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بررسی میزان سرمی اسید اوریک ،پروتئین تام ،آلبومین ،كلسیم و فسفر در مرغان تخمگذار
مبتال به سندرم نقرس
بهرام عمواوغلی تبریزي ،*6حسین نیک پیران ،6شایان

حلبی2

 .6گروه علوم درمانگاهی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران
 .2دانش آموخته دامپزشكی ،دانشكده دامپزشكی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران
* نویسنده مسئول مكاتباتb_tabrizi@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله ،31/7/5 :پذیرش نهایی)31/66/21 :

چكیده
سندرم نقرس یكی از علل شایع تلفات در مرغداريها محسوب میشود .نقرس بهوسیله رسوب اورات در كلیهها ،روي سطوح سروزي قلب ،كبد ،مزانتر ،كیسههاي
هوایی و صفاق تشخیص داده می شود .در برخی موارد ممكن است این رسوبات بر روي سطوح عضالت و غالفهاي تاندونی و مفاصل نیز دیده شوند .این
رسوبات به صورت پرده سفید و گچی میباشد .نقرس به دو فرم احشایی و مفصلی دیده می شود و یک بیماري با علل متعدد میباشد .عوامل ایجاد كننده نقرس در
سه دسته طبقهبندي میشوند كه شامل :عوامل تغذیهاي و مدیریتی ،عوامل عفونی ،عوامل توكسیک می باشند .براي ارزیابی پارامترهاي بیوشیمیایی در بیماري نقرس
در طی بهار و تابستان  6831تعداد  8فارم طیور تخمگذار نژاد  HY-Lineكه مبتال به سندرم نقرس بودند ،شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند .در این مطالعه از
مرغداريهاي مذكور تعداد  22قطعه طیور مبتال و  22قطعه طیور سالم (در كل  622قطعه) انتخاب شده و از آنها ،خون از ورید بال اخذ گردید .بعد از خونگیري،
كالبدگشایی انجام و با توجه به عالیم كالبدگشایی تشخیص نقرس تأ یید شد .بعد از انعقاد خون ،سرم توسط دستگاه سانتریفیوژ جدا شده و مقادیر اسیداوریک،
پروتئین تام ،آلبومین ،كلسیم و فسفر توسط كیتهاي تشخیصی اندازه گیري شد .مقایسه میانگین پارامترهاي ار زیابی شده در طیور مبتال به نقرس نسبت به طیور
سالم افزایش آماري معنیداري نشان داد ( .)p<2/25اندازه گیري مقادیر سرمی اسیداوریک ،پروتئین تام ،آلبومین ،كلسیم و فسفر در طیور میتواند در تشخیص
بیماري نقرس حتی قبل از ظاهر شدن عالئم بالینی مؤثر باشد.
مجله علوم تشخیصی دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،6831 ،دوره  ،4شماره  ،4پیاپی  ،61صفحات.137-115 :
كلید واژهها :نقرس ،طیور ،اسید اوریک ،كلسیم ،فسفر ،آلبومین ،پروتئین تام

مقدمه
كلیه یكی از ارگانهاي حیاتی پرندگان با كاركردهاي فراوان

میشود .نقرس پرندگان یک شرایط متابولیک است كه رسوب

است كه تحت تأثیر تعدادي از بیماريها و اختالالت قرار

سفید و گچی اسید اوریک و یا اوراتها بر روي بافتهاي نرم

میگیرد .یكی از مهمترین اختالالت كلیوي ،نقرس كلیوي

بدن دیده میشود .به عبارت دیگر تجمع غیر طبیعی اوراتها

است .نقرس به حالتی گفته میشود كه كاركرد كلیه به اندازهاي

در بدن به عنوان نقرس شناخته میشود ( 8 ،2و .)1

كاهش مییابد كه اسید اوریک ،در خون و مایعات بدن جمع
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در پرندگان اسید اوریک محصول نهایی كاتابولیسم پروتئینها،

تخمگذار و پولتهاي باالي  64هفتگی بیشتر دیده میشود (.)1

نیتروژن غیر پروتئینی و بازهاي پورینی است .در پستانداران این

عالیمی كه در پرندگان مبتال مشاهده میشود عبارتند از:

