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بررسی ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی ضایعات ریه  های 
گاوهای بومی و وارداتی کشتار شده در کشتارگاه صنعتی خوشه 
طالیی شهرستان هامون در پاییز و زمستان 1397

bb

چكيد ه 

در بررسی ضایعات موجود در ریه و مقایسه بین این ضایعات در بافت ریه در گاوهای بومی و گاوهای وارداتی در پاییز و زمستان 97، 
تعداد 2612 منونه از ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه خوشه طالیی هامون از اول مهر 97 تا آخر اسفند 97 مورد بررسی و مشاهده 
ماکروسکوپی قرار گرفتند. و 250 منونه ضایعه دار به بخش پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل منتقل شدند. مقاطع هیستوپاتولوژی 
با رنگ آمیزی H&E تهیه شد. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تحلیل و توصیف شدند. اگرچه تعداد 
و نوع ضایعه های یافت شده در بررسی ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی برابر نبودند، اما در هر دو نوع بررسی انجام شده تومور کم ترین 
درصد ضایعه با 1/6 درصد و پرخونی بیشرتین درصد ضایعه هیستوپاتولوژیکی با 78/4 درصد بود. بیشرتین درصد ضایعه ماکروسکوپی تورم 
بافت با 80/4 درصد را به خود اختصاص دادند. بر اساس این مطالعه می توان چنین نتیجه گرفت گه که گاوهای وارداتی بیشرت از گاوهای 

بومی ضایعه دار بودند. باید به این نکته اشاره کرد که در این تحقیق سطح معنی داری P>0/05 در نظر گرفته شد.
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In order to evaluate the lesions in the lungs tissue and compare it in native cows and imported cows, 2612 samples 
of the lungs of cows slaughtered were examined and observed macroscopically in Hamoon Golden Cluster Slaugh-
terhouse from September 23, 2018 to March 20, 2018. A total of 250 lesions were transferred to the pathology 
department of University of Zabol, faculty of Veterinary Medicine. Histopathology sections were prepared by H&E 
staining. The collected data were then analyzed and described using SPSS software version 23. Although the number 
and type of lesions found on macroscopic and histopathological examination were not equal, but in two types of 
tumor studies, the lowest amount with 1.6% and hyperemia had the highest percentage of histopathological lesions 
with 78.4%. They also had the highest percentage of macroscopic tissue swelling with 80.4% of pathological lesions. 
Based on the results of the present study, it can be concluded that imported cows had more waste and contamination 
than domestic cows. It should be noted that a significance level was considered at P <0.05 in this study.

Key words: Lung, Lesions, Cattle, Hamun. Iran.

مقدمه
ساخنت دامپروری پرسود هدف اول کار دامپزشکی است. که در این بین 
گاوداری های سنتی و صنعتی اهمیت به سزایی داشته و در تأمین منابع 
پروتئینی نقش اساسی دارند. بنابراین، جلوگیری از کاهش تولید نیازمند 
مبارزه با متام جوانب این پدیده است )10(. بیامری های تنفسی گاو یکی 
از عوامل مهم در بروز بیامری و مرگ و میر در صنعت گاوداری است )2(.

جانوران  بدن  بافت های  مهم ترین  از  ریه ها  خصوصا  تنفس،  دستگاه 
محسوب شده و عملکرد مطلوب آن ها برای ادامه حیات و کارآیی سایر 
تامین پروتئین،  دستگاه های بدن رضوری است )15(. گوشت منبع مهم 
اسیدهای آمینه رضوری، مواد معدنی، ویتامین ها، و عنارص کمیابی است 
که امروزه بخشی از یک رژیم غذایی به شامر می آید )7(. یک نظرسنجی 
ملی از صنعت گوشت در ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد که بیامری 
تنفسی گاوی سبب کاهش وزن، کاهش مرصف خوراک، کاهش کیفیت 
 .)5( افزایش هزینه های درمان می شود  و   Prophylaxis افزایش  و  الشه 
نیز هزینه های  تنفسی و  از بیامری های  ناشی  تولید  مرگ و میر و افت 
پیشگیری و درمان آن ها و حذف کشتارگاهی مبتالیان، خسارات اقتصادی 
قابل توجهی به صنعت دامپروری وارد می منایند و همچنین باعث کاهش 

بهره وری خوراک و کیفیت محصوالت حیوانی می شود )6، 16 و 1(.

مواد و روش کار
منطقه مورد مطالعه

شهرستان هامون یکی از شهرستان های استان سیستان و بلوچستان است 
که در شامل رشق استان قرار دارد و 476 مرت از سطح دریا ارتفاع دارد 
رشقی  درجه   61/32 و  شاملی  درجه   30/93 جغرافیایی  مختصات  با  و 
می باشد. شهرستان هامون، آب و هوای خشکی دارد و در طول تجزیه و 

تحلیل داده ها، یک فصل پاییز و یک فصل زمستان بود.

زمان مطالعه
اسفندماه  تا آخر  اول مهر 1397  از  بررسی شش ماهه  این مطالعه یک 
سال 1397 در کشتارگاه صنعتی خوشه طالیی شهرستان هامون انجام شده 

است. 

حیوانات مورد مطالعه
به  توجه  با  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  کشتاری  گاو  ریه ی   2612 تعداد 
گاوان  سن  متام  از  تقریبی  به طور  سیستان،  منطقه  در  دام  بخش  تنظیم 
فرستاده شده برای کشتار و از بخش سنتی و وارداتی آمده اند. در این 
مطالعه، بازرسی قبل از کشتار گاو ها از نظر بومی بودن )منظور متامی 



122

گاوهای در منطقه سیستان و بلوچستان اعم از گاو سیستانی، هلشتاین، 
سمینتال، براون سوئیس و غیره که در منطقه وجود دارد( و یا وارداتی 
بودن گاوها یادداشت می  شد، و بعد از کشتار نیز، ریه ها و ضایعات آن ها 
مورد بررسی قرار گرفت این به دنبال بازرسی پس از معاینه برصی ملس و 
برش عمومی اندام ریه و طبق دستورالعمل ایران به طور معمول بیامری ها 
و ضایعات ریوی به طور عمده تشخیص داده می شوند و بر اساس ضایعات 
انگل ها،  ریخت شناسی،  اندازه،  رنگ،  قوام،  لحاظ  از  ماکروسکوپسک 

موکوس، چرک، خون و فیربین بررسی و جداسازی شدند.

روش تهیه مقاطع هیستوپاتولوژیکی  
تا 3/5 سانتی مرت و ضخامت حدود 0/5 سانتی مرت،  ابعاد 1/5  با  منونه ها 
در فرمالین 10% تثبیت گردید که تا 72 ساعت سه بار فرمالین تعویض 
و  پارافيني  بلوك  از منونه هاي مذكور مطابق روش هاي معمول،  می شد. 
سپس توسط دستگاه اتوتکنیکون مراحل آبگیری، شفاف سازی و آغشتگی 
در  گردید.  تهیه  پارافینی  بلوک های  و  گرفت  انجام  منونه ها  پارافین  به 
به ضخامت 5 میکرون  نازک  نهایت توسط دستگاه میکروتوم برش های 
آماده که پس از آن برش ها بر روی الم قرای گرفتند و به روش معمولی 
و   )3( رنگ آمیزی شد   )Hematoxylin and Eosin( ائوزین  هامتوکسیلن 
از مونتاژ الم والمل، الم های تهیه شده در زیر میکروسکوپ نوری  پس 
خامته  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  4×،10×،20×و40×  بزرگنامئی  با 
مختلف  الگوهای  درصد  و  فراوانی  و  تهیه  میکروسکوپی،  عکس های 

ضایعات ریوی ثبت و توصیف گردید.

تحلیل آماری
از تعداد 2612 رأس گاو کشتار شده که مورد بررسی قرار گرفت، به طور 
تصادفی 250 راس در کشتارگاه انتخاب شدند و ریه ی آن ها مورد معاینه 

ریه  بافت شناسی  آسیب های  انواع  به  مربوط  داده های  گرفت.  قرار 
اندازه گیری و ثبت شد. انواع ضایعات بر حسب بومی یا وارداتی بودن 
طبقه بندی شدند، از تست آماری مربع کای و تست آماری دقیق فیرش 
برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. حدود اطمینان 95% برای شیوع 
آماری  نرم افزار  شد.  محاسبه  جمله ای  دو  توزیع  از  استفاده  با  آلودگی 
استفاده شد. و همچنین  داده ها  تحلیل  تجزیه و  برای  SPSS نسخه 23 
 P>0/05 باید به این نکته اشاره کرد که در این تحقیق سطح معنی داری

در نظر گرفته شد.

نتایج
با  پرخونی  که  داد  نشان  ماکروسکوپی  ضایعات  از  آمده  بدست  نتایج 
64/4 درصد بیشرتین و تومور با 1/6 درصد کمرتین ضایعه بود و ضایعات 
هیستوپاتولوژیکی نیز نشان داد پرخونی بیشرتین ضایعه با 78/4 درصد و 
تومور با کمرتی درصد با 1/6 ضایعه داشتند. همچنین ریه های ضایعه دار 
نسبت به کل ریه های مورد مطالعه 9/5 درصد بود. و آلودگی گاوهای 
مشاهده  درصد   10/12 وارداتی  گاوهای  آلودگی  و  درصد   8/49 بومی 
پنومونی  از  عبارتند  تنفسی  بیامری های  ایجادکننده ی  علل  که  شد. 
بینابینی، گازها و بخارهای سمی، ویروس های پنوموتروپیک، سپتی سمی، 
آندوتلیوتروپیک  ویروس های  و  انگلی  مهاجر  الروهای  میکروآمبولی، 

می باشند )16 و 13(. 
از مجموع 2612 منونه ی ریه ی مورد بررسی، در 250 منونه )%9/6( و  )با 
تا %10/8( ضایعه ماکروسکوپیک مشاهده  از 8/5%  حدود اطمینان 95% 

شد.
)منودار 1( شیوع آسیب های ریوی را بر حسب بومی یا وارداتی بودن در 

دام های مورد مطالعه نشان می دهد. 
در )منودار 1( شیوع ضایعات ریوی را بر حسب بومی یا وارداتی بودن در 

منودار 1- درصد آسیب های ریوی بر حسب بومی یا وارداتی بودن در دام های مورد مطالعه.

بررسی ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیکی ضایعات ریه های  ...
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جدول 1- شیوع انواع ضایعات ماکروسکوپی در ریه ی گاوهای مورد بررسی بر حسب بومی یا وارداتی بودن دام.

نوع ضایعه 
تعداد )درصد( موارد آلوده

)n=75( گاوهای بومی)n=175( گاوهای وارداتی)n=250( مجموع)p-value( معنی داری

0/001<)%64/4( 161)%78/9( 138)%30/7( 123. پرخونی

0/742)%17/2( 43)%17/7( 31)%16/0( 212. خونریزی

0/286)%3/6( 9)%4/6( 8)%1/3( 31. پنومونی انگلی

0/001<)%32/8( 82)%43/4( 76)%8/0( 46. آمفیزم

0/678)%2/8( 7)%3/4( 6)%1/3( 51. برونشیکتازی

0/001<)%57/2( 143)%71/4( 125)%24/0( 618. سفت شدگی بافت ریه

0/018)%11/2( 28)%14/3( 25)%4/0( 73. پنومونی گرانولوماتوزی

0/001<)%35/6( 89)%48/6( 85)%5/3( 84. برونکوپنومونی فیبرينی)مرمری شدن)

0/001<)%30/0( 75)%38/3( 67)%10/7( 98. برونکوپنومونی چرکی)صفحه شطرنج)

0/069)7/52( 18)%9/1( 16)2/7( 102. بیماربی ادم و آمفیزم حاد ريوی گاوها

0/091)%15/2( 38)%17/7( 31)%9/3( 117. ادم

0/054)%11/2( 28)%13/7( 24)%5/3( 124. اتلکتازی

0/286)%3/6( 9)%4/6( 8%1/3( 131. آبسه ريوی

0/320)%1/6( 4)%2/3( 4)%0/0( 140. تومور

0/089)%12/0( 30)%9/7( 17)%17/3( 1513. چسبندگی

0/019%9/2( 23)%12/0( 21)%2/7( 162. وجود ندول

0/001)%44/4( 111)%51/4( 90()%28/0( 1721. کیست هیداتید

0/001<)%48/4( 121)%61/1( 107()%18/7( 1814. رنگ پريدگی

0/001<)%80/4( 201)%100/0( 175()%34/7( 1926. تورم بافت

0/031)%28/0( 70)%32/0( 56()%18/7( 2014. ترشحات چرکی در مجاری

دام های مورد مطالعه نشان می دهد. تعداد 883 راس از گاوهای کشتار 
شده بومی بودند که از این جمعیت 75 راس ضایعه دار بودند. همچنین 
تعداد 1729 راس از گاوهای کشتار شده وارداتی بودند که از این جمعیت 

175 راس ضایعه دار بودند.
نوع ضایعات ماکروسکوپی مشاهده شده در 250 دام دارای ضایعه ریوی 
یا وارداتی بودن دام ها در )جدول 1( نشان داده شده  بر حسب بومی 

است.
نوع ضایعات میکروسکوپی مشاهده شده در 250 رأس گاو دارای ضایعه 
یا وارداتی بودن دام ها در )جدول2( نشان داده  بر حسب بومی  ریوی 

شده است.
شکل های ماکروسکوپی و میکروسکوپی با بزرگنامیی های مختلف نشان 

داده شده است.

بحث و نتیجه گیری
گاو در کشتارگاه خوشه طالیی هامون طی  ریه  در مطالعه حارض 2612 
دو فصل در یک سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان 
 9/5 مطالعه  مورد  ریه های  به  نسبت  ضایعه دار  ریه های  درصد  که  داد 
درصد بود. درصد ضایعه گاوهای بومی با 8/49 درصد و درصد ضایعه 
گاوهای وارداتی با 10/12 درصد، در مقایسه با بررسی کشاورز زمانیان 
در سال 1376 در یک مطالعه 8 ماهه در کشتارگاه اهواز از بین 18900 
ریه گاو کشتار شده انجام داد، در متام طول تحقیق توانست 1051 ریه 
را مورد بررسی دقیق تری قرار دهد که درصد ریه های ضایعه دار نسبت 
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جدول 2- شیوع انواع ضایعات میکروسکوپی در ریه ی گاوهای مورد بررسی بر حسب بومی یا وارداتی بودن دام.

نوع ضایعه 
تعداد )درصد( موارد آلوده

)n=75( گاوهای بومی)n=175( گاوهای وارداتی)n=250( مجموع)p-value( معنی داری

0/001<)%60/4( 151)%70/3( 123)%37/3( 128. کیست هیداتید

0/001<)%78/4( 196)%94/9( 166)%40/0( 230. پرخونی

0/009)%28/8( 72)%33/7( 59)%17/3( 313. خونریزی

0/001<)%35/6( 89)%46/3( 81)%10/7( 48. برونکوپنومونی چرکی

0/001<)%48/0( 120)%60/6( 106)%18/7( 514. برونکوپنومونی فیربینی

0/128)%17/6( 44)%20/0( 35)%12/0( 69. برونکوپنومونی فیربینی چرکی

1/000)%4/8( 12)%5/1( 9)%4/0( 73. پنومونی انگلی

0/001<)%68/0( 170)%81/1( 142)%37/3( 828. پنومونی بینابینی

0/001<)%48/0( 120)%62/3( 109)%14/7( 911. آتلکتازی

0/001<)%64/8( 162)%83/4( 146)%21/3( 1016. آمفیزم

0/240)%5/6( 14)%6/9( 12)%2/7( 112. برونشیکتازی

0/031)%20/4( 51)%24/0( 42)%12/0( 129. ادم

1/000)%2/0( 5)%2/3( 4)%1/3( 131. مالنوز

0/728)%4/0( 10)%4/6( 8)%2/7( 142. انتراکوز

0/068%10/8( 27)%13/1( 23)%5/3( 154. کلسیفیکاسیون

0/290)%4/0( 10)%5/1( 9)%1/3( 161. آمبولی

1/000)%3/2( 8)%3/4( 6)%2/7( 172. آنفارکتوس

0/011)%12/0( 30)%15/4( 27)%4/0( 183. پلوروپنومونی

0/355)%5/2( 13)%6/3( 11)%2/7( 2)19. پلوريت)پلورزی

0/021)%12/8( 32)%16/0( 28)%5/3( 204. پنومونی گرانولوماتوزی

0/160)%7/6( 19)%9/1( 16)%4/0( 213. پنومونی آمبولیک

0/001<)%36/8( 92)%46/3( 81)%14/7( 2211. برونکوپنومونی بینابینی

0/019)%9/2( 23)%12/0( 21)%2/7( 232. آبسه ريوی

0/250)%6/8( 17)%8/0( 14)%4/0( 243. پنومونی آلرژيک)آلرژيک)

0/728)%4/0( 10)%4/6( 8)%2/7( 252. پنومونی گانگرنی

0/286)%3/6( 9)%4/6( 8)%1/3( 261. پنومونی استنشاقی

0/044)%8/0( 20)%10/3( 18)%2/7( 272. نکروز

0/003)%20/8( 52)%25/7( 45)%9/3( 287. پنومونی سروزی

0/111)%11/6( 29)%13/7( 24)%6/7( 295. هموسیدروز
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به ریه های مورد مطالعه اش 9/5 درصد بود که نشان می دهد با میانگین 
که  است  تشخیص  قابل  کامال  همچنان  اما  دارد،  زیادی  تشابه  آلودگی 

گاوهای وارداتی ضایعات بیشرتی نسبت به آن داشته اند )9(.
محمدیان بابک در سال 1371 تعداد 3958 الشه بز را در کشتارگاه اهواز 
را مورد بررسی قرار داد که 100 ریه ضایعه دار موجود بود که بیشرتین 
و  فیربوز  به  به  مربوط  کمرتین  و  بینابینی  پنومونی  به  مربوط  ضایعه 
میکروارگانیسم ها،  از  اعم  متنوعی،  بیامری زایی  عوامل  بودند.  پرخونی 
ذرات و گازهای سمی موجود در هوای تنفسی، به عالوه عوامل عفونی و 
سم های )درون زا یا برون زا( موجود در جریان خون ریوی، قادر به ایجاد 

ضایعات ریوی هستند )11، 4(.
و  درصد   28 با  بومی  گاوهای  در  هیداتید  کیست  حارض  مطالعه  در 
گاوهای  در  آلودگی  که  داد  نشان  درصد   51/4 با  وارداتی  گاوهای  در 
وارداتی بیشرت است و همچنین در مقایسه با بررسی که در سال 1379 در 
شهرستان اردبیل از تعداد 19950 رأس نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک 
میزان آلودگی به کیست هیداتید در گاو 7/63 درصد گزارش شده است. 
در این بررسی تاکید شده است که ضایعه بیشرت در ریه بوده است. در 
گاوان بیشرتین میزان ضایعات در فصل بهار 10/16 درصد و کمرتین در 

فصل پائیز 2/62 درصد اعالم شده است )8(.
باالی سگ  بسیاری  دلیل جمعیت  به  باالی کیست هیداتید  اختالف  این 
در منطقه سیستان است و همچنین آلودگی گاوهای وارداتی در مقایسه 
کیفیت  از  بهداشتی  لحاظ  از  که  می دهد  نشان  نیز  بومی  گاوهای  با 
کمرتی  برخوردار هستند. با این وجود، اطالعات مربوط به شیوع باالی 
هیداتیدوز زئونوتیک و سل در حیوانات، مشکل بهداشت عمومی را نشان 

می دهد )12(. 
در مطالعه صباغ. عاطفه در شهریور سال 1388 بر روی ریه گوسفند در 
کشتارگاه اهواز تعداد 4592 ریه گوسفند را در کشتارگاه مورد بررسی 
از میان آن ها ضایعه دار  و مشاهده ماکروسکوپی قرار داد که 100 ریه 
بودند و 229 منونه میکروسکوپی ثبت شد که بیشرتین مربوط به پنومونی 
بینابینی و کمرتین مربوط به ضایعه مالنوز بود. تفاوت بین میزان شیوع 
بیامری و ضایعات در مناطق مختلف، می تواند به علت اختالف در رشایط 
محیطی، وضعیت بهداشتی، شیوه های دامپروری، نوع علوفه، ویژگی های 
خاک و رشایط مرتاکم نگهداری باشد. و متاس نزدیک  تر گاوها به تسهیل 

انتقال بیامری از دام بیامر به دام حساس منتهی می شود )14، 13(.

نتیجه گیری کلی
این مطالعه نشان می دهد که ضایعات ریه یک مشکل جدی در صنعت 
دامداری است و ممکن است سالمت مرصف کنندگان گوشت را به خطر 
اندازد )12(. پس باید این خطرات را در جامعه در حد توان به حداقل 
رساند. با توجه به این پژوهش که کامال نشان می دهد گاوهای وارداتی به 
نسبت گاوهای بومی موجود دارای ضایعات بیشرتی هستند. بنابراین بهرت 
است به جای واردات گاو به داخل کشور، از تولیدات دامی داخل حامیت 

شود تا مخاطرات بهداشت عمومی کاهش یابد.
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شکل 1- منای ماکروسکوپی ریه با کیست هیداتید؛ کیست هیداتید باز با محتوای مایع شفاف در داخل قابل مشاهده است.

شکل 2- تصویر میکروسکوپی کیست هیداتید با رنگ آمیزی H&E و بزرگنامیی 10 *.

شکل 3- منای ماکروسکوپی برونشکتازی در ریه گاو.
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شکل 4- تصویر میکروسکوپی برونشکتازی با رنگ آمیزی H&E با بزرگنامیی 20 *.

شکل 5- منای ماکروسکوپی خونریزی در ریه گاو.

شکل 6- تصویر میکروسکوپی خونریزی با رنگ آمیزی H&E و بزرگنامیی 20 *.
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شکل 7- شکل ماکروسکوپی ریه گاو با آمفیزم بینابینی.

شکل 8- عکس میکروسکوپی از آمفیزم با رنگ آمیزی H&E و بزرگنامیی 10*.

شکل 9- منای ماکروسکوپی ریه ی گاو مبتال به عارضه  ی آتلکتازی.

شکل 8- عکس میکروسکوپی از آمفیزم با رنگ آمیزی H&E و بزرگنامیی 10*.
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شکل 10- عکس میکروسکوپی آتلکتازی با رنگ آمیزی H&E و بزرگنامیی20 *. 
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