
 

��

نخستينگزارش ساركوئيداسبي دراسبچهخزر
تهران دامپزشکي فيزيولوژي دانشکده تخصصي عباس ابويساني، دانشجوي دکتري •

مشهد  د امپزشکي دانشکده پاتولوژي بخش د انشيار ملکي، محسن • 
خراسان جهاد کشاورزي آموزش مجتمع دامپزشکي گروه مدير اديب نيشابوري، محمود • 

۱۳۸۴ ماه دي تاريخ پذيرش: ۱۳۸۳ آبان ماه دريافت: تاريخ

E-mail: abavisani@ut.ac.ir

چكيده
کليه و قاطر) و سميان(اسب،االغ تک مختلف جنس، نژادهاي هر دو در پوستي تومور شـايعترين عنوان به سـارکوئيد
اسـت. بدن سـطح موي كم نازک و پوسـت با نواحي تومور اين بروز مکانهاي رايجترين ميدهد. رخ آنهـا رنگهـاي
بوده متنوع آن روشهاي درماني ميباشـد. مخلوط فيبروبالسـتيک و زگيلي، پنهان، نوع آن شـامل مختلف اشـکال
ليکن شده، گزارش کرات به اسـب سارکوئيد در کنون تا د رمان اسـت. از عود مجدد بعد روشها اين عمده مشـکل و
سوارکاري مجموعه در خزر اسبچه ساله يک نريان ۵ است.در اسـبچه خزر در سارکوئيد نخسـتين گزارش اخير مقاله
قدامي و حرکتـي اندام داخلـي سـطح د ر شـکل زگيلي توده يک خراسـان کشـاورزي جهاد آموزش مجتمع رخـش
ضايعه، خصوصيات و به مشـخصات با توجه گرديد. مشـاهده قضيب غالف در اطراف ديگر نيز توموري تـوده چند يـن
بررسـي شـد و انجام ضايعات از نمونهبرداري تشـخيص، تاييد شـد.جهت داده زگيلي(وروکوز)تشـخيص سـارکوئيد

کرد. تاييد را سارکوئيد تومور نيز آن هيستوپاتولوژيکي

هيستوپاتولوژيک خزر، اسبچه سارکوئيد، گزارش، کليدي: كلمات
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آبزيان۱۹۷ و د ام امور در

مقدمه
جنوبي افريقاي ۱۹۳۶ در ــال س در جكسون توسط بار اولين كه ــت اس ــتي فيبروبالس موضعي مهاجم تومور يك ــاركوئيد س
ــميان نمايان تكس بدن جايي از هر در مختلف ــتي با اندازههاي پوس صورت توده هاي به تومور اين .(۴) ــد توصيف ش و تعريف
است ۲ و ۱ نوع پاپيلوماويروس گاوي قوي احتمال ــاركوئيد به س علت ــت(۱۲،۹،۴). اس ــده ش يافت جهان جاي همه در و ــده ش
الزم ژنتيكي استعداد و موضعي ، جراحت قبلي ديدگي آسيب نظير عواملي ويروس بر حضور عالوه بيماري، بروز براي .(۹،۴،۳)
افزايش سن افزايش با و است ناد ر خيلي ــال يكس از سنين كمتر ميشوند (۳). در مبتال آن به االغ و قاطر ــب، اس .(۱۲،۹) ــت اس
شده تعيين درصد ۰/۵ -۲ دنيا مختلف مراکز درماني به شده مراجعه در اسبهاي سميان وقوع سارکوئيد تک ميزان .(۸) مييابد
ضايعه سارکوئيدي مورد ۷ تعداد تهران اطراف اسبداري هاي در ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ تا سالهاي بين نگر گذشته در مطالعهاي است(۸).

است(۲). شده داده تشخيص آن(۷۳/ ۰درصد) به مشکوک يا
و تيمار وسايل مستقيم،مگسها، تماس طريق از انتقال امكان وجود اين با نيست. مشخص دقيق طور به بيماري اين انتقال طريقه
موضعي تكثير ساركوئيد ، ميطلبد(۱۰). را بيشتري تحقيق موارد، اين نمود ن ثابت ليكن وجود د ارد، آلوده مراتع در زخم آلودگي يا
به شكل عمدتًا صورت منفرد يا به ضايعه است(۵). سوزني شكل۱ از سلولهاي مشتق تومورهاي جزء و بوده (۹) درم و اپيدرم بافت

ميباشد (۱۲،۹). مخلوط۵ و فيبروبالستيک۴ زگيلي۳، پنهان۲،  نوع كه شامل است مختلفي اشكال داراي و شده ايجاد چندتايي
مورد ــتين نخس اخير ــزارش گ ليکن ــده (۹،۸،۵،۲) ش گزارش ــبان اس در ــارکوئيد متعدد س موارد ــف مختل ــع مناب در
بر در ايران آن بومي بود ن خزر و درياي ــيه حاش حيوان از اوليه اين ــتگاه به خاس توجه ــت.با خزر اس ــبچه ــارکوئيد د راس س

مي شود. افزوده گزارش اهميت

روش کار مواد و
مجتمع ــش رخ ــوارکاري س مجموعه در ۱۳۸۲ ــال س ــتان تابس در
ــب اس و خزر ــبچه اس که تعدادي ــان خراس ــاورزي کش جهاد آموزش
خزر ــبچه ــاله اس س نريان ۵ يک در ــد ، نگهداري ميش آن در ــن ترکم
قدامي(ناحيه ــي حرکت اندام د اخلي ــطح س در ــکل ش زگيلي تود ه يک
ــاهده قصيب مش در اطراف غالف ــوده ديگر ت چند ين و آرنج) ــل مفص

.(۱ گرد يد(شکل
قبل يکسال از حدود مذکور تودههاي ــد که ش ــابقه مشخص س اخذ با

عالمت هيچگونه دام باليني معاينه در رشد کرده اند . تدريج به و شده ظاهر
داخل تزريق از ميکروسکوپي، بعد بررسي منظور نشد. به يافت طبيعي غير
بخشي پنس و تيغ اسکالپل از استفاده با حيوان رام کرد ن و رامپون وريدي
درصد ۱۰ فرمالين در نمونهها ــد. ش ــته موجود برداش توموري تودههاي از
مشهد ارسال گرديد .پس دامپزشکي دانشکده آزمايشگاه و به ــد ش داده قرار
قالبهاي تهيه و گزيلل الکل و در آنها دادن نمونهها ،حمام ــدن ش از پايدار
ائوزين ــيلين روش هماتوکس ــا ب ــد ه و ش گرفته الزم برش هاي ــي، پارافين

شدند. رنگآميزي
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The first report on equine sarcoid in Caspian pony

By: A. Abavisani. Dept. of Physiology, Veterinary Faculty, University of Tehran Maleki M. Dept. of Pathology, 
Veterinary Faculty, Ferolowsi University of Mashhad M. Adibnishabouri, Jihad-e- Agriculture Educational Complex. 
Mashhad.
Equine sarcoid as the most common skin tumor, takes place in different breeds,colors and both genders of solipeds 

(horses,donkeys and mules).The most common areas of such an occurrence are areas with thin skin and less hair.Various 

forms of sarcoid consist occult,warty,fibroblastic and mixed types.Therapeutic approaches are different,but recurrent 

state is the most important problem. Although sarcoid has been frequently reported in horses so far,the present article 

is the first report of equine sarcoid occurrence in Caspian pony.A five-year-old Caspian pony  with a warty mass 

in axillary site and around its prepuce in Rakhsh Equestrain Section of Khorassan Jihad-e-Agriculture Educational 

Complex was examined.Given the examinaton of the mass under study,the sarcoid warty type was identified.To 

confirm the primary diagnosis,the biopsy of the mass was conducted and the histopathological examinations indicated 

the equine sarcoid tumor.
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۱۹۸ آبزيان و د ام امور در

اسبي... ساركوئيد گزارش نخستين

نتايج
حالت و خشک ــطح س داراي ضايعات ــکوپي، ــي ماکروس در بررس
تود ه بزرگترين ــر قط بود. ــاري از مو ع آنها ــطح س و بود ه ــي کلم گل
ــتوپاتولوژيک نمونهها، هيس در مقطع ــج). آرن بود (ناحيه ــانتيمتر س ۵
ــاهده مش اپيدرمي ــدن پگهاي ش طويل و آکانتوز اپيدرم ــه ناحي در
تکثير ــال در ح ــت فيبروبالس زيادي ــداد تع درم ــه ناحي در ــد. گردي
و داراي ــکل ش ــتارهاي س يا ــکل ش دوکي که عمومًا ــد ــاهده ش مش
ــتههاي رش در آنها و ــد بودن پهلو ــد چن بيضي يا ــل ــتههاي طوي هس
ــتههاي دس صورت محدود ي به نواحي در نامنظم و صورت ــه ب کالژن
عمومًا توموري ــلول هاي س استقرار بودند .الگوي ــاهد ه مش قابل طولي
ــت گردبادي حال نواحي ــي برخ در نامنظم و ــده پيچي ــم دره ــت حال
به عمومًا ــدرم اپي مجاور ناحيه در ــت فيبروبالس ــلولهاي س ــت. د اش
در بين ــد . بودن ــاهد ه مش قابل پايه ــاء غش بر عمود موازي و ــورت ص
ــاهده مش ميتوزي ــکال اش از ــدودي مح تعداد ــوري ــلولهاي توم س

۲و۳). هاي گرديد(شكل

بحث
کل از درصد ۲۰ حدود و بوده اسبان در نئوپالسم متداولترين سارکوئيد
بويژه جوان و بالغ اسبهاي در معموًال برميگيرد (۹). د ر اسب را تومورهاي
حرکتي، اندامهاي ــر، نواحي س عمدتًا در و است متداول سالگي ۳-۶ ــن س
ميافتد(۱۲،۱۱،۹،۸،۲).ضايعات اتفاق قضيب غالف و ــکم ش تحتاني ناحيه
معموًال بوده و کلمي گل حالت و خشک سطح د اراي ــارکوئيد زگيلي س نوع

دارند(۱۲،۹،۲). سانتيمتر ۶ از کمتر قطر
ــتباه اش قابل از بيماريها ــي برخ ــا ب ــارکوئيد س ــف مختل ــکال اش
ــي ميکروسکوپي بررس از استفاده با بايستي آن زگيلي ــکل ش ــتند. هس
براي ــکوپي ميکروس ــي شود .بررس داده تفريق ــوز پاپيلومات ــاري از بيم
ــالزي هيپرپ ــت(۱۱،۱۰،۹). الزامياس ــارکوئيد س ــي قطع ــخيص تش
دوکي مختلف ــکال اش با ــت فيبروبالس ــلول هاي س تکثير ــک، آکانتوتي
کالژن هاي ــته رش فراوان با اي زمينه ــکل،حضور ماده ش ــتارهاي س و
و ــارکوئيد زگيلي س ــخصات از مش ميتوزي ــکال اش ــور و حض ــچ مارپي

است(۱۱،۹،۷،۵). فيبروبالستيک
نتايج با آنها حضور ضايعات و محل ــکل و ش اندازه مبتال، اسبچه ــن س
نمونههاي ــکوپيک ميکروس دارد.خصوصيات همخواني الذکر فوق تحقيقات

مينمايد. تاييد را تومور زگيلي نوع نيز شده اخذ
هاي ــبان اسبد اري در اس سارکوئيد ۴ مورد باليني وقوع ۱۳۷۳ ــال س
االغ سارکوئيد اطراف مقعدي از است(۱).گزارشي تهران گزارش شده اطراف
گزارش نخستين اين واقع در دارد (۶). وجود ــيراز ۱۳۷۶در ش ــال س در نيز

سارکوئيد است. به خزر اسبچه ابتالي گزارش

پاورقيها
1 - Spindle Cell tumors

2 - Occult

3 - Verrucous or warty

4 - Fibroblastic

5 - Mix

به به ساركوئيد مبتال خزر ۱- اسبچه
شود توجه حركتي قدامي اندام داخلي در قسمت توموري توده

شود توجه اسكروتوم و قضيب غالف ناحيه توموري در به توده هاي

۱- شكل
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حال تكثير در سلولهاي فيبروبالست فراواني به تومور ساركوئيد. ناحيه درمي ۲- شكل
سلولهاي گردبادي استقرار از الگوي محدودي نواحي آنها و استقرار مدل نامنظم بودن و

. ۳۲۰x درشتنمايي ائوزين، و هماتوكسيلين رنگآميزي شود. توموري توجه

شكل دوكي توموري سلولهاي فيبروبالست به .۴ شكل شماره از بزرگتري نماي شكل ۳-
از بعضي در توموري سلولهاي گردبادي استقرار الگوي و ميتوزي اشكال شكل، ستارهاي و

. ۶۴۰x درشتنمايي و ائوزين، رنگآميزي هماتوكسيلين شود. توجه نواحي