ماده به كمک آنزیم اوریكاز به یک ماده كم ضررتر تبدیل

بیاشتهایی ،دپرسیون ،الغري با بیحالی و تغییر خلق و خوي و

میشود .اما در پرندگان این آنزیم غایب است و اسید اوریک

غیره برخی از پرندگان به صورت ناگهانی میمیرند و برخی

آخرین فرآورده دفعی میباشد ( .)2اسید اوریک بیشتر در كبد

دیگر اصالً عالیم بالینی محسوسی ندارند ( 6و  .)65فرم مزمن

تولید شده و توسط كلیه دفع میگردد .میزان باالي اسید اوریک

بیماري نقرس مفصلی است كه كمتر رایج بوده و نادر است.

خون باعث رسوب آن بر روي بافتها میگردد .اسید اوریک

نقرس مفصلی یک اختالل انفرادي است كه از لحاظ اقتصادي

سمی نیست اما كریستالهاي رسوبی میتوانند باعث آسیب

اهمیت چندانی در صنعت طیور ندارد .نقرس مفصلی بهصورت

مكانیكی به بافت شوند .هنگامی كه كلیه آسیب میبیند دفع

رسوبات اوراتی در اطراف مفاصل بهخصوص مفاصل پا

اسیداوریک تحت تأثیر قرار گرفته و اسید اوریک شروع به

مشاهده میشود .مفاصل در این حال متورم گشته و گرم و

جمع شدن در خون و سپس بافتها میكند .نقرس به صورت

حساس است و پا شكل خود را از دست میدهد .بههنگام باز

احشایی یا مفصلی بروز میكند ( 2و  .)65در هر دو فرم

كردن این مفاصل ،بافت اطراف مفصلی به علت رسوب اورات،

بیماري ،رسوبات به شكل كریستالهاي سوزنی شكل است كه

به رنگ سفید دیده میشود و ممكن است رسوبات نیمه آبكی

 tophiنامیده میشود .نقرس احشایی فرم حاد بیماري است كه

سفید رنگی از اوراتها در مفصل یافت شود .مفاصل بزرگ و

مرگ و میر باالیی دارد و به صورت رسوب اورات بر روي

پا بد شكل به نظر میرسد .عوامل ایجاد كننده نقرس را میتوان

سطوح سروزي بهخصوص بر روي كبد ،كلیه ،قلب ،كیسههاي

در سه بخش عمده عوامل تغذیهاي و مدیریتی ،عوامل عفونی،

هوایی و مزانتر دیده میشود .نقرس مفصلی فرم مزمن بیماري

عوامل توكسیک طبقهبندي نمود .از عوامل تغذیهاي و مدیریتی

است كه نادر بوده و به صورت رسوب اورات بر روي مفاصل،

میتوان به باال بودن میزان  ،Caباال بودن میزان ویتامین ،D3

لیگامنتها و تاندونها مشخص میشود ( .)1نقرس احشایی

مصرف بیش از اندازه بیكربنات سدیم ،كمبود ویتامین ،A

یكی از معمولترین یافتهها به هنگام كالبدگشایی طیور است كه

كمبود و محرومیت از آب ،باال بودن میزان سدیم ،باال بودن

به نام رسوب احشایی اورات نیز از آن یاد میشود .نقرس

میزان پروتئین و از عوامل عفونی به برونشیت عفونی ،ویروس

احشایی بهوسیله رسوب اورات در كلیهها و بر روي سطح

نفریت پرندگان ،منوسیتوز طیور (تاج آبی) ،بیماري عفونی

سروزي قلب ،كبد ،مزانتر ،كیسههاي هوایی و صفاق دیده شوند

بورس (گامبورو) و از عوامل توكسیک به مایكوتوكسینها،

و یا درون كبد ،طحال و سایر ارگانها میتواند حضور داشته

اكراتوكسین ،آنتیبیوتیکها و ضدعفونی كنندهها و حشرهكشها

باشند ( 1و  .)65در موارد شدید باعث چسبیدن كبد به جدار

اشاره كرد ( 2 ،6و .)65

داخلی قفسه سینه میگردد و به هنگام كالبدگشایی و جدا كردن

این تحقیق به منظور ارزیابی تغییرات سطح سرمی برخی از

سینه از محوطه شكمی به علت همین چسبندگی ،كبد پاره و

فاكتورهاي سرمی در سندرم نقرس در تعدادي از فارمهاي

