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هاي هیستوپاتولوژي ضایعات پوستی غیر توموري در سگبررسی الگوهاي
ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز

3رضا آویزه و *2، آناهیتا رضائی1طیبه دلفان

7/9/95: تاریخ پذیرش24/1/95:  تاریخ دریافت

خالصه
هاي مراجعه نموده به بیمارستان دامپزشکی اهواز هدف از تحقیق حاضر بررسی الگوهاي هیستوپاتولوژي در ضایعات پوستی سگ

پس از انجام معاینه و بررسی کامل ماکروسکوپی و . قالده سگ ارجاعی انجام شد 40این مطالعه بر روي ضایعات جلدي . باشدمی
آمیزي شده به روش هماتوکسیلین وها اسالیدهاي رنگنمونهاز .گیري انجام شدستفاده از پانچ پوستی نمونهبا ا ،بخشی حیوانآرام

19سبوره و )درصد 5/42(مورد  17در .ی مشاهده شدمویکمدر بررسی ماکروسکوپی تمامی موارد موریختگی و. ائوزین تهیه شد
 40(مورد  16الگوي درماتیت اطراف عروقی در در بررسی میکروسکوپی، . پوستی و زخم مشاهده شد ينیز دلمه) درصد 5/47(مورد 
ترتیب در یک و الگوي درماتیت ندولی و منتشر به.ها درماتیت اطراف عروقی مزمن تلقی گردیدمورد از آن 12.مشاهده شد) درصد

 5/37(مورد 15در  کیدرماتوز آتروف يالگو.مقاطع جرب مشاهده گردیدهاي منتشر در دو مورد از درماتیت. پنج مورد دیده شد
که پنج  دیمشاهده گرد )درصد 5/17(مورد هفتدر  تیکولیفولو )درصد 45(مورد  18در تیکولیفوليپر يالگو. شد روئیت)درصد

 تیدرمات يالگو. مشاهده شد) درصد 5/2(مورد  لوز نیز در یکوفرونک.اي بودها لومینال و دو مورد لومینال و دیوارهآن مورد از
-مشاهده گردید که با حضور سلول) درصد 5/2(نیز در یک مورد درماتیت عروقی .تشخیص داده شد)درصد 5(نمونه دودر  بروزهیف

تواند در اثر نی بود که میترین فراوادر این مطالعه درماتیت اطراف عروقی داراي بیش. عروق درم همراه بود يهاي التهابی در دیواره
این . باشدعنوان اولین کاندید مطرح میدوم قرار داشته که سوء تغذیه به يدرماتوز آتروفیک در رتبه .عوامل مختلف ایجاد شود

بوده و نتایج پژوهش حاضر هاي ارجاعی در سگعنوان اولین تالش در خصوص بررسی هیستوپاتولوژي ضایعات جلدي مطالعه به
-هاي تشخیصی بیش از پیش نشان میبوده و اهمیت این روش را در کنار سایر روش اي از الگوهاي میکروسکوپیگستردهطیف  گرنبیا

.دهد

ضایعات پوست، الگوهاي هیستوپاتولوژي، سگ:کلمات کلیدي

مقدمه
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الگوهاي توزیع ضایعات در پوست .باشدمیزیاديبسیار
جهت  هاي حاضر به عنوان یک کلید راهنماو نوع سلول

هاي پوستی بسیار کمک تشخیص شمار زیادي از بیماري
بر این اساس ده الگوي غیر نئوپالستیک . باشدکننده می

الگوهاي تحلیلی اغلب اجازه . در پوست ارائه شده است
هاي ها که یک لیست از بیماريدهند به پاتولوژیستمی

دیدن چند الگوي التهابی . تشخیص تفریقی را تولید کنند
درماتیت اطراف .در بیوپسی، یک ویژگی معمول است

عروقی، درماتیت بینابینی، واسکولیت، درماتیت ندولی و 
منتشر، درماتیت پوسچولی و وزیکولی داخل اپیدرمی، 

-درماتیت پوسچولی و وزیکولی زیر اپیدرمی، پري

، درماتیت فیبروزه، فرونکولوزفولیکولیت، فولیکولیت و 
هیستوپاتولوژي  يدرماتوز آتروفیک الگوهاپانیکولیت و 

Ginn(باشندمتفاوت می et al. 2007(.
يتوان به مطالعهمطالعات انجام شده در ایران میاز

الگوهايخصوصدرهمکارانویوسفی
سگ اشاره نئوپالستیکغیرضایعاتهیستوپاتولوژیک

بهمربوطموردترینبیشي ایشاندر مطالعه. کرد
یوسفی (بودفراوانیدرصد 33باعروقیاطرافدرماتیت

Pakzad Shahabiو  Khoshnegah). 1389و همکاران

درراآلرژیکدرماتیتبهمبتالهايسگبالینیعالئم
 Khoshnegah and(دادندقرارمطالعهموردمشهد

Pakzad Shahabi 2009.(وضعیتازاطالععدم
ایناصلیيانگیزهمنطقههايسگدرپوستیضایعات

پیدرنخستگامعنوانبهتحقیقاینلذا. مطالعه بود
تااستمزبورحیواندرپوستیضایعاتتابلوييارائه
ایجاددرماتولوژيترکاملمطالعاتخصوصدربابیفتح

.نماید

مواد و روش کار
 12/11/93قالده سگ، از تاریخ  40این مطالعه بر روي 

ها از نمونه. ماه انجام گرفت 8به مدت  30/7/94لغایت 
موارد ارجاعی به دالیل مختلف اعم از انجام 

هاي واکسیناسیون، معاینه، درمان، حیوانات آموزشی بخش

 يداخلی دام کوچک، جراحی و کالبدگشایی دانشکده
از تمام  .دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گرفته شد

هاي مورد مطالعه معاینه و بررسی کامل به صورت نمونه
در صورت وجود ضایعه از . ماکروسکوپیک انجام گرفت

ها تصاویر ماکروسکوپیک اخذ شد و سابقه بیماري نمونه
جهت . یا مصرف داروي خاص در تاریخچه ثبت گردید

بخشی حیوان با دوز مشخص نه ابتدا آرامنمو يتهیه
دقیقه  10و بعد از حدود آسپرومازین و کتامین انجام شد

ابتدا سطح ضایعه توسط پنبه . گیري شداقدام به نمونه
ي پانچ پوستی، پنس و الکل ضدعفونی و سپس به وسیله

زخم ایجاد شده در . برداري صورت گرفتقیچی نمونه
تادین ضدعفونی شده و به روش گیري توسط بمحل نمونه

نمونه به ظرف کدگذاري . درمان زخم باز، مدیریت شد
حجم . درصد منتقل گردید 10شده حاوي فرمالین بافر 

مورد ي برابر حجم نمونه 10محلول فرمالین بافر حداقل 
 يظرف نمونه به بخش پاتولوژي دانشکده. نظر بود

.دامپزشکی انتقال داده شد
ها به بخش پاتولوژي، به منظور نتقال نمونهپس از ا

ساعت  24تکمیل فرآیند پایدارسازي محلول فرمالین بافر 
پس از گذشت مدت زمانی در حدود  .بعد تعویض شد

یک هفته مقاطع از قسمت میانی برش داده و درون 
با استفاده از دستگاه اتوتکنیکون  .بسکت قرار داده شدند
ها ساعت نمونه 18پس از  .م شدمراحل پاساژ بافتی انجا

هاي پارافینی تهیه ها بلوكاز دستگاه خارج شدند و از آن
ها با استفاده از میکروتوم مقاطعی به از بلوك. گردید

مقاطع به روش استاندارد . میکرومتر تهیه شد 4ضخامت 
-در نهایت الم. آمیزي شدندهماتوکسیلین و ائوزین رنگ

هاي تهیه شده مورد مطالعه دقیق میکروسکوپیک قرار 
هیستوپاتولوژي به دقت تشخیص داده گرفتند و الگوهاي 

.شد

نتایج
-پوستی مختلف نمونه يضایعه 40در این مطالعه از 

هاي این سگمیانگین سنی. برداري صورت گرفت
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 ،سگ 19جنس نر و از سگ  21.سال بود 5/2مطالعه
هاي بررسی شده در قالب موریختگی، نمونه. ماده بودند

. بندي شدندزخم، سبوره و سایر ضایعات دسته
ها به صورت کانونی و یا سرتاسري در تمامی موریختگی

 30هاي کانونی در موریختگی. ها مشاهده گردیدندنمونه
مورد  18مشاهده شد که از این تعداد  )درصد 75(مورد 

مورد،  12متر و تر از سه سانتیهاي کمهمراه با کانون
) درصد 25(مورد  10در . تر بودندهاي بزرگداراي کانون

 .مویی بودحیوان به طور سرتاسري داراي موریختگی و کم
از  )درصد 5/47(مورد19درزخموپوستیهايدلمه

.ه گردیدها مشاهدموریختگی
هاي مختلف بر اساس آسیبدر بررسی میکروسکوپی 

اپیدرم و درم، الگوهاي مختلفی ارائه شده که در ذیل به 
الزم به ذکر است که در  .شودشرح آنان پرداخته می

در  د دو یا چند الگو مشاهده شده است وبرخی از موار
).1جدول (الگو یافت گردید 66مجموع 

هاي پوست سگدر بررسی میکروسکوپی نمونهفراوانی الگوهاي مشاهده شده: 1جدول 

الگو
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دیده ) درصد 40(مورد  16درماتیت اطراف عروقی در 
هاي التهابی مختلف در اطراف در این موارد سلول. شد

در چهار . عروق خونی موجود در درم تجمع یافته بودند
درماتیت اطراف عروقی حاد مشاهده ) درصد 25(مورد 

در هر چهار مورد، . شد که با پرخونی و ادم همراه بود
تصویر (تر از نوع ائوزینوفیل بودند هاي التهابی بیشسلول

تر مشاهده شد و در در یک مورد با شدت بیش). 1
 ياپیدرم نیز یک کانون تجمع ائوزینوفیل در زیر الیه

اخی مشاهده شد که به عنوان پوسچول ائوزینوفیلی در ش
.نظر گرفته شد

به فضاي خالی . درماتیت اطراف عروقی حاد: 1تصویر 
 يشاخی و باالي طبقه يتشکیل شده در اپیدرم که زیر الیه

همچنین در . توجه شود) ستاره مشکی(خاردار قرار دارد 
شود مشاهده می) قرمز ستاره(اطراف عروق نیز تجمع سلولی 

).آمیزي هماتوکسیلین و ائوزینرنگ(
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عنوان درماتیت اطراف عروقی به) درصد 75(مورد  12
در این موارد عالوه بر تجمع . مزمن تلقی گردیدند

آکانتوز، هایپرکراتوز و  عروق، هاي التهابی در اطرافسلول
-سلول آکانتوز با افزایش. فیبروپالزي درم نیز دیده شد

. هاي خاردار و متعاقب آن ضخیم شدن اپیدرم همراه بود
در بعضی از موارد این افزایش با تشکیل شیارهاي انگشتی 

 يدر هایپرکراتوز افزایش الیه. م بودندأدر درم نیز تو
شاخی صورت گرفته و در بعضی از موارد با هایپرکراتوز 

ا وجود در برخی از موارد ب .م بودندأفولیکولی نیز تو
شاخی نیز  يهاي خاردار در الیهسلول يبقایاي هسته

عنوان پاراکراتوز قلمداد همراه بود که این موارد به
ها در زیر فیبروپالزي درم با تکثیر فیبربالست. گردیدند

هاي باریک و صورتی رنگ کالژن در اپیدرم همراه با رشته
.)2تصویر (هاي متعدد مشخص شد بین آنان و مویرگ

به هایپرکراتوز . درماتیت اطراف عروقی مزمن: 2تصویر 
و فیبروپالزي درم ) ستاره سفید(، آکانتوز )ستاره مشکی(

وهماتوکسیلینآمیزيرنگ(توجه شود) ستاره قرمز(
).ائوزین

ترتیب در یک و پنج موردبهمنتشر وندولیدرماتیت
در این .دیده شد )درصد 15(شش مورد و در مجموع 

التهابی هايسلولمنتشرندول مانند یاها انباشتگینمونه
هاي منتشر در یک مورد از درماتیت. ت گردیدیروئ

ائوزینوفیلی مقاطع متعددي از انگل دمودکس مشاهده 
ي ، آکانتوز و پوسچول در زیر الیهدر اپیدرم. گردید

هاي متعدد همراه با همچنین انگل. شاخی دیده شد
 ،در درم). 3تصویر (بودند  روئیتها قابل روسیتاریت

-مقاطع متعددي از انگل مشاهده گردید که توسط سلول

هاي مو در فولیکول.هاي التهابی فراوان احاطه شده بودند
ها این انگل. تعداد زیادي از مقاطع انگل مشاهده گردید

زوج پاي کیتینی بودند  4بدنی کشیده داشته و داراي 
ها هایپرپالزي غدد سباسه در اطراف فولیکول). 4تصویر (

از هاي التهابی درون مجراي غدد عرق و حضور سلول
.دیگر تغییرات مشاهده شده بود

، )ستاره مشکی(به آکانتوز . درماتیت منتشر: 3تصویر 
و )پیکان قرمز(ي شاخی پوسچول موجود در زیر الیه

آمیزيرنگ(توجه شود) ستاره قرمز(حضور انگل 
).ائوزینوهماتوکسیلین

مقطع انگل دمودکس همراه با .درماتیت منتشر: 4تصویر 
هاي التهابی در اطراف و سلول) پیکان مشکی(کیتینی ضمائم 

هماتوکسیلینآمیزيرنگ(شود مشاهده می) پیکان قرمز(آن 
).ائوزینو
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در درماتیت منتشر ائوزینوفیلی دیگر، مقاطع جرب 
 يمقاطع متعددي از جرب در الیه. دیگري مشاهده شد

. ها بیضی شکل بودشاخی حضور داشتند که مقطع آن
هاي آکانتوز شدید، پوسچول حاوي ائوزینوفیل و دلمه

هاي قرمز از دیگر هاي نکروز شده و گلبولحاوي سلول
هایپرپالزي غدد . ر اپیدرم بودندتغییرات مشاهده شده د

مو،  يراست کننده يهاي عضلهسباسه، هایپرپالزي سلول
ها از تغییرات قابل هایپرپالزي غدد عرق و اتساع آن

).6و  5تصاویر(مشاهده در ضمائم پوستی بود 

، )پیکان قرمز(به مقاطع جرب . درماتیت منتشر: 5تصویر 
پیکان (هایپرپالزي غدد سباسه ، )ستاره قرمز(آکانتوز شدید 

) ستاره زرد(هاي نکروز شده ، دلمه حاوي سلول)مشکی
).ائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ(توجه شود 

که ) ستاره مشکی(مقطع جرب  .درماتیت منتشر: 6تصویر 
حاوي خارها و ضمائم کیتینی است، پوسچول حاوي 

ستاره (ا هاریتروسیتو حضور) ستاره قرمز(ائوزینوفیل 
وهماتوکسیلینآمیزيرنگ(شوند در اپیدرم دیده می) زرد

).ائوزین

مشاهده ) درصد 5/37(مورد  15درماتوز آتروفیک در 
زمان آتروفی درماتوز آتروفیک در مشاهده هم. گردید

هاي فاز اپیدرم، آتروفی ضمائم پوستی و وجود فولیکول
هاي مذکور، اپیدرم داراي در نمونه. گرددتلوژن مطرح می

یک تا دو ردیف سلول بوده و از ضخامت آن به شدت 
همچنین تمامی موارد با هایپرکراتوز . کاسته شده بود

این هایپرکراتوز تا . )8و  7تصاویر (شدید نیز همراه بود
هاي مو نیز کشیده شده بود به نحوي که فولیکول

نان مقادیر زیادي هاي متسع که در برخی از آاینفاندیبولوم
موي  يکراتین و در برخی دیگر تعداد متعددي ساقه

کوچک همراه با میزان زیادي کراتین مشاهده  يثانویه
کوچک در مقایسه با پوست نرمال ضمائم پوستی . شدند
هاي مو به طور عمده در فاز تلوژن بوده فولیکول. شدند

، نیز هاي بزرگتري که در فاز کاتاژن بودندو فولیکول
قطر ). 9تصویر (منظره فولیکول شمعی را نشان دادند 

. مو نیز کامالً کم شده بود يغالف داخلی ریشه يدیواره
در . هاي محو شده نیز مشاهده گردیددر برخی فولیکول

هاي هاي مذکور الیهاطراف غالف خارجی فولیکول
هیالینه صورتی رنگ همراه با عدم وجود مجراي مرکزي و 

هاي مو نیز در ساقه.)10تصویر(شد روئیتمو  يقهسا
هاي غدد سلول. تر موارد کوچک و شکسته بودندبیش

. هاي ریزي بودندسباسه نیز کوچک شده و داراي واکوئل
تر موارد به صورت متسع و کیستیک غدد عرق نیز در بیش

.شدند روئیت

الگوي درماتوز آتروفیک با  .درماتوز آتروفیک: 7تصویر 
نازك شدن اپیدرم و آتروفی ضمائم پوستی قابل مشاهده 

).ائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ(باشدمی
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ي شاخی به هایپرکراتوز الیه .درماتوز آتروفیک: 8تصویر 
پیکان (و آتروفی اپیدرم با یک ردیف سلول ) ستاره زرد(

).ائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ(توجه شود ) زرد

هاي مو در فاز کاتاژن فولیکول .درماتوز آتروفیک: 9تصویر 
دهند فولیکول شمعی را نشان میيکه منظره) ستاره مشکی(

).ائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ(

هاي مو به صورت فولیکول. درماتوز آتروفیک: 10تصویر 
در درون . شونددیده می) پیکان مشکی(کوچک و چروکیده 

 يباشد و توسط الیهمو قابل مشاهده نمی يها ساقهآن
-این مشخصات نشان. انداحاطه شده) پیکان قرمز(هیالینه 

چنین ادم در درم نیز با هم. باشدفاز تلوژن می يدهنده
) ستاره مشکی(هاي همبندي هاي خالی بین رشتهوجود مکان

).ائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ(باشد قابل مشاهده می

مشاهده ) درصد 45(مورد  18فولیکولیت در پري
هاي التهابی در اطراف ضمائم در این موارد سلول .گردید

ها با درجات و این سلول .پوستی قابل مشاهده بودند
-فولیکولیتمورد از پري 12. انواع مختلف مشاهده شدند

بودند که دو مورد حاد و ها داراي درماتیت اطراف عروقی 
شش مورد دیگر .مورد دیگر از نوع مزمن بودند 10

.همراه با درماتیت منتشر و ندولی بودند
. دیده شد) درصد 5/17(فولیکولیت در هفت مورد 

هاي التهابی درون فولیکولیت لومینال با حضور سلول
اي با حضور این مجراي فولیکول و فولیکولیت دیواره

ي فولیکول قابل تشخیص بودند که پنج ها در دیوارهسلول
زمان لومینال و دو مورد نیز به طور هم) درصد 71(مورد 

الزم به . را نشان دادند) درصد 29(اي لومینال و دیواره
-ها، به طور همزمان پريذکر است که تمامی فولیکولیت

 لوز در یکی ازوفرونک. فولیکولیت را نیز به همراه داشتند
ازبزرگکانونیک.مشاهده گردید) درصد 5/2(ها نمونه
ونوتروفیل،ايهستهچندالتهابیهايسلولتجمع

کانوناینکهشدمشاهدهشاخیيالیهزیردرائوزینوفیل
بهمتصلفولیکول. گردیدمیمنتهیموفولیکولیکبه
فولیکولیتوبودهالتهابیهايسلولازمملونیزآن

التهابیهايسلولاليالبه. بودمشخصآنايدیواره
. داشتقرارشکلکوکسیباکتريهايکلونییافته،تجمع

منتشر تشخیص داده شد که داراي کانون با درماتیتاین
هاي نوتروفیل و ائوزیوفیل متعدد و فراوانی بود که سلول

هاي کالژن قابل الي رشتهبه صورت منتشر در البه
).11تصویر(بودند  مشاهده

) درصد 5/2(ها درماتیت عروقی در یکی از نمونه
هاي التهابی، نوتروفیل در این نمونه سلول .مشاهده گردید

عروق کوچک موجود در درم  يها در دیوارهو لنفوسیت
هاي همبندي الي رشتهچنین در البهحضور داشتند، هم

هاي در فولیکول. هاي فراوان مشاهده شددرم اریتروسیت
فولیکولیت نیز روئیت گردید مو هایپرکراتوز و پري

).12تصویر (
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پیکان (اي به فولیکولیت دیواره. پوست سگ: 11تصویر 
هاي کالژن الي رشتههاي التهابی البهو حضور سلول) زرد
وهماتوکسیلینآمیزيرنگ(توجه شود ) ستاره زرد(

).ائوزین

واسکولیت در عروق ناحیه درم . پوست سگ: 12تصویر 
).ائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ(شود مشاهده می

پیکان (هاي التهابی به نفوذ سلول. پوست سگ: 13تصویر 
آمیزيرنگ(در دیواره عروق توجه شود ) مشکی

).ائوزینوهماتوکسیلین

مشاهده ) درصد 5(درماتیت فیبروزه در دو نمونه 
در این موارد فقدان تمامی ضمائم پوستی به  .گردید

حضور  .ي درم مشهود بودهمراه فیبروز ناحیه
 يهاي کالژن در ناحیهها منجر به تولید رشتهفیبروبالست
).14تصویر (درم شده بود

به درماتیت فیبروزه، افزایش بافت . پوست سگ: 14تصویر 
ي درم و عدم حضور ضمائم توجه همبند فیبروزه در ناحیه

).ائوزینوهماتوکسیلینآمیزيرنگ(شود 

بحث
گر هاي اخذ شده بیاننمونه میکروسکوپی يمطالعه

شش الگوي مختلف شامل . طیف مختلفی از ضایعات بود
درماتیت اطراف عروقی، درماتیت ندوالر و منتشر، 

فولیکولیت، فولیکولیت و درماتوز آتروفیک، پري
، درماتیت عروقی و درماتیت فیبروزه تشخیص فرونکولوز

داده شد که در ذیل به بحث در خصوص آنان پرداخته 
.شودمی

ترین الگوي مشاهده شده مربوط به درماتیت بیش
. درصد از موارد دیده شد 40اطراف عروقی بود که در 

 75حاد و  درصد 25هاي اطراف عروقی در درماتیت
ي یوسفی و اي که به وسیلهدر مطالعه. درصد مزمن بودند
بر روي الگوهاي رایج ضایعات  1389همکاران در سال 

ترین الگوي غیرنئوپالستیک پوست انجام گرفت، نیز بیش
.مشاهده شده، مربوط به درماتیت اطراف عروقی بود

در هاي التهابی درماتیت اطراف عروقی حاد با تجمع سلول
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درم  ياطراف عروق، وجود پرخونی و ادم در ناحیه
یک تحریک حاد گر بیاناین تغییرات . مشخص گردید

ها در داخل اپیدرم پوسچول در یکی از نمونه .باشدمی
ازدیاد حساسیت نوع یک . ائوزینوفیلی نیز مشاهده شد

یکی  .ترین عامل براي این الگو عنوان شده استمعمول
باشد آن گزش کک می يعوامل ایجاد کننده تریناز رایج

 Hargis(که با خارش شدید و ضربه به خود همراه است 

and Ginn درماتیت آتوپیک به عنوان یکی از ). 2012
البته الزم به ذکر است که در موارد  .باشدعوامل مطرح می

دهد مزمن تغییرات هایپرپالستیک در اپیدرم و درم رخ می
در . گردندعنوان مزمن تلقی میموارد بهکه در این 

 111بر روي  Pakzad Shahabiو  Khoshnegahيمطالعه
سگ مبتال به مشکالت پوستی که به دانشگاه فردوسی 
مشهد مراجعه نمودند، هشت مورد مبتال به درماتیت 
آتوپیک بودند که همراه با خارش بوده و ضایعات عمومی 

هاي جانبی و گردن، قسمت یا لوکالیزه بر روي سر، گوش،
میانی سینه، شکم و  ياطلس، ناحیه يپشتی بدن، در ناحیه

مطالعات اخیر نشان  .پاها بودندمغابنی، پرینه و يناحیه
هاي مبتال به آتوپی داده است که ضایعات پوستی سگ

یک الگوي التهابی اختصاصی شامل درماتیت اطراف 
). Hill and Olivry 2001(دهد عروقی مخلوط را نشان می

هاي درماتیت اطراف عروقی مزمن با تجمع سلول
، هایپرکراتوز و ، آکانتوزالتهابی در اطراف عروق

. پاراکراتوز، همچنین فیبروپالزي گسترده مشخص گردید
هاي خاردار است در واقع آکانتوز که هایپرپالزي سلول

. یک پاسخ عمومی به انواعی از تحریکات مزمن است
هایپرکراتوز و پاراکراتوز نیز به طور معمول پاسخ 

فیبروپالزي . غیراختصاصی به تحریکات مزمن هستند
هاي قبلی آسیبباشد و در اثرمراحل ابتدایی فیبروز می

مجموع در ).Hargis and Ginn 2012(افتداتفاق می
النی گر یک تحریک طوتمامی موارد مشاهده شده بیان
یکی از مواردي که .باشدمدت در اثر عوامل مختلف می

همراه با درماتیت اطراف عروقی مزمن است درماتیت 

این نوع درماتیت  .است 1ناشی از لیسیدن نواحی انتهایی
افتد ها اتفاق میبه طور معمول در نواحی انتهایی در سگ

علت آن  .در اثر لیسیدن زیاد یا ضربه زدن استو 
یک حس (ناشناخته است، اما یک نوروپاتی خفیف حسی 

. ضایعه مرتبط باشد بروزممکن است با ) خارش یا درد
. تواند در این بین نقش داشته باشدخستگی هم می

لیسیدن یا ضربه به پوست یک شکل از آسیب تکراري 
به  .شودمزمن و فاحش میاست که منجر به تحریکات 

ي کارپ، منفرد در ناحیه ي، یک ضایعهطور معمول
مویی و کم. متاکارپ، متاتارس، تیبیا یا رادیال وجود دارد

واضح از مشخصات  يگاهی اوقات زخم با محدوده
در ). Hargis and Ginn 2012(ماکروسکوپی آن است

اتی را رد ضایعه مشاهده شده چنین مشخصاتمامی این مو
.دارا بود

هاي نوع دیگري از درگیري 2اي چرکیدرماتیت ضربه
تواند مسبب این تغییرات باشد که میپوست می

معمول  ياین درماتیت یک ضایعه. هیستوپاتولوژي باشد
دهد در سگ است و در پاسخ ثانویه به تحریکات رخ می

 Hargis and(باشد ، ضربه به خود میو علت آن اغلب

Ginn 2012.( آن درد یا خارش  يممکن است علت اولیه
-ناشی از گزش یا خراش حاصل از عوامل آلرژیک، انگل

ازدیاد حساسیت ناشی از گزش کک، شپش (هاي خارجی 
هاي مقعدي، اجسام خارجی در ، درگیري کیسه)و کنه

پوشش بدن، مواد شیمیایی، موهاي شانه نکرده کثیف و 
 Foster and Foli(ی باشد اسکلتاختالالت عضالنی

2003 .(Holm اي به بررسی همکاران طی مطالعهو
اي چرکی و ارتباط بین هیستوپاتولوژي درماتیت ضربه

نژاد، سن، جنس و مکان ضایعه و سایر عوامل ایجاد 
سگ  44ایشان بر روي بیش از . آن پرداختند يکننده

. اي چرکی تحقیق نمودندمبتال به درماتیت ضربه
داري بین جنس، سن، نژاد و محل ارتباط معنی نامبردگان

1- Acral lick dermatitis
2- Pyotraumatic dermatitis
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ها هاي نر بیش از مادهسگ. ضایعه مشاهده نمودند
.Holm et al(نداحتمال ابتال را داشت در تحقیق ). 2004

این . مبتال بودند تر از نرهاهاي ماده بیشحاضر سگ
ي مورد اختالف ممکن است به علت کم بودن جامعه

همچنین بر اساس اظهارات آنان ضایعات . بررسی باشد
تر مشاهده شد که تر از چهار سال نیز بیشهاي کمدر سگ

. هاي مبتال دو سال بوددر این تحقیق میانگین سنی سگ
هاي جوان، درگیري باال در جنس نر، به خصوص سگ

ثیرات هورمونی أممکن است به علت پوشش ضخیم و ت
.Bratka-Robia et al(باشد بر ترشحات پوستی و آلودگی 

2002.(
تر در هواي گرم و اي چرکی بیشدرماتیت ضربه
افتد و ممکن است به عدم تهویه در مرطوب اتفاق می

 Medleau and Hnilica(پوشش مویی مرطوب باشد 

در شهر اهواز حاضر با توجه به این که تحقیق ). 2001
بهار و  مورد در فصل 30صورت گرفته است و بیش از 

و با عنایت به گرم و  ندبودارجاع داده شده تابستان 
، وضعیت آب و هوایی نیز به مرطوب بودن شهر اهواز

عنوان یکی از موارد دخیل در ایجاد این ضایعات ایفاي 
.نقش نموده است

درصد از موارد دیده  15درماتیت ندولی و منتشر در 
 .درصد منتشر بودند75ها ندولی و درصد از آن 25شد و 

درصد درماتیت ندولی  13یوسفی و همکاران  يدر مطالعه
.)1389یوسفی و همکاران (و منتشر دیده شد 

هاي منتشر ائوزینوفیلی که با در دو مورد از درماتیت
موریختگی سراسري همراه بودند، مقاطع مختلفی از انگل 

هر  دیده شد و با در نظر گرفتن مشخصات میکروسکوپی
ها مسبب حضور جرب. ها بودنددو از دسته جرب

باشد که به ضایعات پوستی جدي در حیوانات اهلی می
دنبال آن کاهش اشتها و بدتر شدن شرایط عمومی حیوان 

، دمودکس کنیسها، ترین این جربمهم.  دهدرخ می
 Hargis(هستند اتودکتس سینوتیس ،سارکوپتس اسکبئی

and Ginn 2012.(

بر روي اپیدرم، درون  دمودکسدر یک مورد انگل 
-جز جرب دمودکس.هاي مو و درم مشاهده شدفولیکول

و به زندگی در ) مترمیلی 05/0(است هاي کوچک 
فولیکول مو و غدد سباسه انواع زیادي از پستانداران 

جرب بالغ چهار . اي داردو ظاهر ویژه است افتهسازش ی
هاي کند دارد که این پاها چنگالزوج پاي خیلی کوتاه 

باشد و در اطراف بدن این جرب کشیده می. کوچکی دارد
راد و(هاي خلفی بدن شیارهاي ظریفی وجود دارد قسمت

در مقاطع هیستوپاتولوژي نیز این چهار ). 1376همکاران 
پا همراه با بدن کشیده و ضمائم دهانی مشاهده شد 

وسکوپی مشاهده شده در ضایعات میکر).4و  3تصاویر (
درماتیت منتشر . متعدد بودمذکور، دمودیکوز 

، فولیکولیتائوزینوفیلی، هایپرکراتوز فولیکولی، پري
اي و لومینال، هایپرپالزي غدد سباسه فولیکولیت دیواره

-ترین موارد بودند که با گزارشات سایر محققین همعمده

.Caswell et al(خوانی دارد  1997, Islam et al. 2013 .(
ها و همزمانی هایپرکراتوز فولیکولی، تزاید جرب

منجر به پارگی فولیکول و پخش و آزاد شدن  ،فولیکولیت
درم نیز نفوذ پیدا  يبه ناحیه هالذا جرب. شودجرب می

Ginn(شود کنند و منجر به ایجاد درماتیت میمی et al.

با بخشی از فولیکولی همراه هاي پريو گرانولوم) 2007
 Hargis and Ginn(شودطور معمول دیده میها بهجرب

در این تحقیق نیز درماتیت منتشر مشاهده شد که ).2012
علت این امر وجود مقاطع بسیار زیاد انگل در درم و 

.ها بودهاي التهابی در اطراف آنتجمع سلول
هاي مبتال به مقطعی از جرب در یکی دیگر از نمونه

که ممکن درماتیت منتشر ائوزینوفیلی مشاهده گردید
اي که در مطالعه.باشد تیالچیلهیا  سارکوپتس است

نمونه سگ خیابانی  48و همکاران بر روي  Aliتوسط 
 ها مربوط بهاي از آلودگی جربانجام شد، قسمت عمده

هاي بررسی نمونه. بود دمودکسو بعد از آن سارکوپتس 
نین یک تا دو سال بودند و آلودگی در تر در سشده بیش

ي پشت، گردن و ضایعات در ناحیه. تر از ماده بودنر بیش
صورت و شکم مشاهده شد که شامل آلوپسی، پوست 
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در بررسی . خشن، اریتم، پوسچول، شوره و خارش بودند
میکروسکوپی آکانتوز، هایپرکراتوز مالیم، تخریب درم و 

هاي عرق، سباسه و فولیکول اپیدرم، هایپرپالزي در غدد
.Ali et al(مو دیده شد  مشاهدات این تحقیق نیز ). 2011

.خوانی داردي حاضر همبا مطالعه
که همراه با واکنش  سارکوپتس در اشکال مزمن جرب

ها به وفور در ازدیاد حساسیت گسترده هستند جرب
در یگانه بیمار . هاي پوستی وجود دارندتراشه و بافت

هاي تحقیق حاضر نیز مقاطع متعددي از انگل درون تونل
). 5تصویر (گردید  روئیتشاخی  يموجود در الیه

همچنین آکانتوز، هیپرکراتوز، هیپرپالزي غدد سباسه و 
که تمامی این مو نیز مشاهده شد يراست کننده يعضله

با توجه به . موارد نشان از یک تحریک مزمن دارند
ال زیاد مقطع جرب مشاهده شده مشخصات به احتم

.بوده است سارکوپتسمتعلق به 
درصد از موارد دیده شد 5/37درماتوز آتروفیک در 

در بررسی . مویی، موریختگی و سبوره بودکه همراه با کم
ها آتروفی اپیدرم به همراه میکروسکوپی تمامی این نمونه

همچنین . هاي مو و غدد سباسه دیده شدآتروفی فولیکول
 .هاي موجود، در فاز تلوژن بودنداکثریت فولیکول

اي و شدید نیز از دیگر عالئم قابل توجه هیپرکراتوز الیه
ادم در  يحائز اهمیت مشاهده ينکته .ها بوددر این نمونه

-را می این الگو يمهمترین دالیل ایجاد کننده. درم بود

کمبود مواد مغذي ها، اختالالت آندوکرینی، ایسکمی توان
امل محیطی شامل هواي خشک و اشکال در جذب و عو

).Hargis and Ginn 2012(در نظر گرفت
درماتوز آتروفیک که ناشی از اختالالت آندوکرینی 

دهد ، متعاقب بر هم خوردن تعادل هورمونی رخ میاست
و به طور معمول با موریختگی متقارن و دو طرفه یا 

مانده موهاي باقی. همراه هستند) موییکم (هیپوتریکوز 
-خشک و شکننده بوده و پس از چیدن به سختی رشد می

موریختگی اغلب از . شودتر میسطح پوست تیره .کنند
شود و به مغابنی و نواحی جنسی شروع می يناحیه

پیودرم ثانویه و سبوره نیز . شودنواحی جلویی کشیده می

اندوکرینی پوستی در سگ اختالالت . غیر معمول نیست
Hargis and Ginn(تر استنسبت به سایرین معمول

هیپوتیروئیدیسم، هایپرآدرنوکوتیسیزم، افزایش ).2012
هاي سرتولی، درماتوز ها، تومور سلولاستروژن در ماده

ترین دالیل گی مهمپاسخ دهنده به هورمون رشد یا اخته
Walder(باشند هاي اندوکرینی میآلوپسی 1992.(

هاي انواع مختلف کمبود مواد مغذي منجر به آسیب
شود و زمانی که حیوانات یک رژیم پوستی مشابه می

غذایی باالنس شده را دریافت نمایند، ضایعات بهبود پیدا 
ثر بر روي پوست شامل کاهش ؤکمبودهاي م. کنندمی

مواد مغذي مانند پروتئین و انرژي، کاهش اسیدهاي 
، کاهش Dو  A ،Cهاي کاهش ویتامینچرب، 

ریبوفالوین، کاهش اسید پانتوتنیک، بیوتین، نیاسین، ید، 
در این بین، پروتئین از  .باشدکبالت، مس و روي می

تولید پوشش مویی وابسته  .اهمیت باالیی برخوردار است
به پروتئین بوده و لذا حیواناتی که با کمبود این ماده 

. اي دارندویی ضعیف و شکنندهروبرو هستند، پوشش م
اند و همچنین اپیدرم، درم و ضمائم نیز دچار آتروفی شده

ها نیز وجود هاي زیر جلدي و ماهیچهکاهش در چربی
درم قابل  يدر مبتالیان همچنین ادم در ناحیه. دارد

در این . )Hargis and Ginn 2012(باشد می روئیت
اهاي خالی در بین وجود مشاهده فض يتحقیق به واسطه

دستجات همبندي موجود در درم، ادم تشخیص داده شد 
که به احتمال زیاد مبین درماتوز آتروفیک ناشی از سوء 

با این وجود تشخیص تفریقی این . تغذیه بوده است
. باشدموارد از طریق هیستوپاتولوژي به تنهایی مقدور نمی

هاي کلینیکی، ارزیابی کنار هم قرار دادن تاریخچه، یافته
آزمایشگاهی و هیستوپاتولوژي به طور قطع در تشخیص 
. عامل ایجاد کننده درماتوز آتروفیک کمک کننده است

برداري نمونه يجهت ارزیابی درست از این الگو، نحوه
در تمامی بیماران مشکوك به . باشدحائز اهمیت می

د از نواحی درماتوز آتروفیک مانند آلوپسی اندوکرینی بای
. برداري صورت پذیردکه ریزش موي زیادي دارند نمونه

بهترین مکان براي شناسایی تغییرات آتروفی فولیکولی، 
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-پوست مجاور نواحی داراي موهاي نرمال و کم مو می

گیري سریع بعد از ریزش مو نیز همچنین نمونه. باشد
دشوجهت تشخیص برخی از موارد نادر توصیه می

)Hargis and Ginn 2012, Walder 1997(.
هر کدام به  فرونکولوزفولیکولیت، فولیکولیت و پري

-درصد از نمونه 5/2و درصد 5/17درصد،  45ترتیب در 

ها توام با درماتیت فولیکولیتتمام پري .ها یافت گردید
این سه فرآیند پیوسته هستند و . اطراف عروقی بودند

. زمان دیده شوندصورت همممکن است در یک نمونه به 
میکروسکوپی معمول در  يها یک ضایعهالتهاب فولیکول

 Hargis(دهد تر رخ میها کمو در سایر گونهسگ است

and Ginn 2012.(Caswel  و همکاران فولیکولیت
را در مقاطع  فرونکولوزاي، فولیکولیت چرکی و دیواره

Caswell(دبافتی سگ مبتال به دمودیکوز شناسایی کردن

et al. ي مبتال به در این تحقیق نیز در نمونه). 1997
فولیکولیت و فولیکولیت تشخیص داده ، پريدمودیکوز

سگ  44و همکاران بر روي  Holmاي که در مطالعه. شد
مبتال به پیودرماتیت حاد انجام دادند، فولیکولیت حاد را 

32در. مورد مبتال به پیودرماتیت تشخیص دادند 20در 
دادندنشانرافولیکولیتدرصد 50شدهبررسیمورد

)Holm et al. لوز تحقیق حاضر ودر یگانه فرونک). 2004
که به احتمال زیاد هاي کوکسی شکل دیده شد باکتري

.باشداستافیلوکوکوس می
در این . درماتیت عروقی در یکی از موارد دیده شد

عروق قابل  يهاي التهابی درون دیوارهنمونه سلول
واسکولیت پوستی یک وضعیت در نتیجه . مشاهده بودند

هاي پیوندي اطراف عروق و بافت يالتهاب در دیواره
تواند اولیه باشد، اما یت پوستی میواسکول. باشدعروق می

 Foster(دهدبه طور معمول به صورت ثانویه رخ می

ترین بزرگ Jordonو Mackelاساس مطالعات بر. )2006
به علت . علت واسکولیت، ازدیاد حساسیت نوع سه است

هاي ، کمپلکسکلیرانس ناکامل سیستم رتیکولواندوتلیال
آندوتلیوم عروق  يدر دیوارهبادي محلول آنتی وژن آنتی
Mackel(کنند گذاري میالنه and Jordon 1982.(

و همکاران بر  Nicholsاي که بر طبق نتایج مطالعه
 50سگ و گربه انجام دادند، علت واسکولیت در  21روي 

درصد از مبتالیان ناشناخته بود و در سایر موارد پاسخ به 
حساسیت به مصرف  داروي خوراکی آیورمکتین، ازدیاد

گوشت گاو، پاسخ به واکسن هاري و لنفوسارکوم عامل 
هاي مشاهده شده تمام واسکولیتدر . ایجاد آن بودند

فقط در  ده ووباي از نوع چند هستههاي التهابی سلول
Nichols(باشد میلنفوسیت غالبت با هاري  et al. 2001.(

Tasakiهاي مبتال به بابزیوز و همکاران در پوست سگ
آنان چنین . یک واسکولیت لنفوسیتی اولیه را نشان دادند

عنوان نمودند که آلوپسی با تغییرات ایسکمیک مرتبط 
Tasaki(است  et al. اي که توسط در مطالعه). 2013

ترین الگوي دیده یوسفی و همکاران صورت گرفت، کم
ات را به شده واسکولیت بود که تنها دو درصد از ضایع

خوانی داد که با گزارش این تحقیق همخود اختصاص می
در این تحقیق، حیوان ). 1389یوسفی و همکاران (دارد 

مبتال که داراي زخم بر روي ران بود، به طور همزمان 
فولیکولیت را همراه با وجود دلمه نشان واسکولیت و پري

.داد
با درماتیت فیبروزه در دو مورد دیده شد که 

در هر دو مورد آثاري از ضمائم . موریختگی همراه بود
این الگوي هیستوپاتولوژي مشاهده . پوستی دیده نشد

در . باشد 1شده ممکن است در اثر آلوپسی ناشی از زخم
زمان با وجود آتروفی ضمائم ها حیوان همیک مورد از آن

پوستی داراي دلمه بر روي اپیدرم بود و مکان ضایعه بر 
رود در اثر هاي کمري بود که احتمال میي مهرهرو

این آسیب ممکن است در . اي چرکی باشددرماتیت ضربه
 فرونکولوز، شیمیایی، )آسیب حرارتی(اثر عوامل فیزیکی 

ها و ، نئوپالسم)پیودرم، درماتوفیتوز، دمودیکوز(شدید 
. باشندها مانند لوپوس اریتماتوز سیستمیک سایر بیماري

هاي موارد، موریختگی دائمی در نتیجه آسیب در این
شود ناپذیر و فرسایش واحدهاي ضمائم دیده میبرگشت

1- Cicatricial alopecia
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در صورت . و با جایگزینی بافت اسکار همراه است
 يتاریخچه يوسیلهتردید نسبت به این بیماري به

هاي پوستی فیزیکی، شیمیایی، آسیب گرمایی یا بیماري
هاي مرتبط به آسیب. توان اطمینان حاصل کردموجود می

این بیماري به صورت معمول کانونی هستند و تقارن 
چنانچه زخم آشکاري مشهود نباشد جهت  .وجود ندارد

رد کردن دمودیکوز و درماتوفیتوز، اسکراب پوستی و 
هیستوپاتولوژي بهترین . کشت درماتوفیتی باید انجام شود

باشد یی این نوع آسیب میابزار تفریقی در شناسا
)Bertolino and Freedberg 1987 .( مکان این دو نمونه

.هاي کمري و مفصل زانوي پا بوددر مهره

نهایت نتایج به دست آمده از این تحقیق مبین طیف در
هر چند  .اي از الگوهاي هیستوپاتولوژي بودگسترده

اع مختلفی از ها از نظر بالینی مبتال به انوتر نمونهبیش
موریختگی بودند اما ضایعات میکروسکوپی مشاهده شده 

کید بر انجام أاین امر بیش از پیش ت .متفاوت بودند
هاي تشخیصی بررسی میکروسکوپی در کنار سایر روش

ترین بیش .تري منتهی گردددارد تا به رهیافت دقیق
الگوي مشاهده شده متعلق به درماتیت اطراف عروقی و 

این مطالعه به  .رین الگو نیز درماتیت عروقی بودتکم
باشد و عنوان فتح بابی در خصوص درماتوپاتولوژي می

هاي هاي آن در تحقیقات و تشخیصامید است از یافته
.آینده استفاده شود

تشکر و قدردانی
-معاونت پژوهشی دانشگاه به جهت حمایت مالی از انجام پروژه به جاي می نویسندگان مقاله مراتب قدردانی خود را از

همچنین از جناب آقاي بهداروند و سرکار خانم بهداروند که در آزمایشگاه پاتولوژي همکاري الزم را مبذول داشتند . آورند
.گزارندنیز سپاس
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Abstract
The aim of this study is an inspection of histopathologic patterns in skin lesions of referred 

dogs to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University. This study carried out in 40 cases. 
After complete macroscopic examination and sedation, sampling was carried out and 
Haematoxylin and Eosin stained slides were prepared. In macroscopic examination all cases 
had alopecia and hypotrichosis and 30 (75%) cases had focal alopecia and 10 (25%) had 
diffuse alopecia. Seventeen cases (42.5%) had seborrhea and 19 (47.5%) had scale and 
wound. Microscopic examination revealed perivascular dermatitis pattern in 16 (40%) and 12
cases had chronic perivascular dermatitis. Nodular and diffuse dermatitis was seen in 1 and 5
respectively (15%). In two cases of diffuse dermatitis, mite sections were observed. Atrophic 
dermatitis was detected in 15 cases (37.5%). Perifolliculitis were seen in 18 (45%) and 
folliculitis was seen in 7 cases (17.5%) and 5 were luminal and 2 were luminal and mural. 
Furunculosis was seen in one dog (2.5%). Fibrosing dermatitis was detected in 2 (5%) 
samples. Vasculitis was seen in one dog (2.5%). In this study perivascular dermatitis had the 
most frequency and it may be due to different agents. Atrophic dermatoses are in second rank 
and malnutrition is first candidate cause. This study is the first attempt in the field of 
dermatopathology and the results of present research revealeda different type of microscopic 
patterns.
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