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چکیده
ضایعه کلیه کلوآزونه یکی از یافته های تصادفی در کشتارگاه می باشد .این وضعیت که ناشی از ضخیمشدگی غشاء پایه لولههای
خمیده نزدیک و در برخی موارد لولههای خمیده دور کلیه بهدلیل رسوب رنگدانه آهن میباشد ،تاا کناو در باز ،گوسانند و اسا
گزارش شده است .منطقه قشری چنین کلیههایی به طور یکدست قهوهای تیره میگردد ،اما این حالت قسمت مرکزی کلیاه را در بار
نمیگیرد .این ضایعه هیچگونه اختاللی را در عملکرد کلیه بهدنبال نداشته و دام از نظر بالینی کامالً طبیعی و سالم بهنظر میرسد .هنوز
علت قطعی برای بروز این حالت شناخته نشده است .با این وجود ،فرض بر آ است که همولیز داخل عروقی میتواند عامل آ باشد.
هدف از بررسی حاضر ،تعیین فراوانی ضایعه کلیه کلوآزونه در گوسنندا کشتاری کشتارگاه تبریز و رشت بود .در ایان مطالعاه ،باا
بازرسی  01111الشه گوسنند بهطور تصادفی در کشتارگاه صنعتی رشت و تعداد  0011الشه گوسنند در کشتارگاه صنعتی تبریاز00 ،
مورد مشکوک به ابتال به عارضه کلیه کلوآزونه تشخیص داده شد که با نمونهبرداری و رنگآمیازی معماول هماتوکسایلین -ائاوزین
ضایعه فوق تایید گردید .بنابراین ،فراوانی ضایعه کلیه کلوآزونه در شهرهای تبریز و رشت 1/150 ،درصد برآورد گردید.
کلید واژهها :کلوآزونه ،کلیه ،گوسنند ،کشتارگاههای تبریز و رشت.

مقدمه

اختالالت ذخیرهای را ایجاد کنند که از جمله ایدن مدواد

سلولهای بدن گاهاً ممکن است بدالیل متعددی از

میتوان به پیگمانهای رنگدی تجمعدات مدواد معددنی

جمله اختالالت متابولیک دچار تغییرات قابل برگشت یا

ترکیبدات پروتئینددی خدا

مثددل آمیلوئیدد گلیکددوژن و

غیرقابل برگشتی ازجمله تجمعات مواد آندوژن گردندد.

چربی اشاره نمود (.)Newman et al., 2007

ترکیبات بسیار متنوعی میتوانند در سلولهدای مختلد
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عمدتاً تعداد زیادی از این ترکیبات بدهدلیدل ندو و
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( )Sharma et al., 2015گزارش و توصی

شده اسدت.

تنو این مواد بهوسیله رنگآمیزیهای عمومی که جهت

اولین بار این حالت در بزها توسط فردی بهنام الزهداوی

فعالیت های تشخیصی معمدول هیسدتوپاتولوژیک مدورد

در سال  7591در عراق تودت عندوان سدیدروز متقدارن

استفاده قرار میگیرند قابل شناسائی نیستند ( Newman

قشر کلیه گزارش شد (.)Al-Zahawi, 1957

 .)et al., 2007اما بهدلیل اهمیت شناخت ایدن ترکیبدات

الیت در سال  7591این ضایعه را به دلیل شدباهت

که عمدتاً نقش تعیدینکننددهای را در روندد درمدان ایفدا

غشاهای پایه ضخی شده به آثار میناکاری فرانسدوی کده

مینمایند بهدست آوردن اطالعدات دقید در رابطده بدا

در آن بخشهای رنگی توسط سی های فلزی از ه جدا

ماهیت حقیقی این مواد بسیار حائز اهمیت اسدت .آهدن

میشوