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آسیبشناسی بافتی ضایعات کیسه صفرا در کبدهای ضبط شده از گاوهای کشتاری در
کشتارگاه صنعتی ارومیه
امیر امنیت طلب ،*1آراز مناف

فر2

 -1استادیار گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -5دانشآموخته دکترای دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتa.amniattalab@iaurmia.ac.ir :
(دریافت مقاله 94/6/30 :پذیرش نهایی)94/9/30 :

چکیده
در مدت يك ماه الشه  323رأس گاو ( 213رأس گاو نر و  111رأس گاو ماده) با مراجعه به كشتارگاه اروميه بازرسي شدد كددد و
كيسه صفراي  74رأس گاو داراي تغييرات ظاهري بودند مقاطع هيستوپاتولوژي از بافتهاي ضايعهدار تهيه شد و براي باكتريولوژي از
محتويات كيسههاي صفراي سالم و ضايعهدار كشت به عمل آمد عمده تغييرات ظاهري نظير افزايش ضخامت و خونريزيهاي پتهشي
شکل در ديواره كيسه صفرا ،سنگ در كيسه صفرا ،سنگهاي صفراوي كددي ،فاسيوليازيس كدد و ديکروسوليوم در كيسه صفرا ،كدد و
كيسههاي صفراوي ضايعهدار مشاهده شد مقاطع بافتي با سه روش هماتوكسيلين و ائوزين ( ،)H&Eپريوديك اسديد شدي

( )PASو

تريكروم ماسون ( )masson’s trichromeرنگآميزي شدند ضايعات بهصورت كولهسيستيت ،هيپرپالزي غدد سروموكوسي مخداطي،
پرخوني ،خونريزي ،نکروز چربي و افزايش ضخامت اليههاي كيسه صفرا مشاهده شدند همچنين باكتري اشريشيا كلي از  7مورد كيسه
صفرا جداسازي شد در جنس ماده بروز تغييرات ميکروسکوپي شامل كولهسيستيت ،افزايش ضخامت اليه مخداطي ،هيپدرپالزي غددد
سروموكوسي ،خونريزي در اليههاي غير از مخاط بود وجود باكتري در كشت محتويات كيسه صفرا جنس ماده بيشتر از جنس نر بود
( )p>1/10همچنين ،بروز كولهسيستيت در نژاد بومي منطقه در مقايسه با نژادهاي دورگه و هلشتاين بيشتر بود ( )p>1/10با توجه بده
نتايج ،يکي از عوامل مستعدكننده كولهسيستيت در گاوهاي منطقه ،شيوع فاسيوليازيس كددي است بهنظر ميرسد نحوه تغذيه سنتي و
رژيم غذايي گاوهاي بومي ،در بروز سنگهاي صفراوي كه خود در اثر كولهسيستيتها ايجاد ميشوند ،مؤثر ميباشند
کلید واژهها :كيسه صفرا ،هيستوپاتولوژي ،گاو ،كشتارگاه اروميه
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مقدمه

صفرا نهز ،اشریشها کوشی و کونشتریدی ش پراشرینجن

صفرا یک ترشح هضمی است که نقش

هممشی ا

انتشا و جذب چربیها بازی هیکند .اگرچشه اسشهدهای

ا

هشخص کر  .)Cable et al., 1997ک تشهتهتهشازی
هشای

گاو نا اسشت وتشی هشیت انشد باعشث ایجشا

صششفراوی ا ای الاتهششت ضششدههکروبی قشش ی هنششتند،

هح طشه ششکمی شش

تحقهقات اخهر نشان ا ه است که باکتری قا به تحمل

بر سششی ،ههششد وپ

سط ح بشایی صشفرا و تششکهل بهش اهوس ت سش جشن

 )gallbladder hydropsیا ه ک سل  )mucocelهتلاقب

پات ژنهشک اسشت  .)Dias et al., 2012اتتمشاب کهنشه

بروز کینژی ش اننشدا ی یشا ن نش ش صشفراوی

صفرا )cholecystitis

حه انات غهرهلم ل هی باششد

و اگر گر ن کهنه صفرا هندو شده باشد ،احتمال ا
به تنمایی و بدون خاتت ع اهل یگر ایجا ش  ،وتشی

)adenoma

.)Cable et al., 1997
شششدید کهنششه صششفرا

severe

biliary

یک گاو ها ه  6ساته ههبرید گزا ش شده

اسشت .)Tabaran et al., 2013
اوتهن ه

یشک

ژیا یازی

هطاتلشهای یگشر،

کهنشه صشفرای گشاو کشه بشه

اغوب ه ا بروز ک تهسهنشتهت هربش ب بشه تششکهل

عن ان یک بهما ی هشترک خطرناک اننان و اش هطشرح

سششن هششای کهنششه صششفرا  )cholelithiasisهششیباشششد

ترکهشه

 .)Hayes, 2007احتمششال ا ک تششهسهنششتهت

اثششر

عف نششتهششای باکتریششایی هاششل سششاتم نو ز اتفششا بهفتششد.
باکتریهای یگر از خش ن یشا بشه صش ت بای ونشده از
و ه ،هیت انند باعث ک تهسهنتهت حا یا هزهن شش ند.
ک تهسهنتهت هزهن بهط

است ،از یک گاو باتغ

کشتا گاه شمر سشه ا

گزا ش شده است که با بر سی تروا زوئهشتهشای ایشن

انگششل تششک یاختششهای ،گ نششه نن ژیا یششا ئ نششاته
 )Giardia duodenalisتشخهص ا ه شد.
تحقهق ،تروا زوئهتهای ژیا یشا

ایشن

 %4/5از  76کهنشه

هشخص ،با عف نت باکتریایی

صفرای گاو یاات ششد .)Degreli and Ozcelik, 2003

ط ینیهدت هجا ی صفراوی و یا تحریک هزهن ناششی

هدف از هطاتله حاضر ،بر سی ههنت پات ت ژی تغههرات

از سن های صفراوی یا انگلهشای کهنشه صشفرا همشراه

کبدهای ضب شده گاوهای کششتا ششده

هشیباششد  .)Raoofi et al., 2012bتشاکن ن هطاتلشات

کهنه صفرا

کشتا گاه ا وههه ب

تشا نش ع و ششدت ضشایلات بشا

گششاو و یششا ضششایلات

ت جه به عیئس ظاهری و نهشز یزبهنشی هششخص شش .

پات ت ژیشک نن انجششاش شششده اسشت و اکاششراً بششه صش ت

همچنهن از کهنههای صفرای ساتس و ضشایله ا کششت

سال  4831شه ع سن -

باکتریایی نهز بهعمل نهشد تشا عاهشل احتمشاتی باکتریشایی

هحششدو ی وی کهنششه صششفرا
گزا ش ثبت شدهاند .خاکی
های صفراوی ا

گ سفندان و گاوهای کشتا ششده

کشتا گاه تمران به ترتهب  %1/57و  %7/6گزا ش کشر ه
است خاکی.)4831 ،

گزا ش یگری ،نتایج ا زیابی

به شهمهایی سرش یک گشاو  9سشاته بشا عییشس ک تهشک و
کاه

ت تهد شهر،

هدت  2وز ،نششان هنشده نسشهب

کبدی و کونتاز ب  .کشت باکتریایی از هحت یات کهنشه

506

هرتب با ضایلات هشخص ش  .از طرف یگر ،ا تبشاب
بششهن ضششایلات کبششدی و کهنششه صششفرا
کشتا شده ،هشخص گر ید.

گاوهششای
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مواد و روشها
ایششن تحقهششق

نزهایشگاه باکتری ت ژی به هن
و هرحوششه کشششتا گاهی بششه وش
طشی

ههدانی و تصا ای) و نزهایششگاهی انجشاش ششد.

عششدش وج ش

تلههن وجش

نت ش گی باکتریششایی

اخششل کهنششههششای

صفراوی ،از هحت یات کهنههای صفراوی ساتس و ا ای

یک هاه هر هفته  1وز ،به ط یکشه ترتهشب وزهشا

ضایلات صفراوی و کبدی 81 ،ه

هفتههای بلدی ع ض هشیششد ،بشا هراجلشه وزانشه بشه

شد  41نم نه سشاتس و  21نم نشه پات ت ژیشک) .پش

کشتا گاه صنلتی ا وههشه
پ ستکنی

همزهشان بشا عمشل کششتا و

ا اهه زنجهشره کششتا  ،بشه هحشخ خشا

یشا

نم نهبر ا ی انجاش
از

بهنبر ن باکتریهای سطحی ی ا ه کهنه صشفرا ت سش
اسپات ل قاشقک) اغ ،ت سش سشرن هشای اسشتریل از

شدن اهلاء و احشاء ت س هتصدیان کشتا  ،کبد و کهنه

هحت یات صفراوی به اندازه  41ههویتهتر نم نه اخذ ششد

صفرای تماهی گاوهای کشتا شده به ص ت ظاهری و

هجاو ت یخ به نزهایششگاه بشاکتریشناسشی هنتقشل

هیهنه باز سی قهق ششده و

اشرشهشای هخصش ،،

هشخصات ننما از قبهل شکل ظاهری ،ق اش ،ن
تغههرات ظاهری
جشن

اندازه،

کهنه صفرا و کبد و همچنهن سن و

و نششژا ثبششت هششیشششد .از تلششدا  828أ
نر و  441أ

بر سی شده  248أ

ها ه ب

گششاو
جدول

. )4

و

گر ید.
نزهای

نزهایششگاه هحت یشات سشرن

سترون هنتقل و به هدت  2قهقه ت س

همگن کننده ،یکن اخت شد.
هطابق با وش یا

جه سونه

سشن هشای صشفرا و یشا ضشایلات احتمشاتی ت هش ی و
غهرت ه ش ی ه ش

باز سششی قششرا گرات شه و از تمششاهی

نم نههای هشک ک از ن ر ن  ،قش اش و انشدازه پش
عک بر ا ی ،نم نهبر ا ی به هن

از

و همکا ان

سشتگاه

هرحوشه بلشد نم نشههشا
هحه کشت نگشا

خ ن ا به ص ت خطی کششت ا ه ششدند
 .)al., 2012پ

تمششاهی کهنششههششای صششفرا بششا هیهنششه از ن ششر وج ش

بشه ت تشههشای

Dias et

از یشک ششب گرهخانشهگشذا ی
 ،پوهتها کنترل شده و

ص ت ششد

پرگنه باکتریایی ،پرگنهها از ن ر ه ا تش ژی ،وجش
عدش وج

85
یشا

هم تهز و ن نههزی گرش بر سی ششدند .بشا

ت جه به اینکه پرگنههشای ششد کشر ه

هحشه نگشا

بشاکتریشناسشی و

خ ن ا باسهلهای گرش هنفشی ب نشد ،بشرای تششخهص

نسهبشناسی به وش هلم ل انجاش شد .از نم نشه هشای

و گ نه باکتری نزهای های به شهمهایی تفریقی با

بااتی پ

از ثب ت

ارهاتهن باار  41صشد و پش

طی هراحل پاساژ بااتی و قاتب گهشری ،ت سش

از

جن
کشت

هحه نگا هک کشانکی ،نگشا ائش زین هتشهون

سشتگاه

بو  ،نگا سه قندی نهن ا و نزهای های انشدول ،هتهشل

ههکروت ش  )microtomeهقاطع با ضخاهت  6ههکروهتشر

 ،وژئز پروسکائر و سهم ن سهترات  )IMViCانجشاش

تمهه و بشا سشه وش همات کنشهوهن و ائش زین ،)H&E
پری یششک اسششهد شششه

 )PASو تششریکششروش هاس ش ن

 )masson’s trichromeن نههزی شدند .برای بر سی
نسهب شناسشی هقشاطع بشااتی ،از ههکروسشک
استفا ه شد.

نش ی

شدند.
تحليل آماري دادهها :جمت بر سی وجش
اراوانی ضایلات

بهن گروههای هش

اخشتیف
هطاتلشه بشر

حنب سن ،جن

و نژا از نزه نهای غهشر پا اهتریشک

کروسکال واته

 )Kruskal Wallisو یش هشن-ویتنشی
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سشطح اطمهنششان  %97اسششتفا ه

بشه صش ت ااشزای

ضایلات ههکروسشک پی و جشن

شد .همچنهن جمت بر سی همبنتگی بهن اراوانی نش ع

ضخاهت ییه هخشاطی هشا ه) ،ک تشه سهنشتهت هشا ه)،

ضشششایلات هششششاهده ششششده از نزهششش ن همبنشششتگی

ههپرپیزی غد سروه ک سی هخشاطی هشا ه) و وجش
کشت هحت یات کهنه صفرا هشا ه) هششاهده

غهرپا اهتریک کنشدال  )Kendallاسشتفا ه ششد .تحوهشل

باکتری

نها ی ت س نرشاازا  SPSSننخه  43انجاش شد.

شد جدول  .)7هقاینه اراوانی تغههشرات ههکروسشک پی
کهنه صفرا

یافتهها

ااششزای

این هطاتله از تلدا  828أ

گشاو باز سشی ششده،

تلششدا  89أ

گششاو ا ای ضششایلات هاکروسششک پی و

ههکروسک پی

بااشت کهنشه صشفرا ب نشد .بهششترین

اراوانی ضایلات

ها ه  22أ ) ،نشژا بش هی

جن

گاوهشا نششان ا اقش

سنهن هختو

ضششخاهت ییششه هخششاطی

هقاینششه بششا سششایر

تغههرات ا ای ابطه هلنشی ا بشا سشن گاوهشای هش
و

هطاتله ب

سشنهن  1سشال 6 ،سشال و بشایتر ا ای

بهششششترین اراوانشششی بششش

بر سشششی

جشششدول .)6

هطاتلشه

هاکروسک پی کهنه صفرا و کبد اشهشای هش

 46أ ) و سن و سال  41أ ) ب ند جدول .)4

برخی از همسترین تغههرات هشاهده شده ششاهل سشن -

بهشترین اراوانی ضشایلات هاکروسشک پی کبشد و کهنشه

کهنه صفرا ،خ نریزیهشای

صفرا هرب ب به ااشزای
 )%27/8ب

ضشخاهت یش ا ه کهنشه صشفرا
ههشان ضشایلات

جشدول  .)2همچنشهن

ههکروسششک پی کهنششه صششفرا ،پرخشش نی  )%22/2ا ای
بهشششترین اراوانششی بشش
تغههششرات ههکروسششک پی
هختو ش

های صفراوی نگدانهای
پتهشی و اازای
پهگمانته

ضخاهت یش ا ه کهنشه صشفرا ،سشن

هجرای صفراوی کبد هبشتی بشه ااسشه ت ز و
ییه ا وانته

خ نریزی

کهنه صفرا ب ند شکل .)4

جششدول  .)8هقاینششه اراوانششی

بر سیهای ههکروسشک پی هقشاطع بشااتی بشا سشه وش

نژا هششای

ن نههزی نشان هنشده تغههشرات هختوفشی هاشل

کهنششه صششفرا

هختو

گششاو نشششان ا کششه اراوانششی نکششروز چربششی،

خ نریزیهای کان نی ،تروهب ز ،ک تهسهنشتهت سشروزی

ک تهسهنتهت و ههپرپیزی غشد سروه ک سشی هخشاطی

ه ک سی و اهبرینی ،تخریب غد  ،ا ش ،نکشروز چربشی و

بهترتهب ا ای ابطه هلنی ا بشا نشژا هشای ه تششتاین،

یش ا ه کهنشه

ب هی و وبشا ه بش هی ب نشد جشدول .)1
هقاینه اراوانی تغههرات ههکروسشک پی

ابطشه بشا

نت گی انگوی بشا ی و یکروسش ته ش
صفرا ب ند شکل .)2

کهنشه صشفرا

جن های نشر و هشا ه گاوهشا ،ا تبشاب هلنشی ا بشهن
جدول  -1فراواني جنس ،سن و نژاد دامهاي مورد آزمون
جنس دام
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سن ( سال )

نژاد

نر

ماده

بومی

دورگه

هلشتاین

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش و باالتر

22

45

46

44

42

7

41

9

1

3

8
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جدول  -2فراواني ضايعات ماکروسکوپي کبد و کيسه صفرا در دامهاي مورد آزمون
گاو ( رأس )

درصد

ضایعه

کهنه صفرا

2

2/66

ضخاهت ی ا ه کهنه صفرا

49

27/8

1

7/88

2

2/66

6

3

ااسه ت ز کبدی

47

21

تغههر چربی کبد

5

9/88

سن های صفراوی

2

2/66

ضایلات یگر کبدی کهنت ههداتهک و نبنه)

43

21

سن
اازای

هخاب کهنه صفرا

پتهشی
خ نریزی

ا وانته

یکروسوه ش

کهنه صفرا
کهنه صفرا

جدول  -3فراواني ضايعات ميکروسکوپي کيسه صفرا در دامهاي مورد آزمون
ضایعه

گاو (رأس)

درصد

پرخش نی

41

22/2

هخاطات

7

44/4

ییههای یگر

1

3/3

ضخاهت ییه هخاطی

6

48/8

ضخاهت ییههای یگر کهنه صفرا

7

44/4

نکروز چربی

8

6/6

ک تهسهنتهت

6

48/8

ههپرپیزی غد سروه ک سی هخاطی

5

47/7

خ نریزی
خ نریزی
اازای
اازای

جدول  -4مقايسه فراواني تغييرات ميکروسکوپي در کيسه صفرا در نژادهاي مختلف گاوهاي مورد آزمون
تغییرات میکروسکوپی در کیسه صفرا

نژاد
پر خونی

خونریزی

خونریزی در

افزایش

افزایش

نکروز

در مخاطات

الیههای

ضخامت الیه

ضخامت الیه-

چربی

دیگر

مخاطی

های دیگر

سروموکوسی

کیسه صفرا

مخاطی

ه تشتاین

8 )27%

1 )1%

1 )1%

1 )1%

8 )27%

ب هی

1 )27%

1 )27%

2 )42/7%

7 )84/8%

4 )6/8%

و گه

8 )25/7%

4 )9/4%

2 )43/2%

4 )9/4%

4 )9/4%

p=1/93

p=1/481

p=1/884

p=1/16

p=1/819

a

b

b

کولهسیستیت

a

8 )27%
1 )1%
1 )1%

p=1/126

b

غدد

کشت محتویات
کیسه صفرا

a

1 )1%

7 )84/8%

a

هیپرپالزی

وجود باکتری در

4 )9/4%

p=1/183

b

a

1 )1%

4 )3/8%

6 )85/7%

8 )43/3%

4 )9/4%

1)1%

p=1/127

p=1/253

 :b,aحروف غير يکسان نشاندهنده اختالف معنيدار ميباشد ( .)p>5/50در مواردي که فراواني صفر است ،از آزمون فيشر( )Fisher's exact testنيز استفاده شده است.
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جدول  -0مقايسه فراواني تغييرات ميکروسکوپي در کيسه صفرا در جنسهاي نر و ماده گاوهاي مورد آزمون
تغییرات میکروسکوپی در کیسه صفرا

جنس
پر خـونی

خونریزی در

خونریزی در

افزایش

افزایش

نکروز

کوله

هیپرپالزی غدد

وجود باکتری

مخاطات

الیههای

ضخامت الیه

ضخامت

چربی

سیستیت

سروموکوسی

در کشت

دیگر

مخاطی

الیههای دیگر

مخاطی

محتویات
کیسه صفرا

کیسه صفرا

نر

7)22/5%

2)9/4%

4)1/7%

a

4)1/7%

8)48/6%

2)9/4%

a

4)1/7%

a

4)1/7%

a

1 )1%

ها ه

7)29/1%

8)45/6%

8)45/6%

b

7)29/1%

2)44/3%

4)7/9%

b

7)29/1%

b

6)87/8%

b

1)28/7%

p=1/68

p=1/43

p=1/12

p=1/36

p=1/188

p=1/188

p=1/51

p=1/146

p=1/148

 :b,aحروف غير يکسان نشاندهنده اختالف معنيدار مي باشد ( .)p>5/50در مواردي که فراواني صفر است ،از آزمون فيشر( )Fisher's exact testنيز استفاده شده است.

جدول  -6مقايسه فراواني تغييرات ميکروسکوپي در کيسه صفرا در سنين مختلف گاوهاي مورد آزمون
تغییرات میکروسکوپی در کیسه صفرا

سن (سال)
پر خـونی

خونریزی

خونریزی در

افزایش

افزایش

در

الیههای دیگر

ضخامت الیه

ضخامت

سروموکوسی

مخاطی

الیههای دیگر

مخاطی

مخاطات

نکروز چربی

کوله سیستیت

هیپرپالزی غدد

وجود باکتری
در کشت
محتویات کیسه
صفرا

کیسه صفرا

4

8)61%

4)21%

2)11%

a

1 )1%

1 )1%

1 )1%

4)21%

4)21%

4)21%

2

2)21%

4)41%

1 )1%

a

1 )1%

2)21%

2)21%

1 )1%

1 )1%

1 )1%

8

2)22/2%

1 )1%

1 )1%

ab

1

1 )1%

4)27%

1 )1%

b

7

4)42/7%

4)42/7%

2)27%

ab

6

2)66/5%

4)88/8%

1)1%

b

p=1/472

p=1/67

p=1/13

4)44/4%

2)71%
4)42/7%

2)66/5%

p=1/125

4)44/4%

4)44/4%

1 )1%

4)44/4%

4)44/4%

1 )1%

1 )1%

4)27%

2)71%

1 )1%

4)42/7%

1 )1%

2)27%

4)42/7%

4)42/7%

4)88/8%

4)88/8%

)88/8%

2)66/5%

4)88/8%

p=1/61

p=1/163

p=1/51

p=1/24

p=1/76

 :ab,b,aحروف غير يکسان نشاندهنده اختالف معنيدار مي باشد ( .)p>5/50در مواردي که فراواني صفر است ،از آزمون فيشر( )Fisher's exact testنيز استفاده شده است.

نتایج باکتریشناسی نشان ا که جدایهها
هککانکی ،یکت ز هابت و
بو

هحه نگا

هحه نگا ائ زین هتشهون

ا ای پرگنههای هرکز سشهاه بشا جشیی سشبز اوشزی

ب ند .همچنهن

نزهای هشای به ششهمهایی تفریقشی ،بشاکتری هش

ن شر

اشریشها کوی تشخهص ا ه شد.
از س ی یگر نتایج نشان ا غهر از هتغهرهای جن

هحه نگا سه قندی نهن ا  ،تخمهر

ها ه) و نژا ب هی) که از تحاظ نها ی با بروز ضایلات

یکت ز ،ساکا ز و گو کز همراه با تششکهل گشاز هششاهده

ههکروسک پی

کهنه صشفرا ا تبشاب هلنشی ا اششتند

شد .از س ی یگشر ،اتگش ی نزهشای هشای  IMViCبشه

،)p>5/50

ص ت اندول  ،)+هتهل
سهم ن سهترات  )-ب ند.

) ،وژوئز پروسکائر  )+ونمایت با ت جه به جداول

سششایر هشش ا ا تبششاب هلنششی ا ی بششهن

ضایلات کهنه صفرا با هتغهرهشای هش

نزهش ن وجش

نداشت .از طشرف یگشر بشا اسشتفا ه از نزهش ن ضشریب
همبنتگی کندال ،هشخص شد که غهشر از سشن و بشروز
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کهنشه صشفرا کشه ههشان ننمشا
نداشت،

بقهه هش ا بشهن

هتغهرها و بروز ضشایلات همبنشتگی هلنشی ا ی وجش
اشت .)p>5/50

شکل  -1نماي ظاهري از تغييرات مشااهده شاده در کيساه صافرا در

شکل  -2نمااي ريزبيناي از تغييارات باافتي مشااهده شاده در کيساه

گاوهاي کشتاري در کشتارگاه اروميه؛ ( )Aکيسه صفراي گاو ماده بومي

صاافراي گاوهاااي کشااتاري در کش اتارگاه اروميااه؛ ( )Aشااکل اصاالي:

 0ساله داراي  3عدد سنگ صفراوي رنگدانهاي به رنگ زرد مايال باه

خونريزي کانوني در بافت همبند مخاطي (ستاره) ،شکل داخلي :تخريا

سبز ،داراي هسته سياه )B( .مخاط کيسه صافرا داراي خاونريزيهااي

اليه انتيما و سلولهاي اندوتليال رگ (سر پيکان) ،ترومبوز با فيبرين کم

پتهشي و افزايش ضخامت ديواره )C( .کبد گاو دورگه  4ساله ،مبتال باه

در داخل رگ (شکل اصلي :رنگآميزي ماسون تريکروم ،درشتنمايي

فاسيولوز متوسط ،داراي سنگ  2/0ساانتيمتاري پيگمانتاه در مااراي

×155؛ شکل داخلي :رنگآميزي هماتوکسيلين و ائوزين ،درشاتنماايي

صفراوي و افزايش ضخامت در ديواره کيسه صفرا )D( .کيساه صافراي

× )B( .)455شااکل اصاالي :کولااهسيسااتيت سااروزي موکوسااي ،مااواد

گوساله دو رگه يكساله ،خونريزي به اندازه يك ساانتيمتار بار سا

سروزي به مقدار زياد (ستاره) و مواد موکوساي باه هماراه سالولهااي

خارجي (ادوانتيس) کيسه صفرا مشاهده ميشود.

التهابي (سر پيکان) .شکل داخلي :کولهسيساتيت ساروزي موکوساي باا
سلولهاي التهابي لنفوسيتي در البالي غدد سروموکوسي (پيکان) (شکل
اصلي :رنگ آميزي پريوديك اسيد شيف ،درشاتنماايي ×155؛ شاکل
داخلي :رنگ آميزي ماسون تريکروم ،درشتنمايي × )C( .)455شاکل
اصلي :کولهسيستيت فيبريني خفيف ،رشتههاي ظريف فيبرين در سا
مخاااطي (پيکااان) و ساالولهاااي التهااابي (ساار پيکااان) .شااکل داخلااي:
کولهسيستيت فيبريني شديد ،تخري
(ستاره) و تخري

بافت پوششي و جايگزيني فيبرين

غدد و کيستيك شدن آنهاا (پيکاان) (شاکل اصالي:

رنگآميزي پريوديك اسيد شيف ،درشتنماايي ×155؛ شاکل داخلاي:
رنگ آميزي ماسون تري کروم ،درشتنمايي × )D( .)155شکل اصالي:
ادم شديد و ترشحات سروزي (ستاره) ،پرخوني (سار پيکاان) و نکاروز
چربااي (پيکااان) .شااکل داخلااي :حرااور الرو ديکروسااولويوم در بااين
رشتههاي عرالني صاف و همبندي ديواره کيسه صفرا (پيکاان) (شاکل
اصلي :رنگ آميزي ماساون تاري کاروم ،درشاتنماايي ×155؛ شاکل
داخلي :رنگ آميزي پريوديك اسيد شيف ،درشتنمايي ×.)455
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بحث و نتیجهگیري

چما هحشالوبختهشا ی انجشاش ششد ،ششه ع سشن هشای

هطاتله حاضر ا تباب هلنی ا ی بهن تأثهر جشن
بروز ضایلات هاکروسک پی
نداشششت ،وتششی اششاکت
ههکروسک پی

و

کبد و کهنه صفرا وج

جششن

ا ی بهن جن

بششروز ضششایلات

کهنه صشفرا ششاهل ااشزای

ضشخاهت

ییشششه هخشششاطی ،ک تشششهسهنشششتهت ،ههپشششرپیزی غشششد
سروه ک سششی هخششاطی و وجشش
هحت یات کهنه صفرا هؤثر ب
جن

هذک

بششاکتری

کشششت

ط یکه ،بروز ضشایلات

ها ه به هراتب بهشتر از جن

یک بر سی تجربی کشه بشه هن ش
خرگش ش پش

غهرچرکی هشزهن

نشر بش .

ایجشا کینژیشت
از ایمشن کشر ن بشا

ننتیژن هجرای صفراوی انجاش شد ،ههزان وق ع تغههرات
پات ت ژیک به ط
نرهششا ب ش

چشمگهری

جن

صفراوی  %4/2گزا ش شده است .ضمناً اختیف هلنی-

هشا ه بهششتر از

وجش

نر و ها ه بزها از تحاظ ابشتی بشه سشن

نداششت  .)Raoofi et al., 2012aهمچنشهن

تحقهق کشتا گاهی یگری که وی  181أ

گ سشفند

تری -بختها ی انجاش شد ،ششه ع سشن هشای صشفراوی
 %4/6و هلنی ا ب ن شه ع نن

گ سفندان باتغ هشا ه

گشزا ش ششده اسشت  .)Raoofi et al., 2012bهقاینشه
نتایج این تحقهقات و هطاتله حاضر اخشتیف ن شر ا
ابطه با جن

هطاتله و شه ع سن هشای

حه انات ه

صفراوی نشان هی هد.
پروژسترون و احتمایً استروژن باعث ایجا نقشص
تخوهه کهنه صفرا که هرب ب به اازای

ترشح کونشترول

ط ش یکششه 44 ،خرگ ش ش هششا ه از کششل 41

به اخشل صشفرا اسشت ،هشیشش  .همچنشهن هشان بشا

خرگ ش ها ه و  1خرگ ش نر از کل  44خرگش ش نشر

ت تهشد اسشهدهشای صشفراوی

تغههرات باات شناسی اشتند .)Kawai et al., 1980
بروز سن

ه

کبدی گشاو
جن

ها ه و نر هناوی ب .

کشششتا گاهی
هن

گ سششفند و بششه

بر سی ههزان شه ع طبهلی ک تهتهتهشازی

صفرای  21أ

سشن

ننما انجاش گراته است،

کهنه

گ سفند باتغ و  7أ

 49أ

از  61أ

اشتند و قابل ذکر اینکه این سن ها

جشن

انتمششای و ه نبنششتنی کششه هقششا یر ایششن

ه ه نهای استروئهدی
خطر ت تهد سن

از

بره وج
نشر هشر

بهشترین حد خ

نشششان هنششده شششه ع بششایتر سششن هششای صششفراوی
گ سفندان نر ب ه است .)Raoofi et al., 2012b
بر سی حاضر قابل ت جشه اسشت ،ایشن

است کشه و هشخصشه ههکروسشک پی ک تشهسهنشتهت و
وج

کشت هحت یات کهنه صفرا

باکتری

ها ه بهشتر از جشن
استلدا جن

هشا ه

ابشتی بشه ک تشهسهنشتهت و بشه-

خص  ،ک تهسهنشتهت باکتریشایی بهششتر از جشن

و گروه بهشتر یاات شدند و نناتهز کهفی سن ها نششان
ا که همه ننما از ن ع نگدانشهای ب نشد Petruzzi et

یکی از ع اهوی است کشه

.)al., 1988
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ه

جشن

نشر بش ه اسشت و هشیتش ان گفشت

است وتی

بر سی یگری کشه وی بزهشای ناحهشه

هیباشند،

بهششتر اسشت اهشا ،نتشایج یشک هطاتلشه

نکته ای که

گ سفند سن های با اندازه یک ههوشی-

هتر یا بز گتر یاات شد که این سن هشا
 416أ

و

تحقهقی که بشه صش ت

ایتاتهششا وی  217أ

کهنه صفرا) و جن

هششیششش .

کهنه صفرا و هجا ی صشفراوی

بر سشی حاضشر ،ننشبت بشروز نن

استروژنها باعشث کشاه

وج

سن

نشر

کهنه صفرا که خش
اثشر ک تشهسهنشتهت ایجشا

هی ش  ،باید خاطر نشان کر که ا تباب هلنی ا ی بشهن

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی
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کهنه صفرا ک تهتهتهازی )

سن

وه

هطاتله حاضر

صفرا هشاهده شده است که یک ه
نر و یک ه

یگری نهز

اخهر ،یشک هش

کهنشه

کبدی ا ای سن های نگدانهای کهنه صفرا نهشز بش .

هرب ب به حهش ان

ه ا هشابه این تحقهق جداسازی باکتری اشریشها کوشی

هرب ب به حه ان ها ه است .ششاید تهشل

اینکه ا تباب هلنی ا ی بهن جشن
صفرا وج

سشن

از سه ه

عشیوه بشر ااسشه تهازی

اش و سشن

کهنشه

ا از هحت یات کهنه صفرای حه انات تأیهد هیکنشد.
گزا ش هرب ب به ک تهسهنتهت و ک تهتهتهازی

ندا  ،کس ب ن وق ع نن باششد .گزا ششات

هوشتاین  9سشاته ،نسپهراسشه ن از هایلشات کهنشه صشفرا

کهنشه

برای باکتری ت ژی هنجر به جداسشازی اشریششها کوشی و

حه انات هختو

صفرا و کبد وج
بر وق ع ک تهتهتهازی

ابطه با سن

یک گشزا ش هبنشی

ا  .چنانکه،

 5ههم ن کاتبدگشایی ششده،از

تحاظ جننهتی  1نر و  8ها ه هبتی ب نشد Baer et al.,

.)1990

کونشتریدی ش پراشرینجن
 .)1997از و س

ششده اسشت

نژا های هختو

ایجا ک تهسهنتهت

گشاو

Cable et al.,

هبتی به بشاکتریمی و ک تشهسهنشتهت

باکتری کمپهو باکتر ژژونشای )Campylobacter jejuni
جداسازی شده است .)Hayes, 2007

ه

گشاو

کششه بششه هن شش

یشک تحقهشق

بر سششی اتگ هششای ههنششت پات ت ژی و

نتایج بر سی حاضر نشان هی هد که ا تباب هلنشی ا ی

ههکروبه تش ژی ناشششی از ک تششهسهنششتهت تجربششی بششدون

ا ط ی کشه ،از

خ کچه هندی انجشاش گراتشه اسشت ،بشا

بهن نژا و ایجا ک تهسهنتهت وج
6ه

ک تهسهنشتهت 7 ،هش

هیباشند.

هربش ب بشه نشژا بش هی

عمل بنتن هجرای صفرای هشترک و نهز سش ا کشر ن

ابطه با ع اهل ت تهد کننشده ک تشهسهنشتهت

ایجشا تجربشی

حه انات ،برگشت  )refluxباکتریهشای و های بشه
کهنه صفرا از طریق هجا ی صفراوی یا و و باکتری از
طریق گر ش خ ن کبدی ،باکتریهای ه ازی گرش هنفی
سشش هششا ،گششاهی بششاکتریهششای بششیهشش ازی هاششل
کونتریدی شها ،عف نت های ویروسی هال تب ه یفت
نشخ ا کنندگان و هپاتهت عف نی س  ،ک تهسهنتهت
اهبرینی احتمایً

گ ساتههای هبتی به سشاتم نو ز حشا

هخص صاً ساتم نی ننتریتهدی

سروتایپ ابوهن عنش ان

ششدهانشد .)Hayes, 2007; Cullen, 2007

بر سشی

حاضر بشا انجشاش کششت باکتریشایی از هحت یشات کهنشه
صفرای ساتس و ضایله ا  ،باکتری اشریشها کوی از یشک
ه

وج

سن

کهنه صشفرای سشاتس و سشه هش

گاوهای هبتی به ااسه تهازی

کهنشه صشفرای

کبدی جداسازی ششد کشه

سک ش

گروه ه

سشلی

نزهشای

ک تهسهنتهت باکتریایی شد.
عن ان گروه نزهای
شده ب

این تحقهق  27حه ان به

و  41حه ان کنترل

ن شر گراتشه

که پ

از یپا ات هی حه انات ،کشت ههکروبی

از کهنه صفرا

خ کچههای هندی

زنده گروه نزهای

7ه

از  47ه

طش ی کشه ،بشاکتریهشای

هابت ب

اسشترپت ک ک

اهکشاته

اسششترپت ک ک

ا پششی  )Streptococcus sp.از ننمششا

 )Streptococcus fecalisو

جداسازی شد ،که نشان هی هد عف نت اخشل ششکمی
باعث ایجا ک تهسهنتهت با جات هتفاوت هشیشش
 .)Rulli et al., 1996بر اسا

نتایج تحقهشق حاضشر و

یااتههای سایر هحققهن ،به ن ر هی سد
به تهل شه ع ااسه تهازی

هنطقه ا وههه

گشاو کشه یکشی از ییشل

همس اسشتاز صشفرا کشه عاهشل هنشتلدکننده بشرای ایجشا
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سن های صفراوی هی باشد ،همچنشهن بشه تهشل هابشت

هخوش طی از نمشکهشای بهوشی وبشهن ،کربنشات کونششهس،

ب ن جداسازی باکتری اشریشها کوی از هحت یات کهنشه

انفات کونهس و گوهک پروتئهنها هیباشند.

صفرای گاوهای هبشتی بشه ااسشه تهازی
ک تششهسهنششتهتهششای باکتریششایی
ااسه تهازی

کبشدی ،ایجشا

گاوهششای هبششتی بششه

کبدی هحتمل به ن ر هی سشد .چنانچشه

تایهد این هطوشب

تحقهقشی بشا ایجشا ک تشهسهنشتهت

بزها ت س ااسه ی ژیگانتهکای باتغ گشاو کشه

تجربی

ت س جراحی به اخل کهنههای صشفرای  6بشز هنتقشل
ششدند و  1بشز

شد ،و بز

عرض  2تا  49هفته توش

باقیهانده

 13 ،42و  31هفته بلد از انتقشال انگشلهشا

کشتا شدند .ی ا ه کهنه صفرا و هجرای صفراوی ایشن
اثر تزاید باات پ ششی ضخهس شده و اهبروز و

اشها

عوت بهوج

بیشک تقریباً همهششه ک تشهسهنشتهت بشا هنششأ عفش نی
هی باشد .چنهن ارنینشدهای عفش نی

حه انشات ششایع

نهنششت وتششی ا گانهنششس س ش وه نا

نئروجهن ش زا از

گ سفندان هبتی به ک تهتهتهازی

بر سششی یگششری

جداسازی ششده اسشت

 .)Jones et al., 1997سن های یاات شده
حاضر نهز از ن ع نگدانهای و به ن

بر سشی

ز هایل به سشبز

و ا ای هنتهای  )nidusسهاه ن

و

وس نن بش

از کشت باکتریایی هحت یات این کهنشه صشفراوی ا ای
سن  ،باکتری اشریشها کوی جداسازی شد.

نف ذ سو لهای نهاسی تک هنتهای نهز ایجا ششده بش
.)Cheema and Hooshmand-Rad, 1985

نهدن این ن ع از سشن هشای صشفراوی

گزا شی هبنی بر وج

یک سن

 1کهو گرهی

اخل حفره شکمی یک اهل وحشی ناریقایی تو
کش

ابششتیی تجربششی ه ش شهششای

شده

ا یتره ،عن ان شده است که ترکهب این سشن

صحرایی وینتا با ااسه ی هپاتهکا ،ا تباب هشابهن زهشان

از اتکلهای صفراوی ب ه وتی ااقد کونهس ،بهوی وبشهن

ابتی ،تلدا او ک انگوی ،وزن هش ش و سشط ح سشرهی

یا کونترول است .اهلها پنشتاندا انی هنشتند کشه اقش

تهپهدها و قطر ایجا سشن هشای نگدانشهای
صفراوی اصوی ه
ا که با اازای
نهز اازای

نزهای

هجشا ی

اتکلهای صفراوی ت تهد هیکنند نه اسشهدهای صشفراوی

قرا گراتند .نتشایج نششان

کششه احتمششایً بششه ایششن سششبب اسششت کششه ننمششا هنششتلد

نهشدن سشن

هدت زهان ابتی ،بهوج

یاات .همچنشهن ،تلشدا اوش ک

وزن نن اازای

هش ش و

نشان ا ند .اقدان اثر وزن ه ش هنتقل

از تهپهدهای سرش باعث هیش

چنشهن تصش

تهپهدهای سرهی بهشتر از عاهل ااشزای
سن های صشفراوی هشرتب

شش

همکن است

وزن بشا پشات ژنز
از سایر سن هشا

تششکهل سشن هشا نقش

اششته باششند

.)Agnew et al., 2005

کشه

هشیباششد Valero et al.,

 .)2003سن های صفراوی که به

ک تهتهتهشازی

هنشتند .همچنشهن ااکت هشای تغذیشه ای

بر سششی تجربششی یگششری کششه بششه هن ش
ههنت پات ت ژی کهنه صفرای ه ش
سن

ا زیششابی

ط ل شکلگهری

انجاش شده است ،با تغذیه ه شها بشا یشک جهشره

تهت ژنهک سن زا) عیئس ههنت پات ت ژی شاهل اازای

حه انات یده هی ش ند ،سن های نگدانهای هنتند که

ضخاهت ی ا ه کهنه صفرا و نف ذ گران ت سشهت هشا

ز یششا قمش های تهششره تشا سششهاه یشده شششده و

ونشده ،ا ش ،هضشر

بشه نش

594

باات زههنهای همراه با اهبروز په

دوره  ،9شماره  ،3پیاپی  ،33پاییز 9394

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

شدن و ت اتگی سو لهای اپیتوهال هشاهده شد

Van

.)Erpecum et al., 2006
گششاهی انفششا کت

که با تخریب اندوتوه ش انتهما نهز همراه ب  .با ت جشه بشه
اینکه عیئس یگری هال پرخ نی عروقی ،ا ش و نکشروز

بششدون عیهششت اتتمششابی

صششفرای س ش هششا هشششاهده هششیش ش

کهنششه

کششه تروهب ش ز

سرخرگهای ی ا ه عضینی کهنه صفرا ایجشا ششده و
اثشر انفشا کت

پا گی نن به ص ت ثان یه هی ت اند

انلقا ی

این ه

یش ا ه

هشاهده نششد ،انفشا کت

کهنه صفرا تایهشد نمشیگشر  .بشه هشر حشال ،بشا اینکشه
س

گزا ش شده است،

انفا کت

کهنه صفرا اق

تکن احتمال ا چنهن ضایلاتی

کهنه صشفرای گشاو

ی ا ه کهنه صفرا اتفا بهااتشد کشه عاهشل نن ناششناخته

نهز اتفا ااتا ه و احتمایً باعث پا گی نن ش  .با ت جشه

گزا شششی کششه هرب ش ب بششه

گاوهای هنطقه ،بشه ن شر

اسششت .)Cullen, 2007
ی ا ه کهنه صفرا

انفا کت

به شه ع ااسه تهازی

اسشت،

هی سد عاهل اصوی ک تهسهنتهتهشا و اسشتاز صشفراوی

تماهی س ها ا ای نکروز ی ا ه کهنه صفرا ب ند کشه

ناشی از ابتی به این بهمشا ی انگوشی باششد .همچنشهن بشا

همگی تحشت عمشل جراحشی ک تشهسهنشتکت هی قشرا

ت جه بشه نتشایج حاصشوه ،ههشان سشن و بشروز ضشایلات

گراتند 3 .س
تو

بلد از عمل زنشده هاندنشد وتشی  1سش

شدند و از ن ر ههنت پات ت ژی اتتمشاب یشا وجش

نداشت و یا
تص

 42قی ه سش

کبدی

هیش

تماش ه ا هشاهده شد.

حداقل ههزان

که ک تهسهنتهت عوت نکروز نب ه اسشت

و تروهب زهشششا و تغههشششرات عروقشششی نتهروهشششایی
 )atheromatous vascular changesاحتمشال عروقشی
ب ن این عا ضه ا هطرح هیکنشد و یااتشههشای نکشروز
انلقا ی

ایشن  42سش

هطابقت ا

بشا انفشا کت

.)Holt et al., 2004

ک تهسهنتهت همراه با سن
ه

کهنشه صشفرا
تحقهق حاضر هس

و بشدون سشن

هششاهده و

بر سی قشرا گراتشه اسشت .عیئشس ههکروسشک پی

هشاهده شده

ههکروسک پی

کهنه صفرا همبنتگی وج

ندا  ،بشه

این هفم ش که سن و ضایلات ههکروسک پی کهنه صفرا
و اششاکت

هنششتقل از هششس هنششتند و بششروز ضششایلات

ههکروسششک پی

کهنششه صششفرا بششرای سششنهن هختو ش

اختصاصی نمیباشد.
با جمعبندی نتایج این هطاتله هشخص هشیشش
عمده ضایلات هشاهده شده

کشه

کهنه صشفرای گاوهشای

کشتا ی

هنطقشه ا وههشه ناششی از ک تشهسهنشتهت هشا

هنتند.

این تحقهق ضایلات ت ه ی یا شبهت هش ی

هشاهده نشد.

وه

سن های کهنه صفرا هشاهده

گر ید که از ن ع نگدانهای ب ند.

ضمن،

برخشی

این ک تهسهنتهتها استقرا اهبرین و یا

از ه ا سن های هجا ی صفراوی کبد نهز هشاهده شد

سطح باات هخاطی کهنه صشفرا،

کبشدی بش  .نشژا بش هی

ترشحات سروه ک

که بهشتر ناشی از ااسه تهازی

تخریب غد سروه ک سی ،تخریب اپشیتوهش ش سشطحی

هنطقه هنتلدتر از سایر نژا ها به ک تشهسهنشتهت هنشتند

ضشخاهت یش ا ه

کبشدی

کهنه صفرا ،خش نریزی ،ا ش ،ااشزای

از ک تشه-

که تهل نن تغذیه سنتی و نهز شه ع ااسه تهازی
که عاهل هنتلدکننده است ،هی باشد.

کهنه صفرا و نکروز چربی ب .

یک هش

سهنتهتهای سروزی-ه ک سی،

بلضشی از گهشای

وقشش ع برخششی از ضششایلات کهنششه صششفرا از جموششه

ی ا ه کهنه صفرا تروهب ز با اهبرین کس نهز هشاهده شد

نشر هشی باششد .همچنشهن

ک تهسهنتهت ها بهشتر از جن

جن

ها ه نهشز
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پهشنما هیش که برای بر سشی ا تبشاب اشریششها کوشی

کشت باکتریایی هحت یات کهنههشای صشفراوی سشاتس و

)serotype  سشروتایپ،جدا شده با ایجا ک تهسهنتهت

هبتی به ضایلات نشان ا که اشریششها کوشی هشیت انشد

. و بهما یزا ب ن نن هشخص ش

بششهعنشش ان یکششی از ع اهششل هنششتلدکننده بششرای ایجششا
 اتبتشه.هنطقه هطرح باشد

ک تهسهنتهت های باکتریایی

منابع
 هجوشه.گ سشفندان و گاوهشای ا جشاعی بشه کششتا گاهمای اطشراف تمشران

کهنه صفرا

 سن.)4831 . ز، خاکی

.114-118 : صفحات،1  شما ه،61  و ه،انشکده اهپزشکی انشگاه تمران

 Agnew, D.W., Hagey, L. and Shoshani, J. (2005). Cholelithiasis in a wild African elephant
(Loxodonta africana). Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 36(4): 677-683.
 Baer, J.F., Weller, R.E., Dagle, G.E., Malaga, C.A. and Lee, S.P. (1990). Cholelithiasis in owl
monkeys: seven cases. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science, 40(6):
629-633.
 Cable, C.S., Rebhun, W.C. and Fortier, L.A. (1997). Cholelithiasis and cholecystitis in a dairy cow.
Journal of the American Veterinary Medical Association, 211(7): 899-900.
 Cheema, A.H. and Hooshmand-Rad, P. (1985). Experimental cholecystitis in goats caused by mature
Fasciola gigantica. Research in Veterinary Science, 38(3): 292-295.
 Cullen, J.M. (2007). Liver, biliary system and exocrine pancreas. In: Pathologic Basis of Veterinary
Disease. McGavin, M.D. and Zachary, J.F. Editors. 4th ed., USA: Philadelphia, PA, Mosby Inc., pp:
453-454.
 Degerli, S. and Ozcelik, S. (2003). The first giardia infection in cattle gallbladder. Turkish Journal of
Veterinary and Animal Sciences, 27: 1231-1233.
 Dias, F.S, Carrijo, K.F., Santos, I.F., Franco, R.M. and Nascimento, E.R. (2012). Characterization of
bacterial microbiota present in bile and gallbladder epithelium of cattle. Veterinaria Noticias, 18(1):
20-28.
 Holt, D.E., Mehler, S., Mayhew, P.D. and Hendrick, M.J. (2004). Canine gallbladder infarction: 12
cases (1993-2003). Veterinary Pathology, 41(4): 416-418.
 Jones, T.C., Hunt, R.D. and King, N.W. (1997). Veterinary Pathology. 6th ed., USA: Baltimore,
Lippincott Williams & Wilkins, pp: 1104-1106.
 Kawai, K., Litagawa, H., Higashimori, T., Matusi, T., Fujiyama, S., Monna, T., et al. (1980).
Experimental chronic non-sappurative destructive cholangitis in rabbits following immunization with
bile duct antigen. Gastroenterology, 15(4): 337-345.
 Petruzzi, J., Mangini, C. and Messa, C. (1988). Spontaneous cholelithiasis in sheep: prevalence and
analysis of gallstones and biles. Journal of Comparative Pathology, 98(3): 367-369.
 Raoofi, A., Rahmani Shahraki, A., Namjoo, A. and Momtaz, H. (2012a). Prevalence and
pathological findings of cholelithiasis in goats. Iranian Journal of Veterinary Medicine, 6(2): 73-77.
 Raoofi, A., Shahraki, A.R., Namjoo, A. and Momtaz, H. (2012b). A survey on prevalence and
pathological findings of gallstones in Lori-Bakhtiari sheep in Iran. The Scientific World Journal, doi:
10.1100/2012/524607.

596

9394  پاییز،33  پیاپی،3  شماره،9 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

 Rulli, F., Muzzi, M., D’Antini, P., Melissari, M., Sianesi, M. and Zanella, E. (1996). The
histopathological and microbiological aspects in a model of acute acalculous cholecystitis: an
experimental study. Acta Biomedica, 67(1-2): 61-67.
 Hayes, M.A. (2007). Liver and biliary system. In: Pathology of Domestic Animals. Jubb, K.V.F.,
Kennedy, P.C. and Palmer, N.S. Editors. 5th ed., UK: London, Saunders, pp: 345-348.
 Tabaran, F., Bolfa, P., Nagy, A., Taulescu, M., Gal, A., Boari, C. et al. (2013). Severe gallbladder
hydrops (mucocel) following obstructive cholangioma (biliary adenoma) in a cattle. Bulletin of
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca Agriculture, 70(1): 172173.
 Valero, M.A., Santana, M., Morales, M., Hernandes, J.L. and Mas-Coma, S., (2003). Risk of
gallstone disease in advanced chronic phase of fasioliasis: An experimental stady in rat model.
Journal of Infectious Diseases, 188(5): 787-793.
 Van Erpecum, K.J., Wang, D.Q., Moschetta, A., Ferri, D., Svelto, M., Portincasa, P., et al. (2006).
Gallbladder histopathology during murine gallstone formation: relation to motility and concentrating
function. Journal of Lipid Research, 47(1): 32-41.

592

آسیبشناسی بافتی ضایعات کیسه صفرا در...

592

امیر امنیتطلب و آراز مناففر

Veterinary Clinical Pathology, Vol. 9, No 35, Autumn 2015

Histopathology of gallbladder lesions of confiscated livers from cattle
slaughtered in urmia abattoir
Amniattalab, A.1٭, Manaffar, A.2
1- Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia
Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
2- Graduate of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.
*Corresponding author email: a.amniattalab@iaurmia.ac.ir
(Received: 2015/9/21 Accepted: 2015/12/21)

Abstract
During one month carcasses of 323 cattle (213 bulls and 110 cow) were inspected by referring
to Urmia slaughter-house. Livers and gallbladders of 47 cattle had macroscopic changes.
Histopathologic sections were prepared from injured tissues and for bacteriology, contents of
injured and normal gallbladders were cultured. Major macroscopic changes that were observed
in damaged livers and gallbladders were: increasing of gallbladder thickness, petechiae,
choleliths in gallbladder, hepatolithiasis, hepatic fascioliasis and presence of dicrocoelium in
gall bladder. Histological sections were stained by hematoxylin and eosin, periodic acid schiff
and masson’s trichrome staining methods. Cholecystitis, hyperplasia of seromucosal glands’
congestion, hemorrhage, fat necrosis and increased thickness of gallbladder layers were
observed. Also Escherichia coli was isolated from 4 gallbladders. In females, the incidence of
microscopic changes including cholecystitis, increasing of mucosal layer thickness, hyperplasia
of seromucosal glands, hemorrhage in layers except the mucosal layer and presence of bacteria
in culture of gallbladder contents was more than males (p<0.05). Also incidence of cholecystitis
in native breeds was more in comparison with hybrid and Holstein breeds (p<0.05). According
to the results, prevalence of hepatic fascioliasis is a predisposing factor for cholecystitis in this
area. Also traditional feeding and diet regimen of native cattle are effective in creation of
cholelithiasis which arise as a result of cholecystitis.
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