متالشی میگردد .رسوبات موجود بر روي سطوح سروزي،

تخمگذار شهرستان تبریز انجام گرفت تا عوامل مستعد كننده آن

بهصورت پرده سفید و گچی میباشد ( .)6نقرس احشایی فرم

را شناسایی كرده و با بكارگیري روشهاي صحیح مدیریت

حاد بیماري است كه مرگومیر باالیی دارد و معموالً در

پرورش ،از بروز خسارات بیشتر جلوگیري نماییم.

مرغهاي گوشتی جوانتر از  2-8روز معمول است و در طیور
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مواد و روشها
در این تحقیق بعد از مراجعهه مرغهداران بهه كلینیهک طیهور

اسیداوریک در بین طیور سالم و مبتال به نقرس اختالف آمهاري
معنیداري را بین آنها نشان داد (.)p<2/25

دانشههگاه آزاد اسههالمی واحههد تبریههز و تشههخیص بههالینی و

جدول  ،2میانگین مقادیر سرمی پروتئین تام برحسهب گهرم در

كالبدگشایی طیور مبتال به نقرس ،به مرغداريهاي فوق (تعهداد

دسیلیتر را در طیور سالم و مبتال بهه نقهرس در سهه مرغهداري

 8فارم) مراجعه و از هر فارم  22قطعه مهرغ كهه واجهد عالئهم

مورد مطالعه نشان می دهد .مقایسه آماري پهروتئین سهرمی بهین

بالینی نقرس بوده و  22قطعه كه ظاهراً سالم بودند (جمعهاً 622

طیور سالم و مبتال به نقرس ،اختالف آماري معنیداري بین آنها

قطعه مرغ كه  12قطعه واجد عالئم بالینی نقرس و  12قطعه كه

نشان داد (.)p<2/25

ظاهرأ سالم بودند) ،انتخاب و از وریهد بهال بعهد از ضهدعفونی

جدول  ،8میانگین سرمی آلبومین برحسب گرم در دسی لیتهر را

نمودن محل ،خون گیري به میهزان  5میلهیلیتهر بهه عمهل آمهد.

در طیور سالم و تیمار مبتال به نقهرس در سهه مرغهداري مهورد

سپس از طیور سالنهاي بیمار جهت تأییهد تشهخیص بهه طهور

مطالعه نشان میدهد .مقایسه آماري میانگین آلبومین سرمی بهین

تصادفی  62قطعه نیز انتخهاب و كالبدگشهایی شهدند و از نظهر

طیور سالم و تیمار در هر مرغداري و همچنین مقایسه میهانگین

عالیم مورد بررسی قرار گرفتند .نمونههاي خونی پهس از لختهه

آلبومین سرمی بین طیور سالم و تیمار تمام مرغداريها اختالف

شدن خون ،با دور  8222به مدت  65دقیقه سهانتریفیوژ شهده و

آماري معنیداري را نشان داد (.)p<2/25

سرم جدا گردید .سرمها در دماي  -61° cفریز شهدند .مقهادیر

جدول  ،4میانگین سرمی كلسیم بر حسب میلیگرم در دسیلیتر

سرمی اسید اوریک ،كلسیم ،فسفر ،آلبهومین و پهروتئین تهام بهه

را در طیور سالم و تیمار مبتال به نقرس در سه مرغداري مهورد

روش رنگ سنجی و با اسهتفاده از كیهتههاي تجهارتی زیسهت

مطالعه نشان میدهد .مقایسه میانگین سرمی كلسهیم بهین طیهور

شیمی و دستگاه اسهپكتروفتهومتهر  ،Biowaveمهدل S2100

سالم و تیمار مبتال به نقرس در هر مرغداري و همچنین مقایسه

ساخت كشور انگلیس اندازهگیري شدند (.)67

آن در بین طیور مبتال به نقرس و سهالم در كهل مرغهداريههاي

میانگین مقادیر سرمی پارامترهاي انهدازه گیهري شهده بهه روش

مورد مطالعه اختالف آماري معنیداري نشان داد (.)p<2/25

آماري توسط نهرمافهزار  spssویهرایش  68تحهت وینهدوز xp

جدول  ،5میانگین سرمی فسفر برحسب میلیگرم در دسهیلیتهر

روش آماري تی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفت.

را در طیور سالم و مبتال بهه نقهرس را در سهه مرغهداري مهورد

یافتهها

مطالعه نشان میدهد .مقایسه آماري بین میانگین فسفر در طیهور

نتایج این بررسی در جداول  6تا  5ذكر شده است.
جدول  ،6میانگین سرمی اسیداوریک را بر حسب میلیگهرم در
دسیلیتر در طیور سالم و مبتال به نقرس در سه مرغداري مهورد

سالم و مبتال به نقرس در هر مرغهداري و همچنهین مقایسهه آن
بین طیور سهالم و مبهتال دركهل مرغهداريههاي مهورد مطالعهه،
اختالف آماري معنیداري نشان میدهد (.)p<2/25

مطالعههه نشههان مههیدهههد .مقایسههه آمههاري بههین مقههادیر سههرمی
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جدول  -6مقایسه میانگین سرمی اسید اوریک بر حسب میلیگرم در دسیلیتر در طیور شاهد و تیمار در مرغداريهاي شماره  8 ،2، 6و كل مرغداريهاي مورد
مطالعه
پارامتر

مرغداري

شماره 6
اسیداوریک
(میلیگرم در دسیلیتر)

شماره 2

شماره 8

كل مرغداريهاي مورد مطالعه

گروه ها

تعداد

میانگین  ±انحراف استاندارد

شاهد

22

8/56±2/82

تیمار

22

5/82 ±2/15

شاهد

22

8/12±2/71

تیمار

22

5/77 ±6/26

شاهد

22

8/12±2/34

تیمار

22

5/12 ±6/22

شاهد

12

8/18 ± 2/71

تیمار

12

5/86 ± 2/23

Sig

*

*

*

*

*نشان دهنده وجود اختالف آماري معنیدار (.)p<2/25

جدول  -2مقایسه میانگین سرمی پروتئین تام بر حسب گرم در دسیلیتر در طیور شاهد و تیمار در مرغداريهاي شماره  8 ،2، 6و كل مرغداريهاي
مورد مطالعه
پارامتر

مرغداري

شماره 6
پروتئین
(گرم در دسی لیتر)

شماره 2

شماره 8

كل مرغداريهاي مورد مطالعه
*نشان دهنده وجود اختالف آماري معنیدار (.)p<2/25

779

گروهها

تعداد

میانگین  ±انحراف استاندارد

شاهد

22

5/54±2/28

تیمار

22

1/54 ±2/31

شاهد

22

5/85±2/66

تیمار

22

1/22 ±2/32

شاهد

22

5/56±2/23

تیمار

22

1/21 ±6/82

شاهد

12

5/42±2/28

تیمار

12

1/22 ±6/28

Sig

*

*

*

*
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جدول  -8مقایسه میانگین سرمی آلبومین بر حسب گرم در دسی لیتر در طیور شاهد و تیمار در مرغداريهاي شماره  8 ،2، 6و كل مرغداريهاي مورد مطالعه
پارامتر

مرغداري

شماره 6
آلبومین
(گرم در دسیلیتر)

شماره 2

شماره 8

كل مرغداريهاي مورد مطالعه

گروهها

تعداد

میانگین  ±انحراف استاندارد

شاهد

22

2/22±2/64

تیمار

22

8/27±2/83

شاهد

22

2/81 ±2/21

تیمار

22

8/27 ±2/54

شاهد

22

2/42 ±2/84

تیمار

22

2/11 ±2/13

شاهد

12

2/81 ±2/21

تیمار

12

8/28 ±2/58

Sig

*

*

*

*

*نشان دهنده وجود اختالف آماري معنیدار (.)p<2/25
جدول  -4مقایسه میانگین سرمی كلسیم بر حسب میلیگرم در دسیلیتر در طیور شاهد و تیمار در مرغداريهاي شماره  8 ،2، 6و كل مرغداريهاي مورد مطالعه
پارامتر

مرغداري

شماره 6
كلسیم
(میلیگرم در
دسی لیتر)

شماره 2

شماره 8

كل مرغداريهاي مورد مطالعه

گروه ها

تعداد

میانگین  ±انحراف استاندارد

شاهد

22

62/5±2/42

تیمار

22

62/85 ±6/82

شاهد

22

1/15±2/16

تیمار

22

62/11 ±6/21

شاهد

22

1/15±2/35

تیمار

22

62/41 ±6/64

شاهد

12

62/25±2/12

تیمار

12

62/87 ±6/61

Sig

*

*

*

*

*نشان دهنده وجود اختالف آماري معنیدار (.)p<2/25
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جدول  -5مقایسه میانگین سرمی فسفر بر حسب میلیگرم در دسی لیتر در طیور شاهد و تیمار در مرغداريهاي شماره  8 ،2، 6و كل مرغداريهاي مورد مطالعه
پارامتر

مرغداري

شماره 6

فسفر
(میلیگرم در
دسیلیتر)

شماره 2

شماره 8

كل مرغداريهاي مورد مطالعه

گروه ها

تعداد

میانگین  ±انحراف استاندارد

شاهد

22

4/72±2/24

تیمار

22

5/1 ±2/83

شاهد

22

4/32±2/85

تیمار

22

1/67 ±2/38

شاهد

22

4/35±2/52

تیمار

22

1/81 ±6/21

شاهد

12

4/32±2/85

تیمار

12

1/25 ±2/34

Sig

*

*

*

*

*نشان دهنده وجود اختالف آماري معنیدار (.)p<2/25

بحث و نتیجهگیري
امروزه یكی از معضالت در پرورش طیور و بهخصوص

مختلف رسوب كند .از طرفی ممكن است كلیهها سالم اما در

طیور تخمگذار نقرس است كه در نتیجه رسوب اورات در

میزان پروتئین یا آب رسیده به بدن اختاللی ایجاد شده باشد كه

كلیهها ،سطوح سروزي ،مفاصل و ...مشخص میشود .نقرس به

در نتیجه آن نیز میزان الكترولیتها و متابولیتهاي دفعی دچار

عنوان یک بیماري است كه در ایجاد آن چندین فاكتور دخیل

اشكال شده و زمینهساز نقرس میشوند ( 2و .)3

میباشد و شناسایی علل دخیل در ایجاد آن نیز كاري بس

مقادیر سرمی اسیداوریک در طیور مبتال به نقرس در این

مشكل است .یكی از علل مشكالت تشخیصی نقرس ،آسیب

بررسی ،افزایش آماري معنیداري نسبت به گروه سالم نشان

كلیههاي طیور در طول دوره پرورش است كه عالمتهاي

میدهد ( .)p<2/25عوامل مختلفی در این تحقیق میتوانند

آشكاري ممكن است نشان ندهد و بعد از اینكه طیور شروع به

عاملی براي افزایش اسیداوریک باشند .كلسیم اضافی در جیره

تخمگذاري میكنند ،به دلیل نارسایی كلیوي ایجاد شده ،نقرس

غذایی و همچنین سختی باالي آب كه میزان امالح در آن زیاد

ظاهر خواهد شد .اسید اوریک محصول اصلی و نهایی

است از عوامل آسیب رسان به كلیهها محسوب شده و باعث

كاتابولیسم پروتئینها ،نیتروژن غیرپروتئینی و بازهاي پورینی

نفروكلسینوز میشود كه عاملی براي افزایش اسیداوریک است.

است كه در پرندگان از طریق ترشح توبولی دفع میشود (3 ،2

این یافته با مطالعه مجابی و همكاران ( )6834همخوانی كامل

و.)62

دارد ( .)2از طرفی نارسایی كلیوي ایجاد شده در اثر

میزان ترشح اسید اوریک وابسته به غلظت اسیداوریک پالسما و

دهیدراتاسیون و یا بیماريهاي ویروسی مختلفی ،كه آسیب

گردش خون كلیوي است .در نتیجه نارسایی كلیوي ایجاد شده،

رسان به كلیهها میباشند ،از جمله برونشیت میتواند باعث

اسیداوریک دفع نمیشود و میتواند در بافتها و ارگانهاي

هیپرتروفی كلیه شده و نارسایی ایجاد شده اسیداوریک را
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افزایش دهد .در این مطالعه نیز هیپرتروفی كلیه و همچنین

