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چکیده

در تاریخهاى 14 و 21 بهمن و3 اسفند سال 1388  الشه 4 راس بره که با عالئم اختالل در فعالیت دستگاه گوارش  تلف شده بودند به بخش کالبد 

گشایى بیمارستان دامپزشکى مردآباد ارجاع داده شد. در کالبدگشایى ضایعات ماکروسکوپیک نظیر خونریزى از نوع پتشى و اکیموز در لبه دریچه هاى 

قلب و پریکارد، هموپریکارد، ضایعات گل کلمى به رنگ قرمز تیره بر روى اپیکارد، رنگ پریدگى وسیع در بافت میوکارد، هیدروتوراکس و آتلکتازى 

وسیع و پراکنده در ریه مشاهده گردید.در محوطه بطنی عالوه بر آسیت و تجمع مایع زرد رنگ و ژالتینى منعقد شده، گاستریت موکوسى وسیع با میزان 

فراوانى از لخته هاى شیر به همراه ضایعات اکیموز و پتشى در شیردان  و همچنین کبد مشکوك به سیروز و ضایعات فیبروتیک مرتبط با مسیر مهاجرت 

انگل به همراه ضایعات ریزبینى آنها  مشاده گردید. در بررسى میکروب شناسى از بافتهاى کبد، طحال، کلیه، ریه، شیردان و محتویات آن، باکترى اشریشیا 

کلی و کلستریدیوم پرفرنجنس از مدفوع و روده جدا گردید. با بررسی مجموع یافته هاي ماکروسکوپی و میکروسکوپی، بیماري کلی باسیلوز سپتیسمیک 

تشخیص داده شد.

واژه هاى کلیدى: پاتولوژى- کلى باسیلوزیس- کلستریدیوزیس- بره

سال اول، شماره چهارم، پائیز 1389 
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گزارش آسیب شناسى کلى باسیلوز سپتى سمیک در بره ها
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From February to March 2010, 4 lambs with GI tract disorders and sudden death were reffered to Mardabad Hospi-

tal of veterinary faculty, University of Tehran. In necropsy, macroscopic findings were valvular and epicardial pe-

techiae and ecchymoses,myocardial paleness ,mucosal gastritis, petechiae and ecchymoses with heavy milk clots 

in abomasum, hydrothorax,hemopricardium and yellow fibrinus clots in abdominal cavity. Cysticercosis,cerebral 

and renal lesions, pericardial vegetative red masses ,pulmonary atelectasis, hepatic scirrosis and fibrosis with para-

sitic migration lines were other  observations. In Bacteriological tests, in abomasum, spleen and kidney E-coli was 

isolated and so in intestinal contents, E-coli and c.perfringens wre isolated.
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گزارش آسیب شناسى  کلى باسیلوز سپتى سمیک  در بره ها 

٢٦٩

مقدمه

بره ها ى تازه  سپتی سمیک مربوط به   باسیلوز  بیمارى کلی 

شکل  و  مى دهد  رخ  حیات  اول  هفته  در  که  است  متولد  

مزمن و موضعى بیمارى تا سن دو هفتگى، مشاهده مى شود. 

بیمارى، کمبود ایمونوگلوبولین هاى در گردش  عامل اصلى 

مى باشد که به دلیل عدم کسب مقدار الزم آغوز، به وجود 

در اثر سپتی سمی است.  مى آید.جراحات ایجاد شده عموماً 

به همراه اشریشیا کلی  عفونت هاى باکتریایى مختلط اغلب 

بیمارى کلى  اشکال مختلف  رخ مى دهد.  آنتروتوکسوژنیک 

کلى  آنتروتوکسیک،  باسیلوزیس  کلى  نظیر  باسیلوزیس 

باسیلوزیس سپتى سمیک و کلى باسیلوزیس آنترو اینویسیو 

توصیف شده است. (1و2و3و4و5و6و8).

کلستریدیوم پرفرینجنس یکى از مهمترین علل آنتریت هاى 

بین حداقل 17  از  مى باشد.  اهلى  دامهاى  در  کلستریدیایى 

پاتوژنز  در  آنها  از  نوع  تنها 4  شناسایى شده  اگزوتوکسین 

این بیمارى دخیل هستند.این باسیلهاى هاگ شکل هنگامى 

سم خود را تولید مى کنند که شرایط محیطى بى هوازى و 

غنى برایشان فراهم شود. از چهار توکسین اصلى  براى دسته 

 A)بندى انواع توکسینرژیک کلستریدیوم به پنج گروه اصلى

تاE ) استفاده مى شود.(1و6و7). بیمارى کلستریدیایى روده 

که اغلب آنتروتوکسمى خوانده مى شود بیماریست که بوسیله  

ایجاد مى شود. اگرچه اگزوتوکسین این  نوع D این باکترى 

باکتري در روده تشخیص داده شده است، اما تاثیرات مهم 

این سم را در ارگانهاى دورتر از جمله مغز و کلیه می توان 

مشاهده نمود (3و4و6و9). 

 

توصیف بیمار 

الشه  سال 1388  اسفند  و3  بهمن  و 21  تاریخهاى 14  در 

4 راس بره که با عالئم اختالل در فعالیت دستگاه گوارش  

تلف شده بودند به بخش کالبد گشایى بیمارستان دامپزشکى 

مردآباد ارجاع داده شد.  در اخذ تاریخچه مشخص گردید 

که قبال گله واکسنهاى تب برفکى، آبله و آنتروتوکسمى را 

دریافت کرده بود. 

یافته هاي کالبد گشایی  

از:  بودند  ضایعات ماکروسکوپیک عبارت  در کالبدگشایى  

خونریزى از نوع پتشى و اکیموز در لبه دریچه هاى قلب و 

میوکارد، درمغز  در بافت  رنگ پریدگى وسیع  پریکارد  و  

کمى پرخونى،در شیردان گاستریت موکوسى وسیع با میزان 

فراوانى از لخته هاى شیر، ضایعات اکیموز،پته شى وهموتور

مایع زرد و ژالتینى  اکس،هیدروتراکس،آسیت،هموپریکارد. 

منعقد شونده که همراه آن  ضایعات مربوط به سیستى سرکوز 

تنیکولیس را نشان مى داد، بر روى اپیکارد قلب ضایعات گل 

آتلکتازى  تیره،ریه دچار  قرمز  به رنگ   (vegetative) کلمى

وسیع و پراکنده،کبد مشکوك به سیروز و ضایعات فیبروتیک 

مرتبط با مسیر مهاجرت انگل در آن مشاهده گردید. در هیستو 

پاتولوژى ضایعات در کبد کانونهاى متعدد نکروز هموراژیک 

به همراه تغییر خفیف چربى و کیستهاى انگلى و یک کانون 

کوچک ضایعه گرانولوماتوزبه همراه دیوسلولهاى فراوان،در 

قلب سارکوسیستوز به همراه پریکاردیت هموراژیک منتشر 

و همچنین ضایعات گل کلمى با ساختارفیبرینى هموراژیک، 

ناحیه  در  شکل  اسفنجى  واکوئلهاى  و  پرخونى  مغز  در 

نوروپیل و کانونهاى گلیوز (ندولهاى گلیال). 

دربافت پوششى لوله هاى ادرارى کلیه دژنرسانس واکوئلى، 

فیبرینى  آرتریت  پرى  آئورت  شریان  ادوانتیس  الیه ى  در 

هموراژیک با نفوذ سلولهاى لنفوسیت و ماکروفاژ، در کولون 

آنتریت خفیف لنفوبالسماتیک.

کبد،ریه،شیردان  بافتهاى  از  شناسى  میکروب  بررسى  در 

جدا  کلی  اشریشیا  باکترى  کلیه،  و  آن،طحال  محتویات  و 

گردید،ضمنا از مدفوع و روده هم باکترى اشریشیا کولی و 

کلستریدیوم پرفرنجنس جدا گردید. 
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مجله پژوهشهاى بالینى دامپزشکى، سال اول، شماره چهارم، پائیز 1389

٢٧٠

بحث

حتى   و  کلستریدیوم  و  باسیل  کلى  از  ناشى  عفونت هاى 

کریپتوسپوریدیوم و کوکسیدیا در بسیارى موارد مى توانند در 

ارتباط  با عفونت هاى اولیه ویروسى از قبیل کورونا ویروس  

و روتا ویروس ایجاد شوند (4و6) که امکان بررسى تمامى 

آن ها در این موارد وجود نداشت. با توجه به وجود ضایعات 

در نقاط مختلف بدن دامها و نیز بروز آماس فیبرینى  شکل 

به  الزم  گرفت.  قرار  توجه  مورد  باسیلى  کلى  سپتیسمیک 

به  مى تواند  مختلط  باکتریایى  عفونتهاى  غالبا  که  ذکر است 

که  دهد (4و6)  رخ  کلی  اشریشیا  از  ناشى  عفونت  همراه 

عفونت  با  کلستریدیایى  عفونت  همراهى  نیز  مورد  این  در 

کلى باسیلى روى داده است.در مواردى از بیمارى ناشى از 

کلستریدیاها در بره ها که به شکل فوق حاد ایجاد مى گردد 

ممکن است ضایعات قابل اهمیت مشاهده نشود.گاه ممکن 

از ضایعات  اختناق در روده ها دیده  است در همین شکل 

شود. اما مشخص ترین ضایعه در کلستریدیوز بره ها همانا 

کمى  بطنى   محوطه  در  معموال  است.  هموراژیک  آنتریت 

مایعات سروزى و خون آلود دیده مى شود. ضایعات در دیگر 

بافت ها و اندام ها در اثر توکسمى شدید حادث مى گردد. که 

بیشتر به شکل پرخونى ادم و تورم و بزرگ شدن گاه به همراه 

خونریزى در بافت هاى کبد  کلیه  طحال  قلب وپریکارد  ریه  

و نگارى است که تایید نهایى بیمارى کلستریدیوز با مشاهده 

باسیلها در ضایعات نکروزه و زخم گوارشى  وجدا سازى 

در سپتیسمى  از محتویات تازه روده ها مى باشد.  توکسین ها 

کلى باسیلى بره ها نکات مهم مشاهده پرخونى و ادم مخاط 

بوقک ها و سینوسها و گاه به شکل سینوزیت موکوسى  در 

توصیه مى گردد تا جاى  چرکى و هموراژیک مى باشد.(4). 

ممکن براى تشخیص ضایعات روده اى به منظور رسیدن به 

درمان و یا پیشگیرى صحیح تشخیص آزمایشات پاتولوژى 

به همراه آزمایشات میکروبیولوژى با هم انجام گردیده و تا 

جاى ممکن آزمایش آنتى بیوگرام صورت پذیرد تا بتوان به 

نتیجه مطلوب رسید. 
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