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چکیده
در نتیجه . دنشودر خون و مایعات بدن می) ازت دفعی(صورت تجمع اسید اوریک ه کلیه ب عملکردباعث اختالل و افت ضایعات کلیوي 

هاي مرغداري و اخذ تاریخچه از پس از شناسایی. یابدهاي مختلف بدن رسوب میهاي اورات در بخشصورت کریستاله اسید اوریک ب
مدت یک هفته مورد بررسی و کالبدگشایی قرار ه برداري تلفات گله بجهت نمونههفته بودند، 40تا  30سنی  يکه در محدودهيگذارتخم
 )هاوجود رسوب اورات در کلیه و حالبتورم کلیه، (ها داراي ضایعات کالبدگشایی ماکروسکوپیآن يهایی که کلیهاز الشه  .شد داده

درصد داراي  40گذار تلف شده، اخذ شده از مرغان تخميالشه500این بررسی از مجموع  در .شدها انجام برداري از کلیهنمونه ،بودند
مورد توأم  5مورد نفریت بینابینی،  105مورد گلومرولونفریت،  74مورد پیلونفریت،  21: ضایعات کلیوي میکروسکوپی بودند که شامل

و ها در کلیهمورد حاوي رسوب اورات  200ي ونفریت و پیلونفریت داشتند و همهمورد هم توأم گلومرول 2نفریت بینابینی و پیلونفریت، 
ناشی از نفریت  يهاي تحت مطالعهترین شکل ضایعات کلیوي در گلهدهد که بیشنتایج نشان می. هاي ادراري بودند تعدادي داراي سنگ

هاي پرورش دچار آلودگی با ویروس برونشیت عفونی شده بودند میزان تلفات ناشی از عفونت دورانکه در  یهایولی گله ،بینابینی است
از عوامل اصلی بروز تلفات و کاهش تولید  تواند یکیمیاین مطالعه نشان داد که ضایعات کلیوي  .تر بودها بیشکلیوي و نقرس در آن

. باشدمی گذاري تخمهاگله

، اصفهانگذارمرغان تخم، هکلی،پاتولوژیکضایعات : کلیديکلمات 

مقدمه
پرندگان در مقایسه با پستانداران بسیار  يساختار کلیه.

این اندام از سه قسمت قدامی، میانی و  .متفاوت است
هر قسمت چند لوب دارد و هر . خلفی تشکیل شده است

ها نفرون .هاي متعددي تشکیل شده استلوب از لوبول
گیرند و به در یک لوبول پیرامون ورید مرکزي قرار می

 Tafti and(شونداي تخلیه میهایی از میزندرون شاخه

Marjanmehr 1997( .ي طیور دو نوع نفرون در کلیه
هاي کلیه تر نفرونیکی نفرون قشري که بیش. وجود دارد

ها در این نفرون. انداند و فاقد قوس هنلهاز این نوع
اند و به نوع خزندگان هم معروف پیرامون ورید مرکزي

 نفرون مرکزي ،دومنفرون نوع . )Riddell 2009(دنباشمی

، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه گروه علوم درمانگاهیاستادیار *1

حد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمیدانشکده دامپزشکی، وادکتراي عمومی، دانش آموخته2

تر است و هاي نوع اول کمکه تعدادشان از نفرون است
رنگ .باشدي پستانداران میهاي کلیهشبیه به نفرون

ي وظیفه. باشداي میها قرمز متمایل به قهوهطبیعی کلیه
ی مایعات یها حفظ و نگهداري ترکیب شیمیاي کلیهاولیه
متابولیکی و محصوالت سمی،  زائد دفع مواد ،)خون(بدن 

ي فشار هاي تنظیم کنندهتنظیم حجم خون، تولید هورمون
 Rezaeian(است  هاي قرمز خونخون و تولید گلبول

1998, Tafti and Marjanmehr 1997.(
شود دفع ها دچار اختالل میوقتی که عملکرد کلیه
از طور طبیعی از طریق ادرار ه اسید اوریک که بایستی ب