این بررسی افزایش میزان آلبومین و پروتئین سرمی میتواند

تحلیل رفتن یک كلیه در طیور مبتال به نقرس مشاهده شده

ناشی از دهیدراتاسیون و یا ناشی از ورود پروتئین زیاد از طریق

است .جیره غذایی غنی از پروتئین و یا حاوي اوره زیاد نیز

جیره غذایی باشد .در مرغداريهاي پرورش طیور تخمگذار به

عاملی براي افزایش بیوسنتز اسیداوریک میتواند باشد .نتایج

دلیل صرفهجویی مالی و زمانی ،پولتها را در سنین كم به قفس

این بررسی با یافتههاي سایر محققین كه افزایش اسیداوریک را

ها منتقل میكنند .از آنجائیكه در این قفسها آب طیور از طریق

در نقرس گزارش كردند همخوانی دارد ( 68 ،62 ،1 ،5 ،2و

آب خوري نیپل تأمین میشود و سن و اندازه پولتها كوچک

.)64

بوده نمیتوانند از این روش آبخوري استفاده نمایند بنابراین

در مطالعهاي كه توسط  Melissaو همكارانش در سال 2226

دهیدراتاسیون در این مرغداريها اتفاق میافتد كه میتواند

انجام شده عامل نقرس را كاهش دفع ادرار ،نارسایی كلیوي و

دلیلی بر افزایش میزان پروتئین و آلبومین تواماً باشد.

همچنین میزان باالي پروتئین جیره عنوان كردند كه در مطالعه

در تحقیقی كه توسط منصوري نیا و فیضی در سال ()6832

اخیر نیز در موارد ابتال به نقرس نارسایی كلیوي مشاهده شده

انجام گرفته علل شیوع سندرم نقرس در تعدادي از

كه به صورت هیپرتروفی بوده است (.)62

مرغداريهاي گوشتی و تخمگذار تبریز در سال  38-32مورد

در مطالعهاي كه توسط  Bodoو همكارانش ( )6113انجام شده

بررسی قرار گرفته و مهمترین عوامل را محرومیت از آب و

است عامل بروز نقرس میزان باالي سدیم جیره و سختی آب

دهیدراتاسیون و همچنین مایكوتوكسیكوزیس در فارمها عنوان

مصرفی و همچنین میزان پروتئین زیاد جیره عنوان كردند كه با

كردند (.)4

مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)3

همچنین  Julianو همكاران در سال  6137نیز علت بروز

در این بررسی میانگین مقادیر سرمی آلبومین و پروتئین تام در

نقرس را محرومیت از آب گزارش كردند كه با یافتههاي این

گروه مبتال به نقرس افزایش آماري معنیداري نسبت به گروه

تحقیق همخوانی دارد ( .)66در تحقیق دیگري نیز كه توسط

سالم نشان میدهد ( .)p<2/25افزایش پروتئین سرمی در نتیجه

 Sholsbergو همكاران در سال ( )6117انجام گرفته است

افزایش ورود مواد پروتئینی به بدن ،سنتز كبدي ،افزایش

نقش دهیدراتاسیون و كم آبی دلیل بر نقرس در گلههاي گوشتی

پروتئینها فاز حاد و دهیدراتاسیون ایجاد میشود .كاهش

و تخمی گزارش شده است ( .)61از طرفی گاهاً نیز در نتیجه

پروتئین نیز در بدن در نتیجه گرسنگی ،كاهش ورود مواد

اشتباهاتی كه كارگران مرغداري مرتكب میشوند جیره غذایی

پروتئینی به بدن ،بیماريهاي كبدي ،بیماريهاي كلیوي و انگلی

مرغهاي تخمگذار به پولتها داده میشود كه این امر نیز

و هیدراتاسیون اتفاق میافتد .آلبومین جزء اصلی پروتئینهاي

میتواند میزان پروتئین جیره را افزایش دهد .اما آلبومین در رنج

سرمی است و تقریباً  %52پروتئینها را شامل میشود .آلبومین

طبیعی خود باقی میماند .نتیجه اینكه افزایش پروتئین در این

پروتئینی درشت است كه از سد گلومرولی عبور نمیكند.

