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 1401مهرماه  9 :تاریخ پذیرش، 1401تیرماه  29تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

شود، یک کنسر ریوی مزمن، مسری و قابل انتقال شایع در که همچنین تحت عنوان جاگزیکت نیز خوانده می( OPA)آدنوکارسینوم ریوی گوسفندان  :زمینۀ مطالعه

 .  شوددیده می( سال 2 باالی)گونه گوسفندان و بندرت در بزان، با دوره انکوباسیون طوالنی است که اغلب در حیوانات مسن 

گرمسار )استان فندان محلی کشتاری در شهرستان تشخیص هیستوپاتولوژیک و ارتباط آن با سن و جنس در گوس سشناسایی میزان فراوانی بیماری براسا: هدف

 باشد.می سمنان(

آدنوکارسینوم  به لحاظ مورفوپاتولوژیک برای حضور، گرمسارراس گوسفند کشتاری در کشتارگاه صنعتی شهرستان  9030علق به تهای مریه در مطالعه حاضر: کارروش

 بررسی شد.  (OPAریوی گوسفند )

های سفت، م کالسیک بیماری با حضور تودهرراس گوسفند کشتاری شناسایی شد. ف 9030( راس از بین درصد 87/4) 438های در ریه  OPAبراساس مطالعات :نتایج

 هایهمراه سطح مقطع مرطوب و حضور مایعات کف آلود در مجاری هوایی و فرم آتیپیک به صورت ندولههای قدامی شکمی بدر لب سفید تا خاکستری رنگ عمدتا  

گوسفند، با تغییرات  188و  250های دیافراگماتیک با سطح مقطع خشک با حداقل مایع در مجاری هوایی به ترتیب در در لوب مشخص عمدتا  کوچک و کامال 

ن پولیپوئیدی اپیتلیوم توپوشی ها و پرولیفراسیوهای نئوپالستیک در آلوئولیا پاپیالری سلول ینیآس یالگومشابه در دو فرم، دیده شد.  هیستوپاتولوژیک تقریبا 

های لنفاوی، و بدون متاستاز به عقده های آسیب دیدهها در بافت بینابینی آلوئولها و پالسما سلهمراه مقادیر متنوعی بافت همبند، ارتشاح لنفوسیتهها، ببرونشیول

 شتر موارد مطالعه شده بود. مشاهده شد. تجمعات لنفوئیدی اطراف برونشی و اطراف برونشیولی نمای ثابت در بی

باالتر بیماری در مقایسه با گزارشات قبلی  نسبتا  ، نه تنها فراوانیشهرستان گرمساردر گوسفند  OPAحاضر، به عنوان اولین گزارش  مطالعهنتایج : نهایی گیرینتیجه

 باشد. بیانگر مراحل یا نماهای مختلف یک طیف بیماری منفرد میهای کالسیک و آتیپیک بیماری ثابت کرد که فرم در کشور را نشان داد، بلکه مجددا  

 هیستوپاتولوژی فرم کالسیک، کشتارگاه، ،آنوماتوز ریوی گوسفند، فرم آتیپیک :کلیدی کلمات

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

 مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.ناشر: 

 رانیواحد گرمسار، سمنان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده دامپزشک ،یگروه پاتولوژ ،یدیجمش وانیک: مسئول سندهینو
 

مقدمه

های تنفسی در گوسفند شایع بوده که با ایجاد مرگ و میر در بیماری

و حذف الشه در کشتارگاه  های درمانها، کاهش رشد، هزینهبره

کند. ضررهای اقتصادی مهمی بر صنعت پرورش گوسفند تحمیل می

عدم توانایی در تشخیص بیماری در حیوان زنده و فقدان دانش کافی 

درک ما از اپیدمیولوژی ضایعات ریوی  به شدتاز زمان وقوع ضایعات، 

ضایعات کند. بنابراین تنها راه تشخیص دقیق در گوسفند را محدود می

             .(1باشد )پس از کشتار میپاتولوژیک  ریوی معاینات

 Ovine Pulmonaryآدنوکارسینوم ریوی گوسفندان 

Adenocarcinoma (OPA)   که همچنین تحت عنوان ادنوماتوز

 و جاگزیکت ،Ovine Pulmonary Adneomatosisریوی گوسفند 

ود، یک تومور ریوی شنیز خوانده می (OPC)کارسینوم ریوی گوسفند 
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(، که شباهت زیادی 2است ) در گوسفندان و بسیار نادر در بزمسری 

 (.3،4با برخی اشکال آدنوکارسینوم ریوی انسان دارد  )

، جاگزیکت بتا رتروویروس گوسفندی  OPAعامل اتیولوژیک 

Jaagsiekte sheep retrovirus (JRSV)  تنها ویروس شناخته شده

 (.5باشد )آدنوکارسینوم ریوی میعامل وقوع طبیعی 

OPA  یک بیماری تنفسی پیشرونده است که عمدتا  حیوانات

توان در شرایط آزمایشگاهی تکثیر را نمی JSRVکند. بالغ را مبتال می

های تشخیصی متداول مانند جداسازی ویروس در کرد، لذا روش

آفریقای (. اولین گزارش بیماری از 1،6،7تشخیص کاربردی ندارند )

(. از آن زمان تاکنون بیماری از برخی 8،9بود ) 1837جنوبی در سال 

کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی و آمریکایی نیز گزارش شده 

تومور، های سلولدر مایعات ریوی،  (. ویروس بیماری2است )

های لنفوئیدی ای خون محیطی و بافتهای تک هستهسلول

های ایگوسفندان در تماس با هم گله یا  OPAگوسفندان مبتال به

(. گوسفندان در تمام سنین حساس به 4،10) مبتال شناسایی شد

طوالنی مدت، عالئم کلینیکی  کموندوره  لیبه دلبیماری هستند ولی 

 (.11شود )سال دیده می 4تا  2بیماری عموما  در حیوانات بالغ بین 

است که  دو فرم پاتولوژیک بیماری تا کنون شناخته شده

مطابق گزارشات (. 12،13عبارتند از فرم کالسیک و فرم آتیپیک )

وجود دارد که عبارتند از آدنوکارسینوم کالسیک  OPAموجود دو فرم 

و هیستوپاتولوژیک شناسایی  یکینیکلهای و آتیپیک که به روش

های کالسیک اغلب پیش رونده بوده و تا مرگ حیوان شوند. فرممی

صورت تحت کلینیکی های آتیپیک بهکه فرمروند، در حالیپیش می

دو فرم نیز مشابه است با این مانند. نمای هیستوپاتولوژیک باقی می

ویژه ای بههای تک هستهتفاوت که در آتیپیک ارتشاح سلول

استروما  به درونای بافت همبند هها و رشتهها و پالسما سللنفوسیت

 (.14،15بیشتر است )

های بزرگ، ضایعات ماکروسکپی اولیه بیماری عبارتند از ریه

های تر از نرمال( و مرطوب که دارای ندولبار سنگین 2-3سنگین )

های مختلف بوده متعدد سفت، خاکستری یا ارغوانی روشن، در اندازه

گردند پارانشیم نرمال ریه مجزا میاز  زماتوزیآمفکه توسط یک حاشیه 

(16،17.)  

مطالعات محدودی تاکنون در ایران گزارش شده 

 و 2014و همکاران در سال   Esmailzadeاست.

