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التغيرات المرضية لكلى الضأن في منطقة الموصل
اصيل محمد رحاوي
مدرس مساعد ،فرع االمراض وامراض الدواجن ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اإلستالم  ٨كانون األول ٢٠١٣؛ القبول  ٢٧شباط (٢٠١٤
الخالصة
تم جمع  ٢٧٦عينة من كلى الضان الواردة الى مجزرة الموصل بعد الذبح مباشرة واجري عليھا الفحص العياني والنسجي وشملت ٤٦
عينة حيث لوحظ العديد من التغيرات المرضية شملت احتقان الكلية  ،%٤٢شحوب الكلية ،%٣١تضخم وشحوب الكلية  %٢٧وقد اظھر
الفحص النسجي لنفس العيناتحدوث النزيف في النسيج الخاللي للكلية بنسبة  %٥وخثر حديثة التكوين بنسبة  %٢وترسب خضاب
الھيموسدرين بنسبة  %٣وظھرت حاالت التورم الخلوي بنسبة  %١٨ونخر الخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية بنسبة  %٢٠وكما
لوحظ ترسب القوالب الزجاجية في تجاويف النبيبات الكلوية بنسبة  %٧وكانت نسبة تثخن جدران االوعية الدموية الموجودة في نسيج
الكلية  ،%٤وازدياد خلوية اللمة الكبيبية بنسبة  ،%٦وكانت نسبة ضمور اللمة الكبيبية  %٤باالضافة الى ظھور حاالت التھاب الكلى
الخاللي بنوعيه المنتشر بنسبة  %١٢والبؤري بنسبة  %٨اما التھاب كبيبة الكلية كانت نسبته  %٧وكانت نسبة حاالت التصلب الكبيبي
.%٤

Pathological changes in kidney of sheep in Mosul area
A.M. Rahawe
Department of Pathology and Poultry Diseases, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
Abstract
In this study 276 samples of sheep kidneys were collected from Mosul slaughter house after slaughtering and gross and
histological examinations were made pathological lesions were demonstrated at 46 examined samples, the histological lesions
were represented by appearance of hemorrhage in interstitial tissue of kidney at ratio 5%, recent thrombus at ratio 2%
haemosidrine pigment in renal tissue at ratio 3%, while cell swelling and necrosis of epithelial cell at ratio 18%, 20% while
hyaline cast deposition at ratio 7%, hyperatrophy of blood vessels of kidney at ratio 4%, hyperceullarity of glomerular tufft at
ratio 6% while glomerular atrophy at interstitial nephritis and glomerulitis at ratio 12%, 8% and 7% while glomerular sclerosis
at ratio 4%.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

تعتبرالكلية في الضان الجزء الھام من الجھاز البولي لما تقوم
به من دور بارز في عملية تنظيم الماء واالمالح وتخليص الجسم
من الفضالت النتروجينية المتخلفة عن تمثيل البروتين )،(٢
اضافة الى ان الكلى تقوم بافراز انزيم الرنين  reninالذي يحفز
قشرة الغدة الكظرية لطرح ھرمون  aldosteroneوھذا االخير
ينظم عملية امتصاص الصوديوم والبوتاسيوم ) ،(٣كما انھا تفرز
ھرمون مكون الحمر erythropoietinالذي يساھم في عملية
تصنيع كريات الدم الحمر ) .(٤تتعرض الكلية خالل عملھا الى
العديد من التغيرات المرضية كالتنكس وااللتھاب واالورام والتي

المقدمة
الكلى في الضان مقسمة وظيفيا ً وتشريحيا ً الى فصوص كل
فص منھا عبارة عن تجمع للوحدات الكلوية  nephronsيفصل
بينھما باالشعة اللبية  medullary raysو تحاط الكلية بمحفظة ليفية
منتظمة ،والمتن الكلوي مقسم الى قشرة  cortexولب
medullaوالوحدة الكلوية  nephronوالتي تعتبر الوحدة الوظيفية
للكلية ).(١

٩٣

(٩٩-٩٣) ٢٠١٤
٢
اللمجلة العراقية لللعلوم البيطريةة ،المجلد  ،٢٨االعدد ،٢

ت مقاطع اخررى ضمور اللممة
 (%الشكل ) (١١فيما واظھرت
)%٦
الكبيببية بنسبة ) (%٤شكل ).(١٢
شر
واوضحت النتاائج حدوث اللتھاب الكلى االخاللي المنتش
شكل ) (١٣بيننما
سبة ) (%١٢الش
 diffuse innterstitial nephhritisبنس
focal interstitiial
كان التھاب الكليية الخاللي البؤري
ب
التھاب
 (١٤بينما كاننت نسبة
 (%الشكل )٤
nephhritisبنسبة )%٨
ب
التصلب
الت من
 (%الشكل ) ،((١٥وظھرت حاال
الكليةة الكبيبي )%٧
ل ) ،(١٥كما ھھو
بنسبة ) (%٤الشكل
ة
glomeru
الكبيببي ulosclerosis
ضح بالجدول ).(٢
موض

اسة الحالية التعرف
ف
تؤثر على الصحة العامة للحيوان .ھدفت الدر ة
جزورة في منطققة الموصل.
الكلى في الضانالمج
على اھم افات ى
المواد وطرائق العممل
االول /
ضأن للفترة من  /١تشرين ل
تم فحص  ٢٦٧عينة كلى ن
م
 ٢٠١١لغاية  /١ننيسان ٢٠١٢ /في مجزرة الموصل بصوررة
سجيل االفات االمرضية العياننية
عشوائية بعد الذبح مباشرة وتم تس
مية وبعد التسجييل
ام الكاميراالرقمي
جدت وتم تصوويرھا باستخد م
ان وج
اخذت عينات من الكلى وحفظت في محلول الففورمالين الدراى
ت
المرضي النسجي علييھا
ي
المتعاادل بتركيز  %١٠الجراء اللفحص
العينة عمليات التمررير باستخدام تتراكيز تصاعددية
ة
اجريت على
يت
ت
اجريت
 %١٠ثم
االثيلي ابتداً من  %٧٠وانتھاء ٠٠
ي
من الكحول
عليھا عملية التروييق  cleranceبباستخدام الزايلوول بمرحلتين ثم
ا
حل من الشمع بددرجة حرارة ٧
مررت بثالث مراح
ت
ْ ٥٧مقطعت بعدھا
صبغت الشرائئح
سمك  ٦ – ٤مايكرون وص
بجھاز المشراح بس
ز
حسب طريقة )(٦
صبغة الروتينية االھيماتوكسيلين وااليوسين وح
بالص
صت باستخدام المجھر الضوئئي وسجلت التتغيرات المرض
وفحص
ضية
ب
الطب
جية ،استخدم المجھر الضووئي الخاص في كلية
النسج
ت
التغيرات
طري  /جامعة الموصل والكااميرا الرقمية لتوثيق
البيطر
النسج
جية في وحدة التلتصوير المجھرري التابع للكليةة.

ل
جدول ) :(١االفات العيانية ونسبتھھا لكلى الضان
ضية العيانية
التتغيرات المرض
حتقان الكلية
اح
شحوب الكلية
ش
ضخم وشحوب الكلية
تض

النس
سبة المئوية
% ٤٢
% ٣١
% ٢٧

النتائئج
ظھر الفحص االمرضي العيانني والنسجي ـلـ  ٢٧٦عينة ممن
اظ
عينة فقط حيث ظھھر
كلى الضان وجود تتغيرات مرضيية في  ٤٦ة
فيھا ااالحتقان شكل ) ،(%٤٢) (١شحوب الكلية )شكل  (٢نسببته
(%
 (%وتضخم االكلية مع شحووبھا )شكل  (٣نسبة )%٢٧
)%٣١
الجدوول ).(١
لوحظ ظھورالعديد من
حص النسجي المرضي ظ
ووعند اجراء الفح
المرضية النسجية تمثللت بوجود النز
ة
التغيررات
نزف في النسييج
حظ ظھور خثثر
سبة ) ،(%٥الشكل ) ،(٤لوح
الخاللي للكلية بنسب
ال
(%
وكانت نسبتھا )%٢
ت
سيج الكلية
عية الدموية لنس
 thromفي االوع
mbus
شكل ) ،(٥كما ولووحظ وجود تررسب لخضاب الھيموسدرين ففي
ال ل
نسيج الكلية بنسبة ) (%٣الشكل ) (٦فضال عن ظھور حاالت ممن
ج
(%
الكلوية بنسبة )%١٨
ة
خاليا المبطنة لللنبيبات
التوررم الخلوي للخال
ت
لنبيبات
الظھارية المبطنة
ة
خاليا
شكل ) .(٧باالضاافة الى نخرالخ
ال ل
حظ
طع اخرى لوح
الكلويية بنسبة ) (%٢٠الشكل ) .(٨وفي مقاط
ت
النبيبات
جاجية  hyalinee castsداخل تتجاويف
وجود القوالب الزج
د
شكل ) (٩ولوحظ تثخن في جدراان
الكلويية وكانت نسبتھھا ) (%٧ال ل
عن
سيج الخاللي لللكلية والناتج ع
عية الدموية المموجودة في النس
االوع
Tu
وسطانية unica
ضلية الموجودة في الطبقة الو
خم االلياف العض
تضخ
حظ
عينات اخرى لوح
ت
 (%الشكل ) (١٠وفي
 mediaبنسبة )%٤
m
خلوية اللمة الككبيبية  hypercelllularityبنس
وجود زيادة في خ
د
سبة

شكل رقم ) :(١صوورة عيانية ة
لكلية ضأن توضح االحتقان.

لكلية ضأن تظھر اللشحوب.
شكل رقم ) :(٢صوورة عيانية ة

٩٤

(٩٩-٩٣) ٢٠١٤
٢
اللمجلة العراقية لللعلوم البيطريةة ،المجلد  ،٢٨االعدد ،٢

ضأن يوضح ترسب
ب
ن
شكل رقم ) :(٦ممقطع نسجي ففي كلية
خضااب الھيموسدررين في نسيج الكلية .قوة اللتكبير × ،١١٥
الصببغة .H&E

شكل رقم ) :(٣صوورة عيانية ة
لكلية ضأن توضح شحوب الكلية
ضخم حجمھا.
مع تض

مقطع نسجي لكلية ضان تظھروج
شكل رقم ) :(٤طع
جود انزفة في
اللمات الكبيبية .قوة التكبير ×،٤٠
النسيج الخاللي للكليية وداخل ت
ج
الصببغة .H&E

طع نسجي في كلية ضأن يووضح ) (aالتوررم
شكل رقم ) :(٧مقط
ت
النبيبات
الخلووي الحاد في الخاليا الظھاررية المبطنة لتتجاويف
ارتشاح الخاليا االلتھھابية حول النبنبيبات الكلويةقووة
ح
الكلويية )(b
التكبيير × ،٦٨الصببغة .H&E

طع نسجي في كلية ضأن يووضح ) (aوجوود
شكل رقم ) :(٥مقط
خثر داخل االوعية الدموية في النلنسيج الخاللي للكلية ) (bزياادة
التھابية في اللمة .قووة
ية
وارتشاح خاليا
ح
خلوية اللمة الككبيبية
في خ
صبغة .H&E
التكبيير ×  ،٤٦الص

في كلية ضأن يووضح النخر ففي
طع نسجي ي
شكل رقم ) :(٨مقط
اليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلية مع اتساع ت ف
جويف
الخال
&.H
قوة التكبير × ،١١٥الصبغة &E
النبيباات الكلوية .ة
٩٥

(٩٩-٩٣) ٢٠١٤
٢
اللمجلة العراقية لللعلوم البيطريةة ،المجلد  ،٢٨االعدد ،٢

ضح وجود قالب
ب
طع نسجي في كلية ضأن يوض
شكل رقم ) :(٩مقط
جي  Hyaline castsفي تجوييف النبيب الكللوي .قوة التكبيير
زجاج
&.H
 ،١١٥xالصبغة &E

ضح انكماش اللممة
قطع نسجي في كلية ضأن يوض
شكل رقم ) :(١٢مقط
الكبيببية مع اتساع حيز بومان .قوة التكبيرة × ،٢٠٠الصبغغة
.H&E
H
جدول ) :(٢االفات النسجية ونسبتھھا لكلى الضان
ل
ضية النسجية
التتغيرات المرض
الننزف
خثر حديثة التكووين
خ
تررسب خضاب االھيموسدرين
التتورم الخلوي
طانية
خر الخاليا البط
نخ
ية
الزجاجية
الققوالب
تثثخن جدران االووعية الدموية
زيادة خلوية ة
اللمة الكبيبية
ضمور في اللمة الكبيبية
ض
خاللي المنتشر
التتھاب الكلية الخ
التتھاب الكلية الخ
خاللي البؤري
التتھاب كبيبية الككلية
التتصلب الكبيبي

ضح ) (aتثخن ففي
قطع نسجي في كلية ضأن يوض
شكل رقم ) :(١٠مقط
خر
جدراان االوعية الددموية ) (bانككماش اللمة اللكبيبية ) (cنخ
للنبيبات الكلوية .قوة التكبير ×،١٠٠
ت
اليا الظھارية اللمبطنة
الخال
الصببغة .H&E

سبة المئوية
النس
٥
٢
٣
١٨
٢٠
٧
٤
٦
٤
١٢
٨
٧
٤

المناققشة
طرابات الدوراان
الحالية حدوث اضط
ة
ظھرت نتائج الدراسة
اظ
في االوعية الددموية ان اسبااب حصول ھھذه
ثة باالحتقان ي
متملثة
صل
لمرض معين وتحص
ض
صصة
ضطرابات متعدددة وغير متخص
االض
ض
المتعرض
حلة اولية )او استجابة مباشررة( من قبل اللنسيج
كمرح
لھذه المسببات المررضية الحية ااو غير الحية مثال االصا ت
بات
 Clostridiumperfتعمل عللى
C
الجرثثومية بالمطثييات rfirnges
لدم
الى زيادة كمية الد
جابة التھابية حاددة في نسيج الككلية تؤدي ى
استج
ث
الباحث
ق ) (٧واتفقت ھھذه النتائج مع مما الحظه
الواررد لھذه المناطق
).(٨

طع نسجي في كلية ضأن يوض
شكل رقم ) :(١١مقط
ضح ) (aزيادة ففي
اليا
حيز بومان) (bحددوث نخر للخال
خلوية اللمة الكبيبية مع تضيق ز
ة
الظھاارية المبطنة لللنبيبات الكلوية المجاورة مع ووجود انزفة .قووة
صبغة .H&E
التكبيير ×  ،٢٤٠الص
٩٦