برخی ازها صورت پذیرد دچار اختالل شده و در کلیه

آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران

E-mail: ezzatfathi@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(
شهرکرد، ایران،                   
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اي که فاقد هر گونه پرنده. شودبدن انباشته میهاي اندام
ساعت تلف  36فعالیت کلیوي است احتماالً در مدت 

در بسیاري از پرندگان بیمار رسوب اورات . خواهد شد
به همراه واکنش آماسی خفیف در میزناي کلیه تغییري 

نسبت به کم آبی  غیراختصاصی و معمولی بوده که احتماالً
,Randall and Reece 1996(ثانویه است  Siller 2007.(

هاي پوششی سلول آتروفیموجب ادراريهاي سنگ
 هیپرپالزيهاي کلیه و در برخی موارد مکعبی توبول

هاي توبول. هاي کلیه شده بودهاي پوششی توبولسلول
ها هایی از اوراتتوده يدر برگیرنده شدهکلیه آتروفی 
اند و ها گشاد شدههاي مربوط نیز با اوراتاست و میزناي

ها از اورات دارند که اساساًهاي بزرگی اغلب سنگ
ن نیدر سعفونت با برونشیت عفونی .اندتشکیل شده

غذایی و محرومیت از آب  يباال بودن کلسیم جیره،پایین
انداورولیتیازیس پیشنهاد شده مستعد کنندهواملبه عنوان ع

)Blaxland et al. 1980, Crespo et al. 2013.(
عملکرد کلیه  درنقرس حالتی است که باعث اختالل 

در خون و ) ازت دفعی(صورت تجمع اسید اوریک ه ب
صورت ه اوریک بدر نتیجه اسید. شودمایعات بدن می

هاي مختلف سدیم در بخش -هاي اورات کلسیم کریستال
ها و غشاهاي سروزي کبد، قلب، ویژه در کلیهه بدن ب
هاي بلور.یابدرسوب میهاي هوایی و مفاصل کیسه

-آمیزي هماتوکسیناورات حالت کروي دارند و در رنگ
هاي سنگلذا .شودصورت بازوفیلیک دیده میه ائوزین ب

تلفات  عواملی ازبه عنوان یککلیه با منشاء اوراتکلیوي
ها شناخته شده گذار و پولتبیش از حد در مرغان تخم

).Siller 2007(است
نفروپاتی عبارتند از هاي کلیويو سنگ نقرسعلل 
هاي حاوي سنگ استفاده از جیره، کلسیمافزایشناشی از 

فسفر قابل دسترس پایین کمبود ، نامناسب يآهک با اندازه
محرومیت از  ،بیکربنات سدیمافزایش هاي رشد، در جیره

هاي استفاده از جیره، Aکمبود ویتامین ، آب آشامیدنی
.ین خامئدرصد پروت) 30-40(بیش از غذایی حاوي 
و نفریت ویروس برونشیت :همچونعوامل عفونی 

و  نامیدها مانند سولفاآنتی بیوتیک ،پرندگانویروسی 
 ,Shafey 1993(توان نام برد را می آمینوگلیکوزیدها

Soares 1995.(
شامل ،در مرغان مبتال به بیماريهاي بالینی نشانه

کاهش اشتها، عدم تشنگی مفرط،،سفید رنگ اسهال
که در نهایت با کاهش مصرف دان و ،توانایی در ایستادن

جهت کنترل و  .مرغ همراه استتولید تخم آب و کاهش
توان از راهکارهاي زیر استفاده گیري از بیماري میپیش
هاي هفتگی با جیره 16هاي تا سن ي پولتتغذیه. کرد

 ،کلسیم نداشته باشند درصد یکتر از پودر مانندي که بیش
درصد  45/0-5/0سطوح فسفر قابل دسترس جیره بایستی 

پیش تولید نباید  ياز جیره ،هاي دوره رشد باشددر جیره
که گله در حال نشان دادن هفتگی یا زمانی 16پیش از 

 حداقل اده ازفاست، م بلوغ جنسی است استفاده شودیعال
 یکوتوکسین در جیره،، عدم ماجیرهبیکربنات سدیم در 

هاي در حال اجتناب از محرومیت آب آشامیدنی در گله
باشدهاي ویروسی میو کنترل یبماري رشد و تولید

)Krementz and Ankney1995(.
ضایعات ناشی از متداول براي کاهش تلفات هايروش

گذار ها و مرغان تخمدر پولتهاي ادراريو سنگکلیوي
-نمودن ادرار جهت محلول نمودن سنگبر اساس اسیدي 

هاي کلیوي و محافظت بافت کلیوي فعال پرندگان درگیر 
هاي آزمایشی حاوي کلرید آمونیوم، جیره.باشدمیشده

متیونین و آنالوگ هیدروکسی  - DLسولفات آمونیوم،
آمیزي باعث اسیدي نمودن طور موفقیته متیونین همگی ب

).Robert and Wideman1989(شوندادرار می
-که در استان اصفهان آب مصرفی مرغنیتوجه به ابا

داراي میزان باالیی  کهشود از چاه تامین می ها عمدتاًداري
از نمک، کلسیم و فسفر به همراه ناخالصی است و منابع 

شود استفاده میمین کلسیم و فسفر جیره أبراي تکه مختلفی 
و از طرفی درگیري برخی  از کیفیت باالیی برخوردار نیستند

-ها با بیماري برونشیت عفونی و سایر عوامل سبباز واحد

ساز آن، نیاز به آن شد که در خصوص میزان تلفات و بروز 
. این بیماري این مطالعه انجام شودضایعات پاتولوژیکی 



. . . ي ضایعات پاتولوژیکی کلیه در مرغان مطالعه

139843پاییز، 3، شماره پانزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

مواد و روش کار 
گذار هاي تخمداريپس از شناسایی مرغدر این مطالعه 

همراه با کاهش تولید واستاندارد داراي تلفات بیش ازکه 
کاملی اعم از  يها و ثبت تاریخچهبا مراجعه به آن بودند و

داري، هاي درگیر در مرغبیماري، ظرفیت سالن، سن تولید
میزان تلفات، نوع جیره و منبع کلسیم و فسفر اقدام به 

برداري تلفات روزانه گله جهت نمونه . گردیداخذ نمونه 
مورد بررسی و کالبدگشایی قرار داده به مدت یک هفته را 

 يهایی که کلیهو پس از ثبت عالیم کالبدگشایی از الشه
 ،ها داراي ضایعات کالبدگشایی ماکروسکوپی بودندآن

این بررسی بر روي  .ها انجام شدبرداري از کلیهنمونه
ده گله مرغ (ريگذار تجاقطعه مرغ تخم260000

به  حدوداًو ،)هفته 40-30سنی  يدر محدودهگذارتخم
هاي نمونه.نمونه اخذ گردید 10قطعه  5000ازاي هر 

گیري حاوي فرمالین به ظرف نمونه پس از اخذبافتی کلیه 
ي بافتی برابر نمونه 10با حجمی معادل  درصد 10بافر 

ساعت در فرمالین اولیه  24ها به مدت نمونه.انتقال یافت

 يتهیه جهتو ها تعویض گشته آن نبوده و سپس فرمالی
.آمیزي گردیدندرنگ H&Eبا روش الم پاتولوژي 

نتایج 
 ينمونه الشه 500این مطالعه از مجموع  در

مورد داراي  200گذار، کالبدگشایی شده از مرغان تخم
در  تورم کلیه، تجمع رسوب اورات(ضایعات کلیوي

بودند، ) رنگی کلیهریزي و کمخونو هاها و حالبکلیه
مورد پیلونفریت،  21هاي میکروسکوپی، پس از بررسی

گومرولونفریت منتشر : ، شاملمورد گلومرولونفریت 74
) هاي آماس در داخل کالفه گلومرولیتراوش سلول(حاد 

لومرولی چروکیده شدن کالفه گ(و گلومرولونفریت مزمن 
،  )بومن کپسول جداري يالیهر بافت فیبروز در و حضو

مورد توأم نفریت بینابینی و  5مورد نفریت بینابینی،  105
 مورد توأم گلومرولونفریت و پیلونفریت و 2پیلونفریت، 

در رسوب اورات نمونه مورد بررسی 200ي همهدر 
ها در برخی از نمونهپارانشیم کلیه مشاهده شد، که 

). 2جدول (رسوبات اورات تشکیل سنگ داده بودند 

در و درگیري با ویروس برونشیت عفونی درصد تلفات  ،تلفات ناشی از ضایعات کلیويداري، میانگین ظرفیت مرغ :1جدول 
واحدهاي تحت مطالعه

کد گله مرغ 
گذارتخم

ظرفیت گله
میانگین تلفات 

هفتهگله در 
تلفات ناشی از ضایعات 

روزکلیوي در 
درصد تلفات ناشی 
از ضایعات کلیوي

درگیري با ویروس 
برونشیت عفونی

A20000381484/36
B30000682770/39*
C30000572585/43*
D25000471717/36
E20000291193/37
F20000311270/38*
G25000341229/35
H35000632785/42*
I30000703128/44*
J25000632409/38

25000050020040مجموع
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هاي اخذ شده نتایج میکروسکوپی حاصل از ضایعات کلیوي در نمونه : 2جدول 
درصد درگیريموارد درگیري در نمونهمشاهدات میکروسکوپی

215/10پیلونفریت
7437گلومرولونفریت
1055/52نفریت بینابینی

55/2نفریت بینابینی و پیلونفریت
21گلومرولونفریت و پیلونفریت

200100درکلیه وحالب رسوب اورات

درون و  )پیکان( هاتجمع رسوب اورات در کلیه  :1 تصویر
تحت مرغان شکمی  يمحوطهدر ) پیکان(ها حالبمجراي 

مطالعه

ها و ها و حالبتجمع رسوب اورات در کلیه : 2 تصویر
مرغان تحت بررسی شکمی يمحوطهنقرس احشایی در 

انسداد یک طرفه حالب در اثر سنگ ادراي و   :3 تصویر
هاي کلیهآتروفی لب

اي هاي تک هستهنفریت بینابینی و افزایش سلول :4 تصویر
)×100H&E( هابین توبول
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، اتساع )فلش سبز رنگ( رسوب اسید اوریک :5 تصویر
هاي سلول فرشیگسن ها همراه با متاپالزيشدید توبول

 و افزایش ضخامت) ستاره آبی رنگ(هاي کلیه مکعبی توبول
)×400H&E( )پیکان تیره(بین سلولی  ي دیواره

بحث
ها و در پولت کلیويضایعات ناشی از بروز تلفات     

هاي شکال آسیبگر وقوع بعضی از اگذار، بیانتخممرغان 
ي زمانی زودتر، در حیات گله بوده کلیوي در یک مرحله

ارتباط زیادي بین بیماري برونشیت و  ،تحقیقات . است
از نظر نسبت کلسیم به (هاي نامتوازن استفاده از جیره

هاي و سنگ ضایعات کلیويعمده  عواملبه عنوان ) فسفر
ي که احتماالً مساله جایی از آن . کنندثابت میرا  کلیوي
 ضایعات کلیويتر موارد ، علت اصلی وقوع بیشمذکور

ها، ادل الکترولیتعباشد، عوامل دیگري مانند تمی
توانند در ز میها و محرومیت گله از آب نیمایکوتوکسین

بر  عالوه  .دخالت داشته باشند این موردایجاد و تشدید 
اي که باعث افزایش میزان استفاده از هر نوع جیره ،این

-د همراه با درصد باالي کلسیم، میقلیایی شدن ادرار شو

هاي کلیوي که و سنگ ضایعات کلیويتواند موجب ایجاد 
.شودگذار ها و مرغان تخمتلفات در پولت منجر به

نمونه  500این مطالعه از مجموع  که در چنان    
مورد  200 ،گذار تلف شده کالبدگشایی شده از مرغان تخم

هاي داراي ضایعات کلیوي بودند که در بررسی
مورد  74مورد پیلونفریت،  21 : میکروسکوپی شامل

مورد توأم  5مورد نفریت بینابینی،  105گلومرولونفریت، 
وأم گلومرولونفریت مورد ت 2نفریت بینابینی و پیلونفریت، 

ها مورد در کلیه و حالب 200ي  و پیلونفریت و همه
ها رسوبات رسوب اورات داشتند و در برخی از نمونه

دهد که نتایج نشان می . اورات تشکیل سنگ داده بودند
هاي تحت مطالعه ترین شکل ضایعات کلیوي در گلهبیش

ین و ترناشی از نفریت بینابینی است که این ضایعه مهم
ترین شکل شناخته شده آماس کلیوي در پرندگان شایع

هاي که در اثر انتشار سویه دارندعقیده محقیقین است و 
هاي که در در گله لذا  .باشدویروس برونشیت عفونی می

ن پرورش دچار آلودگی با ویروس برونشیت عفونی نیس
ها در آن ضایعات کلیويمیزان تلفات ناشی از  ،شده بودند

ه ولی از نظر آماري اختالف قابل توجهی تر بودبیش
. )1جدول ( نداشت

    Hicham  در در الجزایر 2011و همکاران در سال 
با  تلفاتخود به این نتیجه رسیدند که میزان بررسی 
مرغ تولید تخمدرصدي  12و کاهش  درصد 7/0میانگین 

مرغان هاي کلیه و نقرس در اثر سنگ تواند درهفته میدر 
تلفات در اثر این  افزایش همچنین . اتفاق افتدگذار تخم

و در کالبدگشایی  باشدمیگذاري بیماري با شروع تخم
ها به همراه این مرغان آتروفی کلیه، بزرگ شدن حالب

 et al.Hicham( رسوب اورات و نقرس مشاهده گردید

درصد / 08در این مطالعه میزان میانگین تلفات  . )2011
تر از میزان گزارش شده که کم هفته بوده است در

Hicham و همکاران است.
سال  و همکاران در Brown مطالعات انجام شده توسط    

هفته که آلوده به ویروس  7تا  4بر روي مرغان  1987
یک یا چند لوب آتروفی ، برونشیت عفونی شده بودند

این  مشاهده گردید و همچنین حالب و هیپرپالزيکلیه 
تري نسبت به دسته از پرندگان درگیري سنگ کلیوي بیش

 14سن  پرندگانی که به این ویروس آلوده نشده بودند در
Brown( هفتگی داشتند 25 تا et al. 1987( .  این گزارش

دهد خوانی دارد و نشان میحاضر هم يبا نتایج مطالعه
در شوند هاي که به بیماري برونشیت عفونی آلوده میگله

.هاي ادراي خواهند شدسنین باالتر دچار درگیري با سنگ
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بر  1983و همکاران در سال  Widemanتحقیقات 
 51گذاري تا گذار قبل از شروع تخممرغ تخم 368روي 

داشت، غذایی این نتایج را در بريهفته با چهار نوع جیره
و فسفر ) درصد 25/3(کلسیم نرمال يمرغان با جیرهدر 

میزان بروز سنگ ادراري صفر ) درصد 06/0(نرمال
درصد و  25/3کلسیم باالي  يمرغان با جیره ،درصد

 12درصد میزان بروز سنگ ادراري  06/0تر از فسفر کم
درصد و  25/3تر از کلسیم کم يمرغان با جیره، درصد

 2درصد میزان بروز سنگ ادراري  06/0تر از فسفر کم
یجه کلسیم باال و فسفر کم جیره باشد و در نتدرصد می

 Wideman et(دهدخطر بروز سنگ ادراري را افزایش می

al. 1983(.
سزایی ه جیره هم تأثیر ب )pH(اسیدي یا قلیایی بودن 

و  Glahnتحقیقاتهاي ادراري دارد که در بروز سنگ
 52تا  32گذار بر روي مرغان تخم 1988همکاران در سال 

غذایی تغذیه شدند حاکی از ينوع جیرههفته که با سه 
اسیدي  ياین بود که میزان بروز سنگ ادراري در جیره

درصد و در جیره  3/8معمول مرغان  يصفر درصد، جیره
دهد که در نتیجه نشان می،باشددرصد می 1/13قلیایی

اسیدي یا یکی از عوامل دخیل در این بیماري وضعیت 
.)Glahn et al. 1988(باشدجیره میقلیایی بودن 

 1989در سال نیز WidemanوRobertيطبق مطالعه
-هفته که داراي دو جیره 17تا 5گذار بر روي مرغان تخم

آزاد هیدروکسی یک جیره داراي اسید؛بوده غذایی ي
نشان این تحقیق .متیونین آنالوك و دیگري فاقد آن بود

متیونین آنالوگ  داراي اسید آزادهیدروکسیجیره که داد
دهد میزان بروز سنگ ادراري را به مقدار زیادي کاهش می

باشدادرار می کردن دلیل اسیديه و علت این امر ب
)Robert and Wideman 1989(.

بر روي یک  1987و همکاران در سال  Cowenبررسی
هنگامی که تولید به پیک  ،گذار نشان دادمزرعه بزرگ تخم

 5/0طور معمول در هفته ه میزان تلفات برسد خود می
هاي درصد این تلفات ناشی از سنگ75که  ،درصد است
-دهد که بیشنتایج این مطالعه نشان می.باشدادراري می

هاي ترین سهم تلفات در زمان پیک تولید مربوط به سنگ
Cowen(باشدادراري می et al. 1987(.

نشان سایر محققین  ياهگزارشو نتایج این بررسی 
هاي ادراري درگیري با ضایعات کلیوي و سنگ که دهدمی

که  کندبروز مینه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان 
لذا ، دهدخود اختصاص میه را بدرصدي از تلفات گله 

-تواند در افرایش بهرهگیري از ضایعات کلیوي میپیش

.ثر باشدؤطیور م صنعت پرورشوري 

تشکر و قدردانی
.شودي همکاران و دوستان و مرغداران که در این بررسی مساعدت و همکاري نمودند تشکر و قدردانی میاز کلیه    
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Abstract
Lesions of kidney caused failure and decrease the function of kidney as accumulation of 

uric acid (urinary nitrogen) in blood and body fluids. Subsequently, the uric acid as urate 
crystal precipitate in different part of body. After identification and history taking, the 
samples were taking from the chickens with 30-40 age weeks that dead during one week. 
After examination and necropsy of carcasses, the carcasses that have macroscopic lesions in 
kidney were sampled from kidney. In this study, from 500 samples, the microscopic lesions of 
kidney were been in 40% of samples that including of 21 samples by pyelonephritis,  74
samples by  glomeronephritis, 105 samples by interstitial nephritis, 5 samples by interstitial 
nephritis and pyelonephritis and 2 samples by glomeronephritis and pyelonephritis, 
simultaneously. All samples have urate precipitation and some chickens have kidney stones. 
Results show that the highest nephropathy in studied flocks was interstitial nephritis. The 
chickens that were infected to infectious bronchitis in growing period have higher mortality 
than others. This study shows that the kidney lesions are one of main factor in decreasing of 
production and mortality of chickens in this flocks.
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