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  الخالصة

  
تم  . في جامعة الموصلي البيطري الواردة للمستشفى التعليممن الحاالت  ذو التربية المفتوحة حالة دجاج٤٠تم في ھذه الدراسة فحص 

ي الكلية، شحوب ف% ١٠، والكليةمن الحاالت كانت تعاني من احتقان في % ١٥ ان  للكلى تبينالفحص العياني إجراءبعد وتشريح الدجاج 
تضخم واحتقان ونزف، وقد أظھر الفحص % ٢٠ص، الكلية مع ظاھرة التفصتضخم وشحوب % ٢٥لى، تضخم واحتقان الك% ٣٠

بيبات الخاليا الظھارية المبطنة للن هتغيرات تنكسيي تغيرات ما بين احتقان األوعية الدموية ونزف فيما أظھرت حاالت أخرى وجود النسج
، كما اتصفت حاالت أخرى بوجود النزف بين النبيبات الكلوية، وفي حاالت ة الكلويبات النبي ھذهّالكلوية الذي أدى إلى تضيق تجويف

بنخر في اللمة ًحظة ارتشاح للخاليا االلتھابية وحيدة النواة بين النبيبات الكلوية، فضال عن وجود تغيرات أخرى متمثلة ًأخرى أيضا تم مال
  .الكبيبية مع انكماشھا
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Abstract 
 

 In this study forty (40) cases of outdoor aviary chickens from veterinary teaching hospital at University of Mosul. Gross 
lesions of Kidneys revealed 15% congestion of kidney, 10% from these cases was pale in color, 30% suffered from 
enlargement and congestion in the kidney, 25% from these cases showed enlargement and congestion and hemorrhage. The 
histological examination of the kidney show congestion in the blood vessels, also in other cases necrosis in glomerular renal 
tuft, while In the other histological sections cases show swelling and degeneration of epithelial cells that lead to narrowing the 
lumen of the renal tubule, in some cases showed infiltration of inflammatory cells (mononuclear cells), in additional there was 
another change represented necrosis and shrinking of renal glomeruli. 

 

Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 
  

  المقدمة
 

يتكون الجھاز البولي من الكلى المتناظرة يمنى ويسرى 
والحالبين ينقالن البول إلى الطية البولية في المجمع، تتكون كل 
كلية من ثالثة فصوص، الدجاج ال يمتلك مثانة بولية وال حوض 

 وھي Nephronًتتكون الكلية نسجيا من الوحدة الكلوية . )2,1(كلية 
كلية وتتكون من جزئين رئيسين ھما الكبيبات الوحدة الوظيفية لل

، وفي دراسة قام بھا مجموعة من )3(الكلوية والنبيبات الكلوية 
الباحثين تم عزل ثالثة أنواع من الجراثيم في إصابات كلوية في 

 و E coli ،Staphylococcus aureus: فروج اللحم وھي
Actinomycesحم، ، وتم إحداث إصابات تجريبية في فروج الل

وتضمنت اآلفات العيانية تضخم وإحتقان الكلية مع توسع 

الحالبين، أما التغيرات النسجية فقد اشتملت على التھاب النسيج 
، كذلك فإن الخمج بالسالمونيال Interstitial nephritisالخاللي 

، فيما تميزت )4،5(يسبب حدوث تغيرات مرضية في نسيج الكلية 
عن اإلصابة بالمايكوبالزما بتضخم التغيرات المرضية الناتجة 

ًالكلية مع وجود بؤر نخرية على قشرة الكلية عيانيا، أما نسيجيا  ً
، أما )4(فلوحظ ارتشاح الخاليا المغايرة في النسيج الكلوي 

اإلصابة بالمكورات العنقودية والسبحية فقد تميزت بحدوث نخر 
حدوث ًالنسيج الكلوي مع احتقان األوعية الدموية فضال عن 

أما األمراض الفيروسية فتشمل . )6،7(إحتشاء في النسيج الخاللي
بحدوث نخر شديد للخاليا  مرض النيوكاسل والتي تمثلت تغيراته

الظھارية للنبيبات الكلوية مع بؤر نخرية متعددة مع إرتشاح 
للخاليا المغايرة والوحيدة النواة في النسيج الخاللي الكلوي مع 
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، في حين عند اإلصابة بمرض )8(ة الدموية إحتقان شديد لألوعي
أنفلونزا الطيور تؤدي اإلصابة به إلى حدوث تغيرات مرضية 
متمثلة ببؤر نخرية في النسيج الخاللي مع ترسيب ألمالح اليوريا 

أما اإلصابة بالتھاب جراب فايبريشيا . )4(في النبيبات الكلوية 
لكلية واضحة المعدي إلى إمتالء الحالبين باليوريا وتكون ا

ًالتفصص في المراحل المتقدمة من المرض، وأحيانا تؤدي 
ّاإلصابة بھذا الفيروس إلى نزف في النسيج الكلوي مع ترسب 

، فيما تميزت اإلصابة بمرض )9(أمالح اليوريا بالنبيبات الكلوية 
التھاب القصبات الھوائية المعدي الى ارتفاع نسبة حامض البوليك 

 الفشل الكلوي مما يؤدي الى تضخم الكلية في الدم بسبب حدوث
ويكون لونھا وردي مبقع، أما التغيرات النسيجية للكلى تتضمن 
التھاب النسيج الخاللي مع إرتشاح خاليا التھابية وحيدة النواة مع 
ِتوسع النبيبات الكلوية وتوسف الخاليا الظھاية المبطنة لبعض  ّ

. )4،10( توسع الحالبين النبيبات الكلوية وامتالئھا باليوريا مع
 ومن أمراض نقص التغذية التي تصيب الكلى ھو مرض نقص

 وتميزت آفاته الكلوية بتوسع وامتالء القنوات الجامعة Aفيتامين 
ًفي لب الكلية بخاليا التھابية وأمالح يوريا فضال عن وجود نخر 
في النسيج الخاللي الكلوي مع احتقان األوعية الدموية وتنكس 

أما زيادة فيتامين . )11(الخاليا الظھارية للنبيبات الكلوية وتنخر 
D3  يسبب تلف الكلية وذلك لترسب الكالسيوم في النبيبات الكلوية

وھناك تغيرات مرضية أخرى تصاحب حاالت التسمم . )12(
 السلفا  أمالح الصوديوم وزيادة مركباتبالسموم الفطرية وزيادة

فات الكلوية في الدجاج ذو لقلة وجود دراسات حول اال و.)4(
  . لذلك أجريت ھذه الدراسةالتربية المفتوحة

  
  المواد وطرائق العمل

  
من   الدجاج ذو التربية المفتوحةتم جمع عينات الكلى من

الحاالت الواردة للمستشفى التعليمي البيطري التابع لكلية الطب 
لدجاج اجراء الصفة التشريحية لبعد .  جامعة الموصل/البيطري

الكلى، ثم حفظھا وتثبيتھا في محلول الفورمالين وأخذ عينات 
 ساعة بعد ذلك أجري عليھا ٤٨لمدة % ١٠الدارئ المتعادل 

تمريرات الكحول والزايلول، ثم صب العينات في مكعبات الشمع 
 مايكرون، ٥- ٤ بسمك Microtomeوتقطيعھا بجھاز المشراح 

 Hematoxylin and Eosinبالصبغة الروتينية  وصبغ الشرائح
stain  13(وحسب طريقة(.  

  
  النتائج
  

بعد إجراء الصفة التشريحية للدجاج المنزلي ذو التربية 
المفتوحة لوحظ وجود تغيرات مرضية عيانية مختلفة على الكلى 

، يظھر بأن )١( الشدة ما بين طائر وآخر جدول رقم اختلفت
من % ٣٠ّتضخم واحتقان الكلية شكل أعلى نسبة والتي بلغت 

 ظاھرة  وضوحمجموع الحاالت، بينما تضخم وشحوب الكلية مع

% ١٥، أما تضخم واحتقان ونزف الكلية شكلت %٢٥التفصص 
ّمن مجموع الحاالت أما شحوب الكلية فقد شكل أقل نسبة حدوث 

أما بالنسبة للتغيرات النسجية لعينات الكلى % ١٠بلغت 
مثلت ھذه ، حيث ت)٢(المفحوصة كما ھو مبين بالجدول رقم 