(٩٩-٩٣) ٢٠١٤
٢
اللمجلة العراقية لللعلوم البيطريةة ،المجلد  ،٢٨االعدد ،٢

بيينما سبب شحوب الككلية يعود الى االستخددام
الفطرية مثل  Amphoteericinوالتتي
ر
العشووائيللمضادات الحياتية
تعتبر مواد سامة لللكلية  Nepphrotoxic subbstancesوتؤدي اللى
ر
طنة لجدار النبيبيبات الكلوية ممما
حدوث نخر الخاليا الظھارية المبط
ث
الكلية ) (٩وھذا يتففق مع كل من ما
ة
حوب في
يؤدي عيانيا ً الى شح
ي
ذكره الباحثون ) (١٠ومع ).(١١
النزف في النسيج الخاللي للكللية
ف
ممجھريا ً لوحظ حدوث
التاثير المباشر للسمووم الجرثومية او
ر
واسبااب النزف عدييدة منھا
اللتھابية ) (١٢واتفقت ھذه الننتائج مع ما ذكرره
جة التفاعالت اال
كنتيج
الباحث ).(٨
ث
ضح ) (aالتصلب
ب
شكل رقم ) :(١٥مققطع نسجي في كلية ضأن يوض
الكبيببي في اللمات الكبيبية ) (bووارتشاح خالييا التھابية وحييدة
القوالب الزجاجية ففي
ب
الكبيبات الكلوية ) (cوجود
ت
النواةة حول
طنة
وتوسف في الخاليا الظھارية المبط
ف
تجاوييف النبيبات ) (dنخر
.H&E
H
قوة التكبير ×  ،٦٨الصبغة
للنبيباات الكلوية .ة
ولوحظ ايضا ً وجود خثر ددموية حديثة التكوين Reecent
و
 throombiفي االوعيية الدموية لنسييج الكلية وتتكوون الخثرة ب
بسبب
 hypercoagulatiاو التغيير ففي
h
طراب في عواممل التخثر ion
اضط

صل
ب اذى بطانة االوعية الدمويية والذي يحص
ى الدم او بسبب
مجرى
االصابات الفايروسية او
ت
الناتج عن
ب التھاب الوعاء الدموي ج
بسبب
ث
الباحث
الفطررية او الجرثوممية او السموم ) (١٣وھذا ما اتفق معه
).(١٤
خضاب ا
لھيموسدرين في نسيج الكللية
ن
ب
النتائج ترسب
ج
ككما بينت
خاليا الدم الحممر اذ يتحول االھيموغلوبين ممع
ك بسبب تحلل خ
وذلك
اليا
وجودد الحديد الى الھيموسدرين بعد ابتالعه من قبل الخال
حث ) .(١٦ككما
مع ماذكره الباح
البلعممية ) (١٥وھھذا ينطبق ع
االيض وتحدث ھھذه
ض
طرابات
ضحت الدراسة حدوث اضط
اوضح
اليا
اليض في الخال
ل عالي بسبب اارتفاع معدل اال
ضطرابات بمعدل
االض
اليا
الظھاارية للنبيبات اللكلوية  high metabollic rateوامتازت الخال
النبيب الكلوي ويحددث ھذا النوع ممن
وتضيق تجويف ب
ق
بكبر حجمھا
عن
غشاء الخلية او ففشل في انتاج الطاقة الناتج ع
ى بسبب اذى غ
االذى
حظ وجود نخر الخاليا الظھاررية
قلة اللتجھيز الدموي ) (١٧كما لوح
الذى داخل الخللية
كلوية ويحدث ھھذا النوع من اال
طنة للنبيبات الكل
المبط
طة
ح الخلية بواسط
نتيجةة ا الضطراب في نقل االيوننات عبر سطح
ren
سيين – nin
رنين – انجيوتنس
ن
لھرمونات
التحفييز المناعي لھ
عية
حدوث تضيق االوع
ث
 angioteensin mechaniismsوالمؤددية الى
اليا الظھارية ) (١٨وھذا يتففق
التجھيز الدموي للخال
ي
الدمووية وقلة
.(٢٠
ون ) (١٩ومع )٠
ماذكره الباحث ن
مع ما
النتائج وجود القواللب الزجاجية castsHyalineففي
ج
وواظھرت
ف النبيبات الككلوية وھي عببارة عن مادة بروتينية تتكوون
تجويف
عن
في ترشيح البرووتين في اللمة اللكبيبية الناتج ع
نتيجة لوجود خلل ي
االصابات الكلوية ممثل التھاب الكبييبة  (٢١) gllomerulitisوھذا ما
ص
اكده الباحث ).(٢٢

ضح ) (aزيادة ففي
طع نسجي في كلية ضأن يوض
شكل رقم ) :(١٣مقط
الكبيبية ) (bارتشاح ممنتشر للخاليا االلتھابية احاددية
ة
خلوية اللمة
ة
اللي للكلية ) (ccانكماش اللممة
في النسيج الخال
عددة االنوية ي
ومتعد
ف
تجويف
جية في
الكبيببية وتفصصھا ) (dارتشاح القوالب الزجاج
النبيباات الكلويةقوة االتكبير × ،٦٨االصبغة .H&E

