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 چکیده:

در پی گزارش صاحب یک شترداری در اطراف مشهد مبنی بر تورم و خارج شدن چرک از پوست بدن شترها به محل رفته و 

نفر از شتران دچار تورم و چرکی شدن عقده های لنفاوی پیش کتفی بودند که سن درگیری شتران اکثرا در رنج سنی دو  15حدود 

شرایط استریل نمونه گرفته شد و نمونه ها به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده  سال بودند و از این تعداد شتر درگیر در 4تا 

و تعداد دو نمونه  Corynebacterium pseudotuberculosisنمونه باکتری  8دامپزشکی مشهد ارجاع شد که تعداد 

 پاستورال جدا گردید.

 Corynebacterium pseudotuberculosis ,تورم عقده لنفاوی ,کلمات کلیدی: شتر 
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 مقدمه:

شود و ایجاد می Corynebacterium pseudotuberculosisها ، همانند گوسفند و بز، به وسیلة لنفادنیت کازئوز در شتر

 Lymphadenitis) لنفادنیت پنیری(1کند.)های جهان درگیر میبیماری شایعی است که شتر را در بسیاری از کشور

Caseous)  طرفی  وواگیردار است که موجب الغری و کاهش تولیدمیشــود. بیماری با تورم یک طرفی یا دیک بیماری مزمن

کلیه ها، ریه ها، کبد و طحال است. بیماری  لنفاوی ســطحی مشــخص میگردد و ضایعات ناشی از آن قابل سرایت به عقده های 

شده و به مرگ منجر میگردد. میزان تلفات  ادری سیستمیکدر بیشتر موارد در سالمت عمومی تاثیر سویی نداشته ولی در موارد ن

 .C  شتر مهمترین عامل مولد لنفادنیت پنیری در  (.1) ناشی از بیماری خیلی کم اما میزان ابتال به آن زیاد است

pseudotuberclosis   پاستورال، باکتریهای دیگری نظیرها های گرفته شده از آبسهدر نمونهاست اما C.renale های ، گونه

و همکاران استافیلوکوک اورئوس،  Radwan . (2)شود.های استافیلوکوک هم جدا میلنسفیلد( و گونه Bاسترپتوکوک ) گروه 

Rhodococcus equi های های شیگال و اشریشیا کالی را در موارد مشابه جدا کرده است. سایر درگیریو گونه

( 4). مرتبط بوده است Histoplasma farciminosumبا  (Bactrian)سودوتوبرکلوزیس در شتر باختری

Corynebacterium ulcerans (5)شود.موجب عفونت غدة پستانی و همراه با ترشح متناوب ارگانیسم به شیر می  

pseudotuberculosis  C.ناســوری در اســب و گاو، تورم واگیر لنفانژیت الوه بر لنفادنیت عامل بیماری های دیگری نظیر ع 

ها اســت و به نظر میرســد در دامهای مختلف از  های چربی در اســب، تورم بیضه د ر قوچ، تورم غیر چرکی مفاصل در بره غده

مون آن ممکن دهد و دورة کتاثیر قرار می های یک تا سه ساله را تحتاین بیماری معموال شتر .متفاوتی برخوردار باشد پاتوژنز

های پوست ناشی از خار، خار انتهایی های طبیعی  پوست از طریق خراشیدگیانتقال در پی شکستن سد است تا سه ماه طول بکشد.

ها را شدن  طوالنی پوست در طی فصل بارندگی یا بعد از آن ممکن است شتردهد. مرطوبرخ می هاو مگس کنه ,علوفه و غالت

 (6) شدن سد مومی و اختالل در استراتوم کورنئوم استکند که دلیل آن امولسیفیهمستعد عفونت شدیدتری 

 مواد و روش کار:

عقده موضع  ر شرایط استریل از تورم و چرکی شدن عقده های لنفاوی را از نظر ظاهری نشان میدادند د نفر از شتران بالغ که  15 

یخ به آزمایشگاه  مجاورت ردپونکسیون گردید و نمونه ها پیش کتفی که از نظر شکل ظاهری بزرگ و آبسه دار بود لنفاوی 

لنفاوی مشــکوک روی  های اخذ شــده از عقده نمونه  دانشگاه فردوسی مشهد منتقل شدند. میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی

 درجه روی پرگنه های 37گذاری در  ساعت گرم خانه  48شــد، بعد از  محیط آگارخون دار و آگار مغذی کشــت داده

د اشــت اما در آگارخــون دار پرگنههــای زرد  که در آگار مغذی رشــد ضعیفیpseudotuberculosis   Cمشــکوک به 

کاتاالز مثبت واجد  پرگنه های .همولیز داشــت آزمایش کاتاالز و رنگ آمیزی گرم انجام گرفت مات با هالــه ضعیفی از

بیوشیمیایی  مثبت جهت خالص سازی در محیط آگارخون د ار کشت شده و خصوصیات باکتریهای میلهای شــکل کوتاه و گرم
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  بررســی گردید. پس از اطمینان از خالص بــودن  باکتری از قبیل هید رولیز اوره و آسکولین و تخمیر قند گلوکز

C.pseudotuberculosis  دار کشــت شــد  درجه روی محیط آگارخون 37ســاعت د ر  24ده، باکتری به مدت جدا شــ

(7). 

 و بحث: نتایج

جـد ا   .pseudotuberculosis    Cعـدد بـاکتری  8داده شـــده تعـداد  کشـتشـتر نمونه عقده لنفاوی چرکـی 15از مجموع 

ـــد  ـــتورالگردی ـــه  پاس ـــد. و دو نمون ـــتر جداگردی ـــازئوز در ش ـــت ک ـــه وســـیلة لنفادنی ـــز، ب ـــفند و ب ـــد گوس ها ، همانن

Corynebacteriumpseudotuberculosis های جهان شود و بیماری شایعی است که شتر را در بسیاری از کشورایجاد می

و  یـک بیمـاری مـزمن واگیـردار اسـت کـه موجـب الغـری (Lymphadenitis Caseous) لنفادنیت پنیری(1کند.)درگیر می

لنفاوی ســطحی مشــخص میگردد و ضایعات ناشـی از آن  عقده های طرفی  وکاهش تولیدمیشــود. بیماری با تورم یک طرفی یا د

عمـومی تـاثیر سـویی نداشـته ولـی در مـوارد کلیه ها، ریه ها، کبد و طحال است. بیماری در بیشتر موارد در سالمت  قابل سرایت به

نمودن کلیه حیوانات آلوده پیش از پـارگی آبسـه جدا در پیشگیری از این بیماری   .منجر میگرددشده و به مرگ  نادری سیستمیک

کازئوز شود برای همه عمر علیرغم درمان آلوده خواهد بـود ایـن دامهـا بایـد از دنیت ها ، چرا که اگر حیوانی درگیر آبسه های لنفا

رعایت اصـول الزامـی میباشـد. جهـت کـاهش بـروز آسـیب در پوسـتنترل انگلهای خارجی ک.سایر حیوانات غیرآلوده جدا شوند 

 دام حـذف گیـری، جفـت برای سالم آلوده، انتخاب دام های نرشترداری های از شتر بهداشت و امنیت زیستی از جمله عدم خرید 

(.در مـورد 1)اسـت.  بیمـاری ایـن از پیشـگیری ن جایگاه دامها بهترین و مؤثر تـرین راهکرد عفونی ضد و گله از آلوده و بیمار های

محـل چرک را خارج کـرده و د از رسیده شدن آبسه در شرایط استریل عقده لنفاوی متورم نیشتر زده میشود و عدرمان این بیماری ب

درمـان میتـوان از آنتـی بیوتیـک هـای ماننـد مکان و جایگـاه دام بایـد ضـدعفونی گـرددو بـرای  عقده لنفاوی ضد عفونی میگردد.

penicillin, tetracyclines and cephalosporines (1) استفاده نمود 
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Abstract 

The owner of a camel herd around Mashhad reported suppurative skin inflammation in some 

of his camels. After examination in place, about 15 camels presented the inflammation and 

suppuration of lymph nodes. The affected animals were in 2-4 years of age. The lymph nodes 

were aspirated aseptically and the samples were referred  to the microbiology laboratory of 

Mashhad faculty of veterinary. The isolated bacteria were Corynebacterium 

pseudotuberculosis and Pasteurella spp in eight and two samples respectively. 
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