Araghi Soureh  در مطالعات  2013و همکاران در سال

های هیستوپاتولوژیک خود روی گوسفندان کشتاری در شهرستان

نوکارسینوم ریوی در این گونه دامی را اهواز و ارومیه میزان فراوانی آد

حال  (.18،19)کردند گزارش  درصد 75/1و  درصد 5/0به ترتیب 

 Kojouri و تهران،  فارس ،های چهار محال بختیاریکه در استانآن

در سال  Razaviو  Khodakaram-Tafti ،2002در سال  Karimiو 

میزان شیوع بیماری ، 2017و همکاران در سال   Sasani و 2010

OPA  و  درصد 22/0 درصد، 3/0در گوسفندان کشتاری را به ترتیب

 (. 5،20،21گزارش کردند )درصد  31/0

با توجه به فقدان اطالعات الزم در خصوص این بیماری در 

، مطالعه حاضر با هدف بررسی وقوع، میزان شهرستان گرمسارمناطق 

رم کالسیک و آتیپیک موارد و خصوصیات مرفوپاتولوژیک دو ف فراوانی

به  گرمساردر گوسفندان بومی شهرستان  OPA یماریوقوع طبیعی ب

 اجرا در آمد.

 مواد و روش کار

ساله )بدون  1 یبا در مطالعه حاضر، که طی یک بازه زمانی تقر

رأس  9030متعلق به  هاییهدر نظر گرفتن فصل( صورت گرفت ر

روستاهای اطراف  و هایگوسفند بومی پرورش یافته در دامدار

که جهت ذبح به کشتارگاه صنعتی این شهرستان  گرمسارشهرستان 

ارجاع داده شده بودند یک به یک تحت معاینات دقیق پس از کشتار 

قرار گرفتند. ضمن در نظر گرفتن جنسیت نر و ماده، طیف سنی 

سال بود که به دو دسته زیر  5ماه تا  10بین  یبا  حیوانات کشتاری تقر

 سال تقسیم شدند. 2سال و باالی  2

ریه  2030در معاینات ماکروسکپی ضایعات پنوموپاتی در 

 OPAشناسایی شد و از این میان ضایعات ماکروپاتولوژیک مربوط به 

 .قرار گرفت صیمورد تشخریه  438در 

 هاییهبراساس مطالعات مرفوپاتولوژیک صورت گرفته روی ر

مورد و  250در  OPA یکضایعات فرم کالس OPAمشکوک به 

ریه شناسایی و تشخیص داده  188در  OPA یپیکضایعات فرم آت

 شد.

 یهاجهت مطالعات هیستوپاتولوژیک از هر ریه مشکوک و عقده

 5/0 × 1 لنفاوی مدیاستینال مربوط تعدادی نمونه بافتی در ابعاد

متر اخذ و برای تثبیت به ظروف حاوی فرمالین بافر خنثی سانتی 5/0×

ها سپس به روش متداول تهیه انتقال داده شدند. نمونه درصد 10

پارافینی قالب گیری، در مقاطع  یهامقاطع بافتی پردازش، در بلوک

رنگ  H&Eمیکرون برش و در نهایت به روش متداول  4به ضخامت 

  .(22) آمیزی شدند
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 .در گوسفندان تحت مطالعه بر اساس سن و جنس OPAنمایش الگوی توزیع ضایعات  .1جدول 

 

 نتایج

در گوسفند با توجه به پارامترهای سن و  OPAمیزان وقوع 

 OPAنشان داده شده است. میزان فراوانی کل  1جدول در جنس 

(. 9030/438درصد بود ) 87/4در گوسفندان تحت مطالعه 

سال  2براساس سن مطالعه، میزان فراوانی در گوسفندان زیر 

سال  2و در گوسفندان باالی  درصد 77/1( 159 /9030)

اساس جنس، میزان درصد ارزیابی شد. بر 1/3( 9030/279)