ضح ) (aارتشااح
شكل رقم ) :(١٤مققطع نسجي في كلية ضأن يوض
اليا
بؤري للخاليا االلتھھابية احتقان اللوعاء الدموي ) (cنخرالخال
ي
الظھاارية المبطنة لللنبيبات الكلويةة .قوة التكبير ×  ،٧٥الصبغغة
.H&E
H
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كما وبينت النتائج وجود زيادة في خلوية اللمة الكبيبية
endothelial cells  بسبب تكاثر الخاليا البطانيةhypercellularity
للكبيبة وتحدث ھذه التغيراتmesengial cells والخاليا الوسطانية
proliferative golmerulitis بسبب االلتھاب الكبيبي التكاثري
(٢٣) والناتج عن االصابات الفايروسية او الجرثوميةاو االوالي
.(٢٣) واتفقت ھذه النتائج مع ماالحظه الباحث
وفي بعض الحاالت لوحظ ظھور انكماش في اللمة الكبيبية
واتساع في حيز بومان وتحدث ھذه التغييرات في الحاالت
المزمنة من التھاب الكبيبة الكلوي وترسب المعقدات المناعية
الناتج ايضا ً عن االصابات المزمنة للكبيباتImmune complexes
.(٢٦) ( وھذا ما اتفق معه الباحث٢٥)
واظھرت النتائج حدوث تثخن في جدارن االوعية الدموية في
نسيج الكلية بسبب تضخم في حجم الخاليا العضلية المكونة للطبقة
الوسطانية )العضلية( للوعاء الدموي والذي يحدث كاستجابة
.(٢٧) ( واتفق معه الباحث٩) لزيادة الضغط الدموي
كما بينت النتائج حدوث التھاب الكلية الخاللي حيث يعتبر ھذا
االلتھاب االكثر شيوعا ً في الحيوانات الحقلية وخاصة الضأن
E. coli وتكون اسبابه متعددة ومن اھمھا االصابة بجراثيم
( حيث يتموضع العامل٢٨) sheep pox وفايروس الجدري
المسبب في الشعيرات الدموية للنسيج الخاللي للكلية ثم يھاجر الى
النسيج محدثا ً تفاعالً التھابيا ً يمتاز بارتشاح خاليا التھابية وحيدة
النواة وخاليا لمفية وخاليا بالزمية بلعمية وقد يكون اال التھاب
 او يكون بشكلdiffused interstitial nephritis منتشراً في النسيج
( وھذا ما اكده٢٩) focal interstitial nephritis التھاب بؤري
.(٣٠) الباحث
كما وجدت حاالت من التھاب الكلية الكبيبي
 وامتازت بارتشاح خاليا التھابية وحيدةglomerulonephritis
النواة مع احتقان االوعية الدموية داخل اللمة الكبيبية مع وجود
تغييرات نخرية في النبيبات الكلوية المجاورة وامتالء تجويفھا
 ان اسباب التھاب.بمادة بروتينية بسبب االذى الحاصل للكبيبية
الكلى الكبيبي متعدد منھا االصابات الجرثومية
 او اصابات فايروسية اوCorynebacteriumpseduotuberculosis
.(٣١) اسباب مناعية وھذا ينطبق مع ماذكره الباحث
focal كما اظھرت النتائج التصلب الكبيبي الموضعي
 والذي يحدث كمرحلة اخيرة من التھابglomerulosclerosis
fibrous كبيبية الكلية المزمن والذي يمتاز بزيادة النسيج الليفي
 معmesangial matrix  وزيادة المادة االساس الوسطانيةtissue
( وھذا ما انطبق مع١٢) فقدان الشعيرات الدموية للمة الكبيبية
.(٣٢) ماذكره الباحث
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