بررسی در درجه اول ناشی از دهیدراتاسیون و در درجه دوم

كاهش آلبومین درموارد كاهش مواد پروتئینی ،بیمارهاي كبدي،

ناشی از افزایش پروتئین جیره است .در حالیكه افزایش آلبومین

كلیوي ،انگلی و هیدراتاسیون و گرسنگی شدید اتفاق میافتد در

ناشی از دهیدراتاسیون است .یافتههاي این تحقیق با نتایج

حالی كه مواردي براي افزایش آلبومین گزارش نشده است و

 Beckmanو همكاران در سال ( )2222و همچنین مجابی و

فقط افزایش آن در موارد دهیدراتاسیون اتفاق میافتد ( .)2در

همكاران در سال ( )6834همخوانی دارد ( 2و .)1
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بررسی سرمی میانگین كلسیم در گروه مبتال نقرس نسبت به

نارسایی كلیوي ،اتفاق میافتد .در این تحقیق افزایش نیز شاید

گروه سالم افزایش آماري معنیداري نشان میدهد (.)p<2/25

به دلیل استفاده از آب سخت و سنگین و عدم رعایت نسبت

همچنین میانگین سرمی فسفر در گروه مبتال به نقرس افزایش

كلسیم به فسفر جیره و همچنین در نتیجه نارسایی كلیهها باشد.

آماري معنی داري را نسبت به گروه سالم نشان میدهد.

فسفر زیاد در جیره به دلیل اینكه باعث اسیدي شدن ادرار

كلسیم و فسفر دو عنصر معدنی هستند كه تقریباً  6-6/5درصد

میشود از تشكیل سنگهاي ادراري جلوگیري میكند .اما

از كل مواد معدنی تشكیل دهنده خاكستر یک موجود را شامل

زمانیكه نسبت كلسیم به فسفر در جیره متناسب نباشد كلسیم

میشوند .كلسیم در اعمال مختلفی منجمله انقباضات عضالنی،

اضافی میتواند آسیب كلیه را سبب شده و اضافی فسفر نیز

پیامبر ثانویه ،انعقاد خون ،شركت در تشكیل پوسته تخم مرغ،

عالوه از آنكه مفید نخواهد بود به پیشرفت بیماري كمک

ساختمان استخوان و دندان شركت دارد فسفر نیز در اعمالی از

میكند كه نتایج این بررسی با نتایج سایر محقیقین همخوانی

جمله ساختمان استخوان و دندان ،تركیبات پرانرژي ،سیستم

دارد( 68 ،62 ،1 ،5و  .)64در اكثر مرغداريها از بیكربنات

بافري بدن ،كوآنزیمها و ...شركت میكند ( .)2افزایش كلسیم

سدیم جهت بهبود كیفیت پوسته تخممرغ و مقابله با استرس

سرمی در مواردي نظیر ،مسمومیت با  ،D3افزایش كلسیم جیره،

گرمایی استفاده میشود .بیكربنات سدیم باعث قلیایی شدن

هیپرپاراتیروئیدیسم ،استفاده از آبهاي سنگین و ...اتفاق

ادرار شده و باعث رسوب كلسیم در كلیه و افزایش تشكیل

میافتد .كاهش آن نیز متعاقب كاهش كلسیم جیره،

سنگ در كلیهها و آسیب آنها را سبب میشود ( .)1در مطالعه

هیپوپاراتیروئیدیسم و افزایش فسفر در جیره اتفاق میافتد.

انجام گرفته توسط  Bertelliو همكاران در سال  2224افزایش

افزایش كلسیم سرمی در طیور مبتال به نقرس شاید در نتیجه

كلسیم

پاراتیروئید

استفاده از آب سنگین و سخت در مرغداريها باشد .در اغلب

(هیپرپاراتیروئیدیسم) را عاملی براي نقرس عنوان كردند (.)7

مرغداريها به دلیل مشكالت مالی از آبهاي سخت استفاده

كه در مطالعه حاضر مقادیر سرمی كلسیم افزایش معنیداري

میكنند كه حاوي مقادیر زیادي عناصر و به ویژه كلسیم ،فسفر

داشته اما اینكه ناشی از پركاري غده پاراتیروئید باشد آزمایشی

و منیزیم است .كلسیم اضافی در جیره عالوه از آنكه سطح

صورت نگرفته و این افزایش كلسیم بیشتر ناشی از سختی آب

سرمی كلسیم را افزایش میدهد باعث آسیب به كلیهها نیز

مرغداري بوده است ،لذا بهتر است كه مقادیر هورمونهاي

میشود .عالوه از آن در زمان تخمگذاري از جیرههاي استفاده

فوقالذكر نیز ارزیابی شوند.

سرم

در

نتیجه

پركاري

غده

میشود كه حاوي كلسیم و فسفر باال بوده و این امر نیز
میتواند باعث افزایش سطح سرمی كلسیم شود ( 2و .)3
افزایش فسفر در مواردي منجمله افزایش فسفر در جیره،

منابع
 .6ریدل ،س ،.خداكرم تفتی ،ع .و مرجانمهر ،م  .6871هیستوپاتولوژي پرندگان ،دانشگاه شیراز ،صفحه.221 :
 .2مجابی ،ع .6834 .بیوشیمی بالینی دامپزشكی ،انتشارات نوربخش.
 .8مراد رحیمی ،ع .6871 .صدمات نقرس احشایی به مرغهاي تخمگذار و گوشتی ،چكاوك ،شماره .81

779

مجله علوم تشخیصی دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی

...بررسی میزان سرمی اسید اوریک
6831  زمستان،61  پیاپی،4  شماره،4  دوره،تبریز

 بررسی سندرم نقرس در تعدادي از مرغداريهاي گوشتی و تخمگذار تبریز در سال.6838 . ع، و فیضی. ي، منصورينیا.4
. دانشكده دامپزشكی، پایاننامه دكتري حرفهاي دامپزشكی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز،32-38
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

779

Austic, R. and Cole, R. 2004. Imparived read clearance of uric acid in chickens having hyperuricamia and
articular goat. Am. J. Physiol. 223:525-530.
Beckman, B. 2000. Avian urolithiasis (Renal or visceralgout), Technical Bulliten Hy-line international. 9:151175.
Bertelli, M.A., Randi, D.M., Micheli, S.O, Carelli, M.A. and Pandolfo, M.C. 2004. Molecular basis of
hypoxauthine-guanine phosphoribosyltrans Ferase deficiency in Italian Lesch-Nyhan patients. Kluwer
Academic in the Netherlands. 27:767-773.
Bodo, E., Knudsen, D., Darren, T., Beiko, R. and Jobn, D. 1998. Uric Acid Urolithiasis. Poult. Sci. 16:299315.
Cole, R. and Austic, R. 1980. Hereditary uricemia and articular gout in chickens. Poult Sci. 59: 951-975.
Jordan. F., Pattison M., Alexander. D. and Faragher, T. 2002. Poultry Diseases. Fifth Edition. p: 356-394.
Julian, R. 1987. The effect of increased sodium in drinking water on right ventricular hypertrophy, right
ventricular failure in broiler chickens. Avian pathol. 16:61-77.
Melissa, A. Williams, C. and Twine, J. 2001. Nephrolithiasis. Springer-verlage, Berlin. 15:256-259.
Peinado, V., Polo, F., Viscor, G. and Palmeque, J. 1992. Haematology and blood chemistry values for several
flamingo species. Avi Pathol. 21:55-64.
Romanoff, A. 1967. Biochemistry of the avian embryo. A quantitative and lysis of prenatal development. John
wiley and Sons. New York, Sydney. p: 300-340.
Shivaprasad, H. 1998. An overwies of anatomy, physiology and pathology of urinary system in birds, AAV
proceedings. p: 201-205.
Sholsberg, A., Elkin, N., Malkinson, M., Orgad, U., Bogin, E., Weisman, Y., et al. 1997. Sever hepatopathy in
geese and broilers associated with ochratoxin in their feed. Kluwer Academic Publishers. 138:71-76.
Tietz, N. 1986. Textbook of Clinical Chemistry. 1st ed. W.B. Saunders Co. Philadelphia. p: 327-338, 356377.