التغيرات باحتقان األوعية الدموية مع حدوث حاالت النزف بين 
النبيبات الكلوية وقد سجلت ھذه اآلفات أعلى نسبة بين المقاطع 

   ).٢(، )١( رقم شكلًالنسجية وأكثر الحاالت وجودا ال
  

 يوضح اآلفات العيانية ونسبھا لكلى الدجاج ذو :)١(جدول رقم 
 .التربية المفتوحة

  

  النسبة المئوية  التغيرات المرضية العيانية  لسلالتس

  %١٥  احتقان الكلية -١
  %١٠  شحوب الكلية  -٢
  %٣٠  تضخم واحتقان الكلية  -٣

وضوح تضخم وشحوب الكلية مع   -٤
  %٢٥  ظاھرة التفصص

  %٢٠  تضخم واحتقان ونزف  -٥

  %١٠٠  المجموع 
  

ابة  يوضح اآلفات النسجية المرضية وشدة اإلص:)٢(جدول رقم 
  .لكلى الدجاج ذو التربية المفتوحة

  

  شدة االصابة  التغيرات النسجية المرضية   التسلسل

  +++  احتقان األوعية الدموية -١
  ++  التغيرات التنخرية  -٢
  ++  التغيرات التنكسية  -٣
  ++  النزف بين النبيبات الكلوية  -٤
  ++  ارتشاح الخاليا االلتھابية  -٥

  +  ةضمور الكبيبات الكلوي -٦
  

كما وأظھرت النتائج وجود تنكس في الخاليا الظھارية ونخر 
ّفي خاليا اللمة الكبيبية مع وجود تضيق في تجاويف النبيبات 

، كما وأظھرت حاالت أخرى تغيرات )٣(الكلوية الشكل رقم 
ّأكثر شدة تمثلت بإنتفاخ خاليا النبيبات الكلوية مما أدى إلى تضيق 

نزف بين النبيبات الكلوية، وفي حاالت تجويف النبيبات مع وجود 
أخرى لوحظ انكماش في اللمة الكبيبية وانكماشھا مما أدى إلى 

، )٥(اتساع الحيز بين اللمة الكبيبية والغشاء القاعدي الشكل رقم 
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كذلك لوحظ توسف للخاليا الظھارية للنبيبات الكلوية إلى داخل 
مع إرتشاح تجويف النبيبات مع وجود بلورات داخل التجويف 

   ).٦(خاليا التھابية بين النبيبات الكلوية شكل رقم 
  

  

 مقطع نسجي في كلية دجاج يوضح احتقان األوعية :)١(شكل 
, H&Eصبغة ). B(ونزف في النسيج الخاللي للكلية ) A(الدموية 

168X.  

  

احتقان األوعية كلية دجاج يوضح  مقطع نسجي في :)٢(شكل 
 و ارتشاح خاليا (B) ونزف بين النبيبات الكلوية (A) الدموية

خاليا النبيبات   ووجود نخر تجلطي في العديد من(C)التھابية 
 .H&E ,X160صبغة . (D)الكلوية 

 
  

يوضح وجود نخر في  مقطع نسجي في كلية دجاج :)٣(شكل 
) B(مع تورم الخاليا النبيبات الكلوية  (A)ا اللمة الكبيبية خالي

 )D ( ووجود نزف بين النبيبات الكلوية(C)ضيق تجويف النبيباتت
  .H&E,X400صبغة 

 
 

 مقطع نسجي في كلية دجاج يوضح انكماش في اللمة :)٤(شكل 
خاليا المبطنة  مع تورم ال(B)توسع حيز بومان  (A)الكبيبية 

  .H&E  ,X570صبغة. للنبيبات الكلوية
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 مقطع نسجي في كلية دجاج يوضح توسف الخاليا :)٥(شكل 
 مع وجود بلورات (A)من تجويف النبيب  المبطنة للنبيبات الكلوية

 و ارتشاح خاليا التھابية بين النبيبات الكلوية (B) داخل التجويف
(C)  مع تكاثر اللمة الكبيبية)D .( صبغةH&E,X570 .  