 32/3و درصد 55/1فراوانی بیماری در بین حیوانات تحت مطالعه 

 .به ترتیب در نر و ماده بوددرصد 

آسیب دیده به صورت  هاییهضایعات ماکروسکپی در ر

شکمی  -قدامی یهات کانونی تا چند کانونی در لوبفس یهاتوده

ها به رنگ و دیافراگمی شناسایی و تشخیص داده شدند. این توده

 هامتفاوت بوده و قطر آن یهاسفید خاکستری و معموال  در اندازه

 متر بود.سانتی 1 -6بین 

مشاهده شد که معموال  با  OPA یکریه، فرم کالس 250در 

شکمی همراه بود.  -قدامی یهاحضور ضایعاتی مستقر در بخش

 سفت، تکی یا چندتایی به قطر ییهااین ضایعات به صورت توده

احاطه شده بودند  زماتوزیآمفمتر که توسط بافت ریوی سانتی 1-6

ها مرطوب همراه با تراوش مایعات نآمشخص گردید. سطح مقطع 

چند ضایعه با هم ادغام شده و یک  هایهسروزی بود. در برخی از ر

. سطح مقطع این آورده بودندوجود هتر با قوام سفت بتوده بزرگ

لومن نای  ژهیبه وضایعات نیز مرطوب بوده و مجاری هوایی عمده 

 یعات کف آلود بود.پر از ما

های مستقر به صورت ندول OPA یپیکفرم آت یهر 188در 

در تحت پلئور، روی سطح پشتی لوب دیافراگمی ریه مشاهده شد. 

های سفت کوچک کانونی یا چند کانونی با ضایعات به صورت ندول

 1-3محدوده نسبتا  مشخص به رنگ سفید خاکستری و به قطر 

مقطع ضایعات عمدتا  خشک و بدون حضور بودند. سطح متر سانتی

 (.1-3تصاویر مایع در مجاری هوایی بود )

 
. حضور مایعات کف آلود در مجرای OPAریه گوسفند. فرم کالسیک  .1تصویر 

 .شودلومن نای مشاهده می

 

 
های قدامی های بخش. به ندولOPAریه گوسفند. فرم کالسیک  .2تصویر 

 توجه شود.ریه شکمی 

 

 
های مستقر در تحت پلئور . به ندولOPAریه گوسفند. فرم آتیپیک  .3تصویر 

  و روی سطح پشتی لوب دیافراگمی ریه توجه شود.

 

 وقوع بر اساس جنس

 )تعداد( و درصد

 وقوع بر اساس سن تقریبی

 )تعداد( و درصد

 گوسفندان نر

 (1030) 

 گوسفندان ماده 

(1000) 

 سال  2ماه تا  10گوسفندان 

(1220) 

 سال 2گوسفندان باالی 

 (810) 

) 159 (290درصد ) 32/3 (148درصد ) 55/1 درصد 77/1 ) 279 ( درصد 1/3 ) 
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. پرولیفراسیون پاپیالری )پیکان آبی( و OPAریه گوسفند.  .4تصویر 

پرولیفراسیون پولیپوئیدی )پیکان سبز( اپتلیوم برونشیولی که درون لومن 

پر کرده است. الگوی رشد پاپیالری )پیکان سیاه( و الگوی رشد برونشیول را 

ها. حضور ماکروفاژها درون ای )پیکان نارنجی( درون آلوئولآسینی یا غده

های آسیب دیده )رأس پیکان آبی(. های به ظاهر سالم در اطراف آلوئولآلوئول

 .40. بزرگ نمایی H&Eمیزی آرنگ 
 

 
. پرولیفراسیون لنفوئیدی در اطراف برونشیول. OPAریه گوسفند. . 5تصویر 

 .40. بزرگ نمایی H&Eرنگ آمیزی 

 

