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در گوسفند کبدي کارسينوم سلول هاي

چکيده
در ميان ميدهند. رخ نيز به صورت اوليه کبد وجود تومورهاي اين با اسـت، کبد ي خارج تهاجم تومورهاي براي مناسـبي محل کبد
رأس يک کشتارگاهي بازرسي هنگام ميباشد. در تر شايع گاو و گوسفند د ر کبد ي کارسينوم سلولهاي کبدي، اوليه نئوپالسمهاي
گوسفند اين در ريه توموري تودههاي بيشتر، با بررسيهاي گرد يد. آن مشاهده کبد در بزرگي توموري توده ۳ ساله، ماد ه گوسفند
قسمتهاي آن به داخل کبدي تهاجم بود ندکه تشخيص قابل قرمز سفيد-زرد تا رنگ هاي با توموري مشـاهد ه شد ند. توده هاي نيز
کانونهاي هيسـتوپاتولوژي مطالعه د ر کبد د اشت. سـالم قسـمتهاي با مشـخصي مرز بود. توده توموري رؤيت قابل کبد مختلف
توموري بافتهاي در بود ند. شده هم جدا از بافت پيوندي توسط نوارهايي از بودند که کبد قابل رؤيت در مختلف اندازههاي با توموري
هيستوپاتولوژي وجود مطالعه نتايج شدند . عاد ي ديده اشکال غير با بزرگ و هسته هاي با بزرگ سلولهاي نئوپالستيک ريه و کبد
تهاجم صورت به ميتواند تومور اين که داده اسـت نشان مطالعات کرد. تأييد به ريه را آن متاسـتاز و کبدي کارسـينوم سلول هاي

است. شد ه گزارش صفاق ريهها و به تومور اين متاستاز شود. منتشر کبد ي متاستاز خارج و کبد ي داخل

کبدي آدنوکارسينوماي هپاتوسلوالر، کارسينوم کبد ي،گوسفند، سلول هاي کارسينوم کبد، کليدي: کلمات
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Hepatocellular carcinoma in sheep

By: A. Derakhshafar, Associate prof. of phatology. Faculty of veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of 
Kerman - Iran. M. Hashempoor Sadeghian, Veterinarian, Fars Veterinary Organization M. N. Nazem, Instructor of 
Biochemistry, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University of Kerman Iran.
Liver is a suitable site for invasion of extrahepatic tumors. However hepatic tumors may happen primarily. Among primary 

hepatic neoplasms hepatocellular carcinoma predominates in sheep and cattle. A large tumor was seen in liver and lung of a 3 

years-old ewe at post slaughter examination. Tumors were diagnostic with white-yellow to red colors. Intra hepatic invasion 

was seen in different parts of liver. The tumor had significant border with normal parts. In histopathologic study tumor 

focuses with different sizes were seen, which were separated with a thin layer of connective tissue. In tissues of liver and 

lungs tumor, large neoplastic cells could be seen with large nucleus and abnormal shapes. Results of histopathologic study 

confirmed the existence of hepatocellular carcinoma and its metastasis to lungs. This tumor may spread with intrahepatic 

invasion and extrahepatic metastasis. Metastasis of this tumor to lungs and peritoneum has been reported.
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نتايج
در  را ــد ــام لوب هاي کب تم کيلوگرم ۲/۳ وزن ــا ب ــور مذک ــوده ت
و بود ــاهده مش قابل قرمز تا ــفيد -زرد س رنگ به تومور بود . ــه برگرفت
لبوله صورت به تومور ساختار ــد. ميش آن ديد ه روي بر خونريزي نقاط
بافتهاي قهوهاي رنگ ــطه واس کبد به ــالم س ــمتهاي قس با آن مرز و
به ــطح مقطع قسمتهاي . در س بود (شکل ۱) ــخص مش کامَال طبيعي
د هند ه نشان که شدند ــاهده مش توموري بافتهاي کبد ، ــالم ظاهر س
ــاي بافته مقطع ــطح س در ــن همچني بود ند. ــدي کب د اخل ــم تهاج
بودند. صفرا تجمع محل ــدند که ش د يده ــبزي س مناطق کبد ، توموري
ــدند که ش ديده توموري تودههاي ريه، بافت مختلف ــمتهاي در قس