 المناقشة
  

تعد دراسة اآلفات الكلوية العيانية والنسجية مھمة لتشخيص 
تاريخ الحالة المرضية وتتم بواسطة اخذ العديد من األمراض 

وظروف التربية وذلك لعالقتھا بالعديد من األمراض الجھازية 
 لتوازن العليقة والمواد التي تصيب الدجاج مع عالقتھا الوثيقة

الغذائية وكذلك توازن األمالح والمعادن والفيتامينات وھذا ما 
أظھرت النتائج  ھذه الدراسة، وأجريتلذلك  ،)11(ث ذكره الباح
 بالعديد من اآلفات العيانية من أبرزھا ھو تضخم تصابأن الكلية 

من مجموع % ٣٠ أعلى نسبة حوالي الواحتقان الكلية والذي شك
لحاالت المفحوصة إذ تعد ھذه التغيرات المرضية من عالمات ا

وقد تحدث مثل ھذه  Acute nephritis االلتھاب الكلوي الحاد
التغيرات عند اإلصابة باألمراض الفيروسية مثل مرض انفلونزا 

، كما )14(الطيور عند اإلصابة بالعترات الشديدة الضراوة 
النيوكاسل في الدواجن واتفقت ھذه التغيرات مع اإلصابة بمرض 

ً بينما كانت الكلية عيانيا في حاالت أخرى ،)8(حث مع نتيجة البا
ًمتضخمة وشاحبة اللون، حيث أن مثل ھذه التغيرات تكون غالبا 

 & Ochratoxinأسبابھا ھو حاالت التسمم بالسموم الفطرية 
Alfatoxin لكون له تأثير مدمر للكلية مما يعطيھا الشكل الشاحب 

كما يمكن أن تحدث مثل ھذه التغيرات  ،)15(  ما أشار إليهوھذا
أما التغيرات . )16(عند اإلصابة بمرض التھاب الكلية الفيروسي 

النسجية المرضية فتمثلت النتائج للعينات المفحوصة وجود احتقان 
األوعية الدموية مع حدوث حاالت النزف بين النبيبات الكلوية 

 عند دراسته على إحدى عتر ،)17( وھذه الحالة تتفق مع الباحث

االنفلونزا الضارية بسبب شدة االلتھاب الحاصل بسبب ضراوة 
ًالعترة، كما واتصفت اآلفات في العينات المفحوصة نسجيا وجود 
التنكس في النبيبات الكلوية حيث امتازت اغلبھا بتورم الخاليا 

كبيبات ِالظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية مع وجود نزف بين ال
الكلوية واحتقان األوعية الدموية مع إرتشاح خاليا التھابية وھذا 

عندما وصف آفات مرضية  ،)18(يتفق مع ما وجده الباحث 
 أو عند Aنسجية في كلى الدجاج المصاب بنقص فيتامين 

الحساسية من مركبات السلفا، وأظھرت حاالت أخرى وجود نخر 
بات الكلوية وكذلك النخر في ِفي الخاليا الظھارية المبطنة للنبي

عندما  ،)8(حث اللمة الكبيبية، شابھت ھذه التغيرات ما الحظه البا
أجرى إصابة تجريبية بمرض النيوكاسل حيث كان لفيروس 
المرض تأثير على النسيج الكلوي شملت حدوث النخر مع 
إرتشاح خاليا التھابية مع احتقان شديد لألوعية الدموية الكلوية 

صفت التغيرات النسجية األخرى بتوسف الخاليا الظھارية بينما ات
ِالمبطنة للنبيبات الكلوية وإرتشاح خاليا التھابية وھكذا تغيرات قد 
تكون مصاحبة لمرض التھاب القصبات الھوائية الخمجي 

Infectious Bronchitis Disease )19(، )20( . كما وأظھرت
للمة الكبيبية حاالت أخرى حصول حاالت إنكماش وضمور في ا

حيث أن مثل ھذه التغيرات تكون مميزة اللتھاب الكلية المزمن 
حيث يحدث بسبب حدوث التصلب  ،)21(وھذا ما أشار إليه 

   .الكلوي وفقدان الكتلة البينية
  

  الشكر والتقدير
 

أتقدم بالشكر والتقدير إلى عمادة الكلية وكذلك الشكر للدكتور 
 بعض المالحظات اءه في ابدعالء عبد األحد شمعون لمساھمت

 .نت البحثغالقيمة التي أ
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