و در تمام  OPAتغییرات هیستوپاتولوژیک در هر دو فرم 

مشابه بود. در نواحی آسیب دیده  یبا مورد ریه آسیب دیده تقر 438

بدون کپسول بوده و سطح درون  یهاضایعات به صورت کانون

پوشیده شده بود.  یامکعبی تا استوانه یهاها توسط سلولآلوئول

توموری مشاهده شده عبارت بودند  یهادو الگوی رشد اصلی سلول

و پاپیالری. عالوه بر این تکثیر /  یااز الگوی آسینی/غده

برونشیولی که  ومیتل یاپپرولیفراسیون پاپیالری و پولیپوئیدی 

 .شددرون لومن برونشیول را پر کرده بود نیز مشاهده 

نئوپالستیک به خوبی تفکیک و تمایز یافته بودند  یهاسلول

و اشکال میتوز مشاهده نشد. درجات متفاوتی از بافت همبند سست 

ها و پالسما سل هایتتا متراکم و ارتشاح مالیم تا متوسط لنفوس

ماکروفاژهای  در بافت بینابینی در نواحی آسیب دیده وجود داشت.

های کمتر آسیب دیده یا به ظاهر وئولمتعددی عمدتا  درون ال

(. 4 تصویرهای آسیب دیده وجود داشت )نرمال و در کنار آلوئول

ها مشاهده شد و پرولیفراسیون لنفوئیدی گاه در اطراف برونشیول

لنفوئیدی در نواحی بینابینی آسیب دیده  یهابه ندرت کانون

حاضر  مطالعهیک یافته بسیار واضح در (. 5 تصویر) دیگردمشاهده 

مبتال به فرم  هاییهدر یکی از ر Hyaline Scarمشاهده یک مورد 

 یهایبرونکوپنومونبود. این پدیده عموما  در موارد  OPAآتیپیک 

. در هیچ یک از حیوانات مورد مطالعه ضایعه گیردیمزمن شکل م

 یاستینال مشاهده نشد.لنفاوی مد یهادهمتاستاتیک در عق

 بحث

آدنوکارسینوم ریوی گوسفندان نه تنها حائز اهمیت زیست 

بلکه همچنان به عنوان یک معضل بزرگ اقتصادی  باشدیپزشکی م

آید یبرای صنعت پرورش گوسفند در سراسر جهان به شمار م

(23).  

 OPA  به واسطه شباهت آن بهhuman 

bronchioalveolar carcinoma  تحت عنوان

bronchioalveolar carcinoma (24) طبقه بندی شده است.  
از  WHOحال طبقه بندی صورت گرفته توسط ولی با این

-bronchioloاز  یترتومورهای ریوی انسان تعریف قاطع

alveolar carcinoma (4،25دهد )یدست مهب. 

 یهابیانگر یک توصیف مرفوپاتولوژیک فرم حاضر مطالعه

در گوسفند کشتاری در شهرستان  OPA یپیککالسیک و آت

ولین که بنا به منابع موجود و فعلی در کشور ا ،باشدیم گرمسار

 .باشدیاز این منطقه از کشور مان گزارش از نوع خود در گوسفند

 در مقایسه با نتایج ارائه شده در گزارشات پیشین در کشور

عات پاتولوژیک کشتارگاهی که بر اساس مطال( 2،5،7،18،19،20)

فراوانی باالتری را نشان  نسبتا  مطالعه حاضرصورت گرفته بود نتایج 

 .داد

Asok Kumar در مطالعات  2014سال در  کارانمو ه

 OPA یماریکشتارگاهی خود در خصوص بررسی میزان فراوانی ب

نژاد مختلف نیز به میزان  3در بین گوسفندان جنوب هند شامل 

 (.1) درصد اشاره داشت 4کلی باالی فراوانی 

Amini و Tehrani  ساله  5در یک مطالعه  2013در سال

روی نژادهای مختلف گوسفند در مرکز تحقیقات کرج و براساس 
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در یک گله  OPAدرصد  8/2میزان گوسفندان حذفی به شیوع 

مختلط شامل نژادهای بومی و وارداتی در آن مرکز تحقیقات اشاره 

محققین در مطالعات خود به تفاوت در حساسیت  داشتند. این

اشاره داشتند که بیانگر نقش  OPA یماریبه ب اننژادی گوسفند

. این باشدیفاکتور ژن در میزان حساسیت نژادهای مختلف م

محققین به حساسیت باالتر نژادهای تولید کننده گوشت و شیر در 

 تواندیشم که منژادهای تولید کننده پ تریینمقایسه با حساسیت پا

نژادهای تولید کننده گوشت  اییهبه استرس ناشی از نیاز باالتر تغذ

 (.6) و شیر باشد اشاره داشتند

بسته به نژاد گوسفند و نوع مدیریت  OPAمیزان فراوانی 

تا کنون مطالعه خاصی در ایران در جهت  (.1،6) گله متفاوت است

ختلف انجام نشده م یبراساس نژادها OPAبررسی میزان فراوانی 

که نژادها و الگوی مدیریتی گله در مناطق است ولی از آنجایی

مختلف کشور متفاوت است بنابراین مجزا کردن اثرات نژاد از اثرات 

مدیریتی گله امکان پذیر نیست. گوسفند داری در این منطقه از 

ها از منابع . ادغام گلهکندیکشور از یک سیستم سنتی تبعیت م

خوری مشترک و آب هاییستمر یکدیگر، استفاده از سمختلف د

های سرد به مدت چند ویژه در شبهنگهداری گله در محیط بسته ب

ماه در سال امکان برقراری تماس نزدیک بین افراد گله در جهت 

. الزم به کندیرا برقرار م JSRVویروس  یاانتقال بین و درون گله

یز برای تولید گوشت و پشم ذکر است که گوسفندان تحت مطالعه ن

 .شوندیدر این منطقه از کشور پرورش داده م

نمای پاتولوژیک فرم کالسیک بیماری تاکنون توسط 

 دیگر نقاط جهان گزارش شده است محققین متعددی از

(5،10،20،23،26،27،28.) 

به خوبی شناخته شده است ولی  OPA یکاگرچه فرم کالس

از طبقه بندی اشکال متفاوت  یهیچ گزارش 1992تا قبل از سال 

در منابع علمی وجود نداشت. برای اولین بار  OPAمرفوپاتولوژیک 

De las Heras  به وقوع دو فرم  1992و همکاران در سال

پاتولوژیک بیماری شامل فرم کالسیک و آتیپیک طی مطالعات 

از آن پس واژه  (.13) کردندکشتارگاهی خود در اسپانیا اشاره 

atypical form  در گزارشات مورد استفاده قرار گرفت و هردو فرم

 کالسیک و آتیپیک گاه، حتی درون یک گله، شناسایی شدند

(12،29.) 

در مطالعه حاضر تغییرات پاتولوژیک تا حدی با هردو فرم 

مطابقت دارد. بنابراین این دو فرم، به  OPA یپیککالسیک و آت

ورد مطالعه و بررسی در موارد وقوع طبیعی، م اییسهصورت مقا

 قرار گرفتند.

لنفاوی مدیاستینال  یهادر مطالعه حاضر متاستاز به عقده

ها یافتهمشاهده نشد. اگرچه این یافته در تطابق با برخی دیگر 

ولی در تغایر با دیگر مطالعات که به  باشد.یم( 27،28،30،31)

شده است اشاره  ایینهو برون س ایینهمتاستاز درون س

در  Yatesو  Williamپیش از این باشد. یم( 24،27،32،33،34)

لنفاوی مدیاستینال و  یهابه متاستاز تومور به عقده 1988سال 

به متاستاز کلیوی و  2005در سال  Al-Dubaibو ( 35) کلیه

 اند.اشاره کرده( 36)  قلبی در بز

گزارشات محدودی در خصوص مطالعات متمرکز بر وقوع 

. باشدیبا توجه به سن، جنس و نژاد موجود م OPAبیماری 

بسیار مقدماتی درباره  یهاحاضر در نوع خود داده مطالعه هاییافته

دست هجنس حیوان ب و وقوع و فراوانی بیماری براساس سن

تفاوت واضحی  شودیمشاهده م 1جدول که در چنانهم. دهدیم

 با توجه به جنس و سن وجود دارد. ژهیبه و OPAدر وقوع بیماری 

درصد گوسفندان در  77/1در  OPAحاضر وقوع  مطالعهدر 

درصد گوسفندان در محدوده  1/3سال و در  2محدوده سنی زیر 

ید و أیسال مشاهده و ثبت شد. این یافته در جهت ت 2سنی باالی 

که بیماری را در  باشدیو گزارشات پیشین م هایافتهدر توافق با 

گوسفندان مسن شایع دانسته و بندرت به مشاهده عالئم کلینیکی 

سال اشاره داشته است. این پدیده  2بیماری در گوسفندان زیر 

به دلیل دوره انکوباسیون طوالنی مدت عامل اتیولوژیک  تواندیم

 .باشددر القاء رشد نئوپالستیک ( 37،38،39) بیماری

مورد  148 اری در گوسفندان نربراساس جنس وقوع بیم

بود  درصد( 32/3) مورد 290 و در گوسفندان ماده( درصد 55/1)

که  ،دادها در مقایسه با نرها را نشان که میزان درگیری باالتر ماده

به این دلیل باشد که گوسفندان ماده در مقایسه  تواندیاحتماال  م

. البته در وندشیبا گوسفندان نر در مراحل پایانی عمر کشتار م

و همکاران در   Stevenson هاییافتهتغایر با نکته فوق باید به 

اشاره داشت که در مطالعات خود حساسیت باالتر نرها  1982سال 

را گزارش کردند، که  OPA یماریها نسبت به بدر مقایسه با ماده

 (.40) بازتاب عملکردهای مدیریتی باشد تواندیم

الگوهای آسینی و / یا پاپیالری  به لحاظ هیستوپاتولوژی

و  هایافتهنئوپالستیک مشاهده شد که در تطابق با  یهاسلول

و  Asok Kumar، 2014و همکاران در سال  Azizi مشاهدات
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در  Razaviو  Khodakaram-Tafti، 2014همکاران در سال 

 باشد.یم ( 1،5،7)  2010سال 

هابی تک الت یهادر مطالعه حاضر ارتشاح و تجمع سلول

ها و همچنین مقادیر و پالسما سل هایتعمدتا  لنفوس یاهسته

 ینینابیبمتنوعی از بافت همبند سست تا متراکم در بافت 

 مشاهده شد. نتایج OPAنئوپالستیک در هر دو فرم  یهاکانون

ومور تحاضر نشان داد که این تغییرات راکتیو در استرومای  مطالعه

سخ منی خاص میزبان است نه به دلیل پادلیل پاسخ ایهبه ظاهر ب

ژها تجمع ماکروفا مطالعه حاضرهمزمان. در  یهابه وقوع عفونت

ه های آسیب دیدهای به ظاهر نرمال در کنار آلوئولدرون آلوئول

یگر دنمای شاخص و برجسته در تومور بود. این یافته در تطابق با 

 (.41،42،43،44باشد )یم مطالعات

 به خوبی شناخته شده نیست. JSRVپاسخ ایمنی به 

Summers  بیان داشتند که هجوم  2005و همکاران در سال

 OPAماکروفاژها یک پاسخ ایمنی موضعی شاخص در مقابل 

که وجود واکنش التهابی در یک مورد ریه حال آن (،41باشد )یم

با نتایج  ضحاضر در تناق مطالعهبا برونکوپنومونی مزمن همزمان در 

 .باشدیپیشین نم مطالعات هاییافتهو 

یک بیماری مزمن با  OPA یماریب: هاییننتیجه گیری 

اخذ شده از موارد  یهاپیشرفت کند است و بازرسی دقیق نمونه

. مطالعه حاضر نشان داد باشدیکشتاری یا نکروپسی ضروری م

براساس مطالعات مرفوپاتولوژیک میزان شیوع و فراوانی بیماری 

OPA ان بومی این منطقه از کشور در مقایسه با در گوسفند

 هاییافتهباالتر است. نسبتا   کشور مناطق دیگرمطالعات پیشین در 

 مطالعه حاضردر  OPA یپیککالسیک و آت یهامرفوپاتولوژیک فرم

مختلف  هاییهاین نظریه که این دو فرم بیماری بیانگر مراحل یا نما

  (.12،28کند )یرا حمایت م باشندییک طیف بیماری منفرد م

 سپاسگزاری

داند از زحمات یک ساله پرسنل نویسنده بر خود واجب می

های بافتی کشتارگاه شهرستان گرمسار در تهیه نمونه زحمت کش

و پرسنل آزمایشگاه پاتولوژی بیمارستان سینا در تهیه مقاطع 

عمل میکروسکپی و رنگ آمیزی آن کمال تشکر و قدردانی را به

 آورد.

 تعارض منافع

.تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Ovine pulmonary adenocarcinoma, also known as jaagsiekte, is a chronic, contagious, and 

transmissible lung cancer. It is prevalent in ovine spp while rarely occurring in caprine with long incubation period. 

The disease is mostly observed in older animals (over 2 years old). 

OBJECTIVES: The present study aims to determine the prevalence of the disease based on histopathological diagnosis 

and investigate its correlation with age and sex in the slaughtered local sheep in Garmsar (Semnan province). 

METHODS: Herein, the lungs of 9030 slaughtered sheep are morphopatthologically examined for the presence of 

ovine pulmonary adenocarcinoma. 

RESULTS: Based on the morphopathological examination, ovine pulmonary adenocarcinoma was observed in the 

lungs of 438  (4.87 %) out of 9030 sheep. That said, 250 indicated the classical form, as firm, white to grayish 

coalescing masses mostly in the cranio-ventral lobes; this form is associated with wet cut surface and frothy fluid in 

the airways. The remaining 188 sheep showed the atypical form, as small, clear demarcated nodules mostly in 

diaphragmatic lobes associated with dry cut surface and minor fluid in the airways. Almost similar histopathological 

changes were seen in the two forms. An acinar or papillary growth of neoplastic cells in the alveoli and polypoid 

proliferation of bronchiolar epithelium were observed in both forms. However, there were variable amounts of 

connective tissue, and infiltration of lymphocytes and plasma cells in the interstitial tissue of the affected alveoli and 

no metastatic lesion in the lymph nodes. The peribronchial and peribronchiolar lymphoid aggregates were consistent 

features in most of the cases studied. 

CONCLUSIONS: The findings of the present study, as the first report of ovine pulmonary adenocarcinoma in sheep 

from Garmsa county, revealed the higher prevalence of this disease compared to that reported in previous reports in 

the country. Moreover, according to the obtained results, atypical and classical forms represented different stages of a 

single disease spectrum. 
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Figure Legends and Table Captions 

Figure 1. Ovine lung. Classic form of OPA. Foamy fluid is observed in tracheal lumen. 

Figure 2. Ovine lung. Classic form of OPA.  Note the nodules on cranio ventral portions of the lung. 

Figure 3. Ovine lung. Atypical form of OPA. Note the nodules in subpleora and on the dorsal surface of diaphragmatic 

lobe.  

Figure 4. Ovine lung. OPA. Papillary proliferation and polypoid proliferation (green arrow) of bronchiolar epithelium 

filled the bronchiolar lumen. Papillary growth pattern (black arrow) and acini/glandular growth pattern (orange arrow) 

inside the alveoli. Macrophages within the apparently normal alveoli at the periphery of affected alveoli (blue arrow 

head). H&E staining. ×40. 

Figure 5. Ovine lung. OPA. Lymphoid proliferation at the periphery of bronchiole. H&E staining. ×40. 

Figure 6. Ovine lung. OPA. Hyaline Scar I one of the lungs affected with atypical form of OPA. H&E staining. ×40. 
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