توموري کبد بود. آن مشابه بافت رنگ
توموردر کوچک و ــزرگ ب کانون هاي ــتوپاتولوژي، هيس در مطالعهي
جدا هم از پيوند ي بافت نوارهايي از ــط توس که ــاهد ه گرديد ند، کبد مش
از بافت ضخيم ــولي کپس ــط توس توموري کانونهاي ريه در بود ند. ــده ش
مناطق ــزرگ و و ب کوچک خونريزيهاي ــد. بودن ــد ه ش محاصره پيوند ي
سلولهاي بين مرز ميخورد ند. چشم به تومور از ــمتهايي در قس نکروزه
ــلولهاي بود . س کامًال واضح توموري ــاي بافته با ريه يا و کبد ــي طبيع
د يده ــاد ي ع غير و ــکل بد ش بعضًا و ــته هاي بزرگ با هس بزرگ ــوري توم
موارد اين بر عالوه تومور ميباشد. مشخصات اين از پلئومورفيسم ــدند . ش
نتايج ــود. مينم جلب نظر ــکوپيک ميکروس ــع مقاط ميتوزي در ــکال اش
تأييد را کارسينوما ــلوالر هپاتوس بدخيم تومور ــتوپاتولوژيک، هيس مطالعه

. کرد (شکل ۲)

بحث
گاو تومور۸٪ تومورهاي اين داد ــان نش درآمريکا ساله دو ــي يک بررس
بالغ مبتال ــات حيوان ــکيل ميدهد. معموَال را تش ميش ــاي توموره ٪۱۱ و
سن است. ــد ه ش بيماري ديد ه نوزاد نيز برههاي وجود در اين با ، ــوند ميش
گوسفند در سال)و ۴تا۸ ــال(اغلب س ــه س از بيش آن در گاو، وقوع معمول
نژاد و جنس با تومور اين وقوع ــت. اس ــال) ۴تا۵س (اغلب ــال س از ۱ بيش

.(۵) ندارد ارتباطي
مي گيرد که بر در را کبد تمام ۵) و ،۳ ،۲) ــت اغلب منفرد اس تومور اين
بر را در کبد قسمتهاي بيشتر و منفرد بود صورت به تومور نيز اين مورد در
هپاتوما ميرسد. گرم کيلو ۵۰ تا ۳۶ به گاو در آنها از برخي وزن بود. گرفته
ــط معموًال توس و ــت، اس (Multi lobulated) لوبه چند صورت ــه ب ــوًال معم
ميروند د اخل ــمت س به ــول فيبروزي کپس از پيوند ي که از بافت د يوارهاي
ــود قابل خ مجاور بافت از راحتي ــه ــم ب نئوپالس .(۵) ــوند ميش جدا هم از
رنگ است(۲). کپسول د ار ياجزئي ، صورت کامل و به (۵ ،۲) است تشخيص
با رگههاي يا رنگارنگ اغلب خاکستري است، اما به ــفيد مايل س آن بيشتر
و سفيد خاکستري رنگهاي ــت. اس سبز نواحي و قرمز، ، ،زرد ــتري خاکس
قرمز رنگ ، چربي تغييرات يا نکروز رنگ زرد ، ميد هند. نشان را تومور بافت
.(۵ ،۳ ) است رنگ صفرا سبز، و ــيم، ماند ه پارانش باقي قهوه اي ، خونريزي
روشني به سبز و قرمز زرد ، ــفيد ، ــي رنگهاي س در مورد نمونه مورد بررس
سفيد هستند و سيروز، سفت گاو در تومورها اين از ــد ند. برخي ميش د يده
در است(۳). ــده نش بيان مشخصاتي چنين ــفند مورد گوس در در حالي که

نگرد يد. سفتي بافت کبد مشاهد ه و سيروز حاضرنيز بيمار

كبد بسيار توموري ۱- توده شكل
د ارد (پيکان سفيد). سالم قسمتهاي با مشخصي مرز و است  بزرگ

مقدمه
بد خيم تومورهاي از ــياري بس براي ــتاز متاس معمول ــد محل کب
سلول هاي منشأ ميتواند نيز اوليه صورت به وجودکبد، اين با ــت، اس
است ممکن صفراوي کبدي- سيستم اوليه تومورهاي ــد. توموري باش
صفراوي مجراي اپيتليوم ــيتها، هپاتوس همچون اپيتليال ــزاي اج از
و رگهاي پيوند ي بافتهاي مثل ــيال اجزاي مزانش و صفرا ــه کيس يا
صفراوي مجاري و کبد حقيقي ــمهاي نئوپالس شود (۲). ناشي خوني
اند(۳). داده شده شرح کالنژيوسلوالر يا هپاتوسلوالر صورت به عمدتًا
تومور بدخيم ( کبدي سلولهاي (کارسينوم ــلوالر هپاتوس تومورهاي
شايع و سگ (۵ ،۳ گوسفند(۲، و گاو در که ــت کبد ي اس ــلولهاي س
تومورهاي کمتر گزارش شده(۵). ــب اس و خوک گربه، د ر و ــت اس تر
اهميت واقع د ر رخ ميد هند . و گربه ــگ س در ــلوالر بيشتر کالنژيوس

است(۲). اندامها ساير آنها به کبد ، تهاجم داخل نئوپالسمهاي
ــي هنگام بازرس د ر ۱۳۸۱ ــفند ماه اس در کار: روش و تاريخچه
شهر ــتارگاه کش در سه ساله ــفند ماده گوس رأس يک ــتارگاهي کش
ــيهاي در بررس گرديد . ــاهد ه مش در کبد توموري بزرگي توده کرمان
شدند. د اده تشخيص گوسفند نيز اين د رريه توموري تود ههاي بيشتر
ريه، کبد، نشد. ــاهده مش توموري تودههاي از آثاري اند امها ــاير در س
بخش آسيب به ــي بيشتر بررس ــفند جهت گوس اين کليههاي و قلب

ارجاع يافت. شهيد باهنرکرمان شناسي دانشگاه

در... كبدي سلولهاي كارسينوم
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دو يک تا با ــلولي س رديفهاي در عادي حالت در توموري ــلولهاي س
فضاهاي ــه ب نزد يک بافت عادي ــد همانن که گرفتهاند ــرار ق ضخامت ــه الي
صفحات ــژهاي وي صورت بدخيم به ــيتهاي هپاتوس قرار دارند (۵). عروقي
بيشتري تعداد يا سه اند ازه به ميد هند که تشکيل را (Trabeculae)نامنظم
ميگيرد. ــرار ق ترابکول ها بين در ــي عروق فضاهاي و دارد ــلول ضخامت س
دارند. حضور ــتيک پالس نئو ــلولهاي س توده يا ــينيهاي خشن آس گاهي
خوبي به ــيت هاي هپاتوس ديده ميشوند از ــم پالس نئو در که ــلولهايي س
کارسينوم .(۳ ،۲) متفاوتند (Bizarre) غريب و عجيب اشکال تا يافته تمايز
که باشد ــده ش هپاتوسيتهايي تشکيل ــت از ممکن اس کبدي ــلول هاي س
محتواي و نازک ــاء باغش هستهاي بزرگ د انه دار، ــيد وفيل اس پالسم سيتو
کامًال مورد بحث نمونه د ر ــلولها س مشخصات که (۳) ــيدوفيليک دارند اس
شد ه تشکيل سلولهايي از تومورها برخي دارد. تطابق ــخصاتي مش با چنين
و است مشکل آن کيفيت تعيين و کوچک سيتوپالسم حجم د ر آنها اند که
مجاري سلولهاي اپيتليوم منشاء با تومورهايي از را ميتوان آنها سختي به
غول سلولهاي برخي تومورهاي هپاتوسلوالرحضور تفکيک کرد.در صفراوي
د يده ــت ــته اس با چند هس يا چند لوبه بزرگ ، ــته هس داراي يک که پيکر
بزرگ هستههايي با بزرگ سلول هاي حضور نيز نمونه اين د ر (۳) ــود مي ش

تأييد شد.
ساختار ند رت به ( صفراوي مجاري ــينوم کارس (بر خالف توموري بافت
اطراف مجراي در مجموعههايي در سلولها وجود گاهي اين با ــينار دارد، آس
ــورت ص به کبدي مرکز وريد و ــا لوبول ه ترياد ها، ــوند. ديد ه ميش مرکزي
ــا ام ــتند هس بزرگ معموًال ــتيک نئوپالس ــلولهاي وجود ندارد. س ــي واقع
ترابکوالر، مناطق برخي د ر دارند (۵). عادي ــلولهاي س بسياري با ــباهت ش
حاوي است ممکن فضاها که اين ميشوند آسينيها تشکيل يا کاناليکول ها

باشند (۳). صفرا
ــت اس ممکن توموري ــلولهاي س ــت. اس د ار ــول کپس معموًال ــور توم
کبدي و ــاب وريدهاي ب به خود ، ــراف کبد ي اط ــيم به پارانش بدون تهاجم
ــاير س در ثانويه عروقي برخي موارد تهاجم داخل د ر .(۵ نمايند (۳، تهاجم
نتيجه د ر است ممکن ميشود. هپاتوماي چندگانه، برقرار کبد ــمتهاي قس
ــت اس ممکن کبدي داخل کوچک ــتازهاي متاس ــد(۵). تهاجميباش چنين
چند تومور ــال۱۹۹۷ در س همکاران و Braun بر گيرد (۳). را در اوليه تومور
صفرا ــه و کيس صفراوي مجاري . دادند(۱) گزارش را ــلوالر س هپاتو کانوني

گيرند (۵). قرار تهاجم مورد توموري سلول هاي توسط است نيز، ممکن
، ــهاي ، چادرين ــدي ــاب کب ب لنفاوي ــد د غ به ــور توم ــن اي ــتاز متاس
صفاق ،(۲) قد اميشکم ــمت قس لنفاوي غدد قلب(۵)، ــتينال، برونکومد ياس
سلولهاي در تومور وريدي آزاد .تهاجم است ــده ش گزارش (۵ ،۲) ريهها و
وريد هاي به ــت اس ممکن داخل عروقي ــترش و گس ــت اس کبدي معمول
د ر وريد باب به عقب رو ــد رش يابد. ــترش گس وريد اجوف و بزرگ کبد ي
ــار فش افزايش به منجر خود يابد که ــترش گس معد ه و طحال ــد به ميتوان
گسترش منجر به ميکند که را باز ــانت هاي وريدي ش ــد ه و باب ش وريد بر
ممکن و است ــايع نيز ش به خود خود باب ميشود. پارگي ــترد ر حوزه بيش

شود(۳). کشند ه هموپريتونئوم به منجر است
مخاطات عروقي خوني پر و کاهش اشتها وزن، کاهش باعث تومور اين
کريت، ــو همات خون، ــرخ س گويچههاي ــن باعث افزايش همچني ــود . ميش
ــوارد م در ــيتمي س ميگردد. پلي آنزيم هاي کبدي فعاليت و ــن هموگلوبي
از ــتفاده اس با ميشود(۱). ديده ــلوالر کالنژيوس و ــلوالر هپاتوس تومورهاي
.(۴) داد تشخيص کبد اکوژن د ر به صورت را ضايعات ميتوان ــونوگرافي س
ضايعات کالنژيوسلوالر نيز تومور به کبد مبتال ــونوگرافيک، س ي مطالعه در

ميشود (۳). ديد ه اکوژن
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