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                                                                                                                 چکیده

 

در  تنها در واقع، گوسفندان. است مقاوم نسبتاً به این بیماریگوسفند  و شودمی شناخته اصلی میزبان عنوانبه گاو ،بویس مایکوباکتریوم از ناشی گاوی سل در بیماری

در مطالعه حاضر به گزارش یک مورد  .شودمی مبتال بیماری این به محیط در مایکوباکتریوم زیاد بسیار فراوانی همچنین گوسفند و و گاو مواقع تماس بسیار نزدیک

 در کشتارگاه دام سنندج پرداخته شد. یسل منتشره گوسفند

شناسی دانشگاه کردستان منتقل و در شرایط امنیت کامل بهداشتی کالبدگشایی گردید. در بررسی الشه، الشه دام مورد بررسی از کشتارگاه به آزمایشگاه میکروب

 ضایعات قابل مشاهده بود. این کبد ورتالپ و مزانتر برونشیول، مدیاستینال، لنفاوی هایعقده و مختلف هایدر اندام (منتشره سلی هایگرانولوم) کالبدگشایی ضایعات

 عضله صفاق و عضله جمله از مختلف عضالت و مثانه تولیدمثلی، دستگاه گوارش، دستگاه مختلف هایقسمت ،کبد ه،یر بدن، مختلف هایقسمت لنفاوی هایعقده در

 دیافراگم و عضالت شکم دیده شد. 

صورت  (PCR)ای پلیمراز آمیزی اختصاصی زیل نلسون برای باسیل مایکوباکتریوم و تکنیک مولکولی واکنش زنجیرهآزمایشات تشخیصی شامل مشاهدات بالینی، رنگ

محصول  PCRواکنش اختصاصی در  نیهمچنرنگ الم دیده شد. به رنگ قرمز در زمینه آبی کم مایکوباکتریومآمیزی زیل نلسون، باسیل اسید فاست گرفت. در رنگ

 بود.  مایکوباکتریوم بویسکننده دییتأجفت بازی تکثیر شد که  499

قابلیت انتقال به گوسفند و ایجاد بیماری با عالیم بالینی شدید را دارند. این موضوع در  موجود در منطقه مایکوباکتریوم بویسهای گزارش حاضر نشان داد که سویه

 پرورشی مزارع از بسیاری در کردستان استان در که آنجایی باشد. ازها به صورت نزدیک به هم است، بسیار حائز اهمیت میمورد مزارعی که پرورش گاو و گوسفند در آن

 .  داشت ویژه توجه دیبا انسان و گوسفند به گاوی سل بیماری انتقال امکان به بنابراین، شوندمی دارینگه هم کنار در گوسفند و گاو

 مایکوباکتریوم بویسآمیزی زیل نلسون، گوسفند، سل گاوی، سل منتشره، رنگ :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

 رانیدانشگاه کردستان، سنندج، ا یدانشکده کشاورز ،یگروه علوم دام ،یفیآرام شر: مسئول سندهینو
 

سابقه

سل یک بیماری مسری و مزمن است که باعث ایجاد ضایعات 

 شود.های لنفاوی میها و عقدهگرانولوماتوز در ریهالتهابی 

 تنفسی دستگاه فوقانی بخش لنفاوی هایعقده در سل ضایعات

 مزانتریک لنفاوی هایعقده و کبد طحال، هایی ماننداندام و

 به عفونت ورود مسیر ترینرایج شود. داده تشخیص تواندمی

طریق شیر، انتقال  از تواندمی عفونت اما است تنفسی مسیر بدن،

توسط  سل بیماری .(1،2دهد ) رخ نیز عمودی و جنسی

مایکوباکتریوم جمله  های مختلف جنس مایکوباکتریوم ازگونه
، مایکوباکتریوم کاپری، مایکوباکتریوم بویس، توبرکلوزیس

و غیره  مایکوباکتریوم میکروتینوم، مایکوباکتریوم آفریکانوم

اسید  هوازی، هایباکتری ها،شود. مایکوباکتریومایجاد می

هستند که به دلیل دیواره  غیرمتحرک شکل و ایمیله فاست،

آمیزی گرم، رنگ ، با روش معمولی رنگهاآن یچرب غنی از
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آمیزی زیل نلسون برای تشخیص گیرند و لذا از روش رنگنمی

 (.2شود )ها استفاده میآن

 کیعنوان به مایکوباکتریوم بویسسل گاوی ناشی از 

در کشورهای مختلف جهان  انسان و دام نیمشترک ب یماریب

کنی سل پیگیری وجود دارد اما در کشورهایی که برنامه ریشه

ار شده است، بروز آن بسیار کمتر است. این بیماری در گاو بسی

 اریبسشایع است و ساالنه باعث خسارات اقتصادی و بهداشتی 

یماری سل ن اساس، بشود. بر ایزیادی به صنعت دامپروری می

در گاو به چهار فرم بالینی شامل سل ریوی، سل دستگاه 

 (.3،4شود )گوارش، سل رحمی و تورم پستان سلی دیده می

ویژه در کودکان باعث ایجاد عامل سل گاوی در انسان به

های لنفاوی و دستگاه گوارش را شود و عقدهسل پیشرونده می

او، بز و گ(. حیواناتی نظیر 5د )کنبیشتر و ریه را کمتر آلوده می

بسیار حساس هستند در  بویس مایکوباکتریومخوک نسبت به 

حالی که گوسفند و اسب حساسیت کمتری نسبت به این 

ی بیماری دارند. در این رابطه، فقط گزارشات موردی از ابتال

گوسفند، میزبان  ،گوسفند به سل گاوی وجود دارد. در حقیقت

 (.6ت )بیماری از مخزن اس (Spillover host) دهندهاشاعه

ورد منظرات متفاوتی در دهد که بررسی منابع نشان می

با  گوسفندان به عفونت ، میزان بروز و دوز عفونیحساسیت

وضوع دارد؛ اما بیشتر منابع بر این مجود و مایکوباکتریوم بویس

 سمایکوباکتریوم بویتوافق نظر دارند که بیماری سل ناشی از 
ها و هیو مشخص در ر یموضع یهاگرانولوم ایجاد با در گوسفند

. از لحاظ بالینی، شودیبرونش مشخص م یلنفاو هایعقده

ترین شکل بیماری سل در گوسفند، برونکوپنومونی است رایج

که با عالیم سرفه و دشواری تنفس در اواخر دوره بیماری 

 (.6شود )مشخص می

 

 های بالینییافته

 شدهذبحیک نمونه سل گاوی در گوسفند  حاضر به گزارش مطالعه

میش آلوده به سل حدوداً سه سن پردازد. در کشتارگاه دام سنندج می

ای از بیماری خاصی . در معاینات قبل از کشتار نشانهبودتا سه و نیم سال 

و اخذ تاریخچه از صاحب دام، با توجه به استعالم در دام مشاهده نشد و 

 مشاهده شده است. در ادامه، الشههای تکی در دام واقع سرفهدر برخی م

های دام بعد از ذبح و پوست کنی معاینه شد. در معاینات اولیه، تورم عقده

امعا و احشا،  لنفاوی پیش کتفی و عقب حلقی مشهود بود. بعد از تخلیه

های لنفاوی های مختلف و عقدهضایعات گرانولومای سلی در اندام

(. این 1تصویر نمایان بود ) ینال، برونشیول، مزانتر و پورتال کبدمدیاست

، کبد ه،یرهای مختلف بدن، های لنفاوی قسمتضایعات در عقده

های مختلف دستگاه گوارش، دستگاه تولیدمثلی، مثانه و عضالت قسمت

نی شکم مایل درو صفاق، عضله دیافراگم، عضله ضلهمختلف از جمله ع

(Internal abdominal oblique muscle) عرضی شکم  و عضله

(Transverse abdominal muscle) ( 2تصویر مشاهده شد .)

بایست در این مرحله با بیماری سل منتشره هایی که میبیماری

 تشخیص تفریقی داده شوند شامل موارد ذیل بودند: اکتینوباسیلوز،

 و شکمی محوطه چرکی یچسبندگ ها،سرطان دنده متاستاز ،تیتونیپر

 و کبد غیراختصاصی هایدانه نکروباسیلوز، ای،روده هایتومور ای،سینه

 دیافراگم، صفاق و مزمن التهاب آهک، و کلسیم صفاق ناشی از رسوب

 غدد چرکی التهاب چادرینه، و شکمبه چربی نکروز صفاق، یمزوتلیوما

 لنفاوی غدد نیافته تمایز سارکومای کازئوز، لنفادنیت حلق، پشت لنفاوی

 هایآبسه ریه، چرکی هایآبسه ریه، و نایژه چرکی التهاب بند،روده

دیافراگم.  و شکمی عضالت در سرکوزیسسیستی و رحم و مثانه چرکی

تشخیص تفریقی در کشتارگاه، الشه با حفظ  انجام مراحل اولیهپس از 

شرایط امنیت بهداشتی کامل به آزمایشگاه میکروبیولوژی دامپزشکی 

 منتقل شد. کردستاندانشگاه 

 

 

 
.(B)های لنفاوی برونشیول . عقده(A)ضایعات سلی منتشره: الشه  .1تصویر 
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 (: عضالت.E,F(: مثانه و دستگاه تناسلی؛ )D(: دستگاه گوارش؛ )C(: ریه؛ )A,Bهای مختلف که با پیکان مشخص شده است. )ضایعات گرانولومای سلی در اندام .2تصویر 

 

 

 
آمیزی زیل نلسون )باسیل اسید فاست با پیکان مشخص شده رنگ .3تصویر 

 است(.

 آزمایشات تشخیصی

برای تشخیص صحیح بیماری و عامل آن، از مشاهدات بالینی، 

استفاده شد. در ابتدا، جهت  PCRنلسون و تکنیک آمیزی زیلرنگ

های لنفاوی مزانتریک و ضایعات نلسون از عقدهآمیزی زیلرنگ

های اخذ شده گیری انجام شد. سپس، از نمونهگرانولوماتوزی نمونه

آمیزی روی الم گسترش تهیه گردید و پس از تثبیت، رنگ

نلسون طبق دستورالعمل انجام شد. تأیید حضور باکتری زیل

آبی -های قرمز رنگ در زمینه سبزباسیل با مشاهده تریوممایکوباک

 (.3تصویر گرفت )صورت 

ژنومی  DNAابتدا  مایکوباکتریومبرای بررسی مولکولی گونه 

و همکاران  Chakravorty با روشهای لنفاوی درگیر از بافت عقده

 از بافت از DNA استخراج (. برای7شد ) استخراج، 2001در سال 

جهت تشخیص  .شد استفاده سیناکلون شرکت استخراج کیت

-5جنس و گونه عامل بیماری از جفت پرایمر اختصاصی 

TCGTCCGCTGATGCAAGTGC-3  5و-

CGTCCGCTGACCTCAAGAGAC-3  499که محصول 

 (. تکثیر ناشی از این 8کنند، استفاده شد )جفت بازی را تولید می
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: M. سمایکوباکتریوم بویجفت بازی مربوط به  499الکتروفورز باند . 4تصویر 

مثبت از  : نمونه2: کنترل مثبت. الین 1ن جفت بازی. الی 50نردبان ژنی 

 : کنترل منفی. 3. الین مایکوباکتریوم بویس

 

باشد. آزمون می مایکوباکتریوم بویس پرایمر اختصاصی تأییدکننده

PCR  نشان داد که باکتری عامل ایجاد سل منتشره در گوسفند

است. تصویر الکتروفورز محصول  مایکوباکتریوم بویسمورد بررسی 

PCR  داده شده است. نشان 4تصویر در 

 ارزیابی نهایی

 به لحاظ اپیدمیولوژیک، بیماری سل در گوسفندان نادر است

پردازد؛ ف موارد تکی میبه ذکر و توصیهای منتشره بیشتر و گزارش

ای دارد، زیرا بیانگر اما گزارش این بیماری در گوسفند اهمیت ویژه

در محیط اطراف گوسفندان  مایکوباکتریوم بویسحضور باالی 

کنی تواند برای کنترل و ریشهاست. همچنین این موضوع می

 (.6کننده باشد )مکک -اوگ-بیماری در میزبان اصلی 

حاضر یک مورد سل منتشره گوسفندی گزارش  مطالعهدر 

آمیزی زیل شد. تشخیص قطعی بیماری با مشاهدات مستقیم، رنگ

انجام گردید. در مناطق مختلف جهان،  PCRنلسون و آزمایش 

مطالعاتی در رابطه با بروز بیماری سل در گوسفندان و تشخیص 

ای در مطالعه های مختلف انجام شده است.آن با استفاده از تکنیک

تست پوستی توبرکولین انجام استفاده از که در کشور اتیوپی با 

(، اما در 9درصد گوسفندان مورد بررسی مثبت شدند ) 15شد، 

مطالعاتی که از روش کالبدگشایی پس از مرگ و مشاهدات ضایعات 

سلی و جداسازی عامل بیماری استفاده شده است، فراوانی این 

اند. الزم به ذکر بسیار پایین گزارش کردهرا  بیماری در گوسفندان

های بدن در گوسفند نادر اندام است سل منتشره با درگیری همه

است و گزارش مشاهده این بیماری از لحاظ اپیدمیولوژیکی اهمیت 

 (.6،10باالیی دارد )

منسجمی راجع به گزارش بیماری سل  در ایران، مطالعه

ان و همکار Fakourبالینی در گوسفند وجود ندارد. در این رابطه، 

ایش تست پوستی توبرکولین و نیز آزماستفاده از با  2002در سال 

PCR  نشان دادند که هر چند فراوانی این بیماری در بز بسیار

در  در بز مایکوباکتریوم بویسپایین است اما بیماری سل ناشی از 

بتال به ایران، گزارشات زیادی از ا در(. 11کشور ایران وجود دارد )

(؛ از سوی دیگر پرورش 12ها وجود دارد )سل گاوی در گاوداری

تواند مختلط گاو و گوسفند در کشور ایران رایج است و این امر می

ه لذا مطالع .شود مایکوباکتریوم بویسای بین گونه باعث انتقال

ر دحاضر نشان داد که احتمال انتقال بیماری از گاو به گوسفند 

ن و ، دامپرورانیمحققکشور وجود دارد و این امر باید مورد توجه 

 مراکز بهداشتی باشد.

  یسپاسگزار

دانشگاه کردستان تشکر و  یمال تیاز حما لهیوسنیبد

 گردد.یم یقدردان

 تعارض منافع

 .تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
In bovine tuberculosis caused by Mycobacterium bovis, cattle are known as the main host, and sheep are relatively 

resistant. Sheep become infected only when there is very close contact between cattle and sheep or when the 

mycobacterium is abundant in the environment. In the present study, a case of generalized tuberculosis was reported 

in the sheep of the Sanandaj slaughterhouse. 

The examined animal carcass was transferred from the slaughterhouse to the University of Kurdistan microbiology 

laboratory and was dissected under complete health safety conditions. In the carcass examination, necropsy lesions 

(generalized tubercular granulomas) were visible in different organs and mediastinal lymph nodes, bronchioles, 

mesentery, and liver portal system. These lesions were seen in the lymph nodes of different body parts, including the 

lung, liver, digestive system, reproductive system, bladder, and different muscles, including the peritoneal muscle, 

diaphragm muscle, and abdominal muscles. 

Diagnostic tests included clinical observations, Ziehl-Neelsen staining for Mycobacterium bacteria, and polymerase 

chain reaction (PCR) molecular technique. In Ziehl-Neelsen staining, Mycobacterium acid-fast bacilli were seen in red 

color on the pale blue background of the slide. Also, the product of 499 base pairs was amplified in the specific PCR 

reaction, which confirmed Mycobacterium bovis.  

The present report shows that Mycobacterium bovis strains present in the region can be transmitted to sheep and cause 

disease with severe clinical symptoms. This report is critical, particularly for mixed cattle and sheep farming. Since 

cattle and sheep are kept together in many breeding farms in Kurdistan province, special attention was paid to the 

possibility of transmission of bovine tuberculosis to sheep and humans.  
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Figure Legends and Table Captions 

Figure 1. Disseminated tuberculosis lesions: Carcass (A). Bronchiole lymph nodes (B). 

Figure 2. Tuberculous granuloma lesions in different organs (indicated by arrows). (A & B): lung; (C): Digestive 

system; (D): Bladder and genital tract; (E & F): Muscles. 

Figure 3. Ziehl-Neelsen staining (acid-fast bacillus indicated by arrow). 

Figure 4. Gel electrophoresis (499-bp band) of Mycobacterium bovis. M: DNA Ladder (50 bp); Lane 1: Positive 

control; Lane 2: Positive sample of Mycobacterium bovis; Lane 3: Negative control. 
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