد نوپاتی د ر هر گروه به تفکیک سن وجنس

تصویر1: لنفاد نیت گرانولوماتوز، رنگ آمیزي هماتوکسیلین & ائوزین با بزرگنمایی 40
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سوکروزنیتراتمالتوزاورهتست ها

-- (متغیر)++کورینه باکتریوم

++++استافیلوکوك

--++نتیجه

بزرگ و آبسه اي می شوند  (2، 9). اگر عقد ه هاي لنفی خارجی د رگیر شوند  
تورم مشخص بد ون د رد  ایجاد  می شود  که به علت مزمن بود ن عارضه است 
(10). اند ازه عقد ه لنفی به مرور زمان بزرگتر شد ه و به بیرون سرباز می کند  
ــترش  ــتد  (9، 16).  این بیماري گس و چرك و باکتري را به خارج می فرس
ــاد ي از طریق کاهش د ر  ــث وارد  آمد ن ضررهاي اقتص ــته و باع جهانی د اش
ــیر می شود  و حذف الشه و  ــم و ش وزنگیري، کفایت تولید  مثلی، تولید  پش
ــت را به د نبال د ارد . این بیماري د ر انسان به ند رت اتفاق  کاهش ارزش پوس

می ا فتد  (3، 14). 
ــت از نوع پري  ــام عقد ه هایی که مبتال به لنفاد نی ــن مطالعه از تم د ر ای
لنفاد نیت و لنفاد نیت گرانولوماتوز بود ند ، C. pseudotuberculosis جد ا شد  
ــید  (7 رأس یعنی  4/ 1د رصد  از کل  و بیماري لنفاد نیت پنیري به تأیید  رس
گوسفند ان و  6/ 46 د رصد  از کل گوسفند ان مبتال به لنفاد نوپاتی). همچنین 
ــأله را بیان می کند  که طی  ــاي د یگري نیز وجود  د ارد  که این مس گزارش ه
سه سال بررسی، کورینه باکتریوم تنها پاتوژن جد ا شد ه از عقد ه هاي لنفاوي 
ــا نتایج Ben said و همکاران  ــت (15). نتایج این تحقیق ب و ریه ها بود ه اس
ــرم را به عنوان  ــت، همخوانی د ارد . آنها نیز این ج ــه د ر تونس انجام گرف ک
ــایی نمود ند .  ــفند ان تونس شناس ــایع ترین عامل ایجاد  لنفاد نوپاتی گوس ش
ــال د ید ه شد  (4). د ر  ــنین 3 ماه تا 2 س ــترین میزان آلود گی نیز د ر س بیش

ــال 2002، از  4/ 81 د رصد   ــه Cetinkaya و همکاران د ر ترکیه د ر س مطالع
آبسه ها این باکتري جد ا گرد ید  و د ر کل فراوانی آن  2/ 2 د رصد  بود . احتماالً 
ــت (7).  د ر این  ــی اس علت اختالف د ر فراوانی به خاطر تفاوت محل بررس
ــاهد ه شد  که میزان لنفاد نوپاتی د ر گوسفند ان ماد ه بیشتر است  تحقیق، مش
ــال اول  ــفند ان نر را د ر همان س ــت که گوس که این   مورد  به این علت اس
ــتار می نمایند  ولی گوسفند ان ماد ه را براي تجد ید  نسل نگه  پروار کرد ه، کش
ــوند . با  ــتري مواجه می ش ــد  که به همین علت با عوامل پاتوژن بیش می د ارن
ــد  و د ر ضمن با  ــاي زیاد ي که لنفاد نیت پنیري وارد  می کن ــه به ضرره توج
ــبتاً زیاد ي از لنفاد نوپاتی ها را به خود   توجه به اینکه، این بیماري د رصد  نس
اختصاص می د هد ؛ اهمیت اقتصاد ي این بیماري، حتی د ر سنین پایین مورد  
تأکید  قرار می گیرد . بر اساس نتایج بد ست آمد ه از تحقیق Paton و همکاران 
د ر سال 2003، د ر استرالیا د ر موارد  شد ید  آلود گی، کاربرد  واکسن می تواند  
شیوع لنفاد نیت کازئوز را تا 70د رصد  کاهش د هد ، لذا پیشنهاد  می گرد د  د ر 
ــیون د ام هاي د ر معرض خطر مد نظر قرار گیرد . د ر  مناطق آلود ه واکسیناس
ضمن اقد امات پیشگیري کنند ه شامل ضد عفونی وسایل پشم چینی و محل 
جراحات سطحی، حمام ضد عفونی پس از پشم چینی و د فع هر گونه اجسام 
ــیم خارد ار از محل هاي نگهد اري د امها می تواند  از شیوع  تیز و برند ه نظیر س

آلود گی بکاهد  (5، 11).

جد ول شماره 2- نتایج تست بیوشیمیایی باکتري مورد  مطالعه جهت تفریق کورینه باکتریوم از استافیلوکوکس

تصویر2: اد م و نفوذ خفیف نوتروفیل ها
تصویر3: افزایش شد ید  ماکروفاژها و پالسماسل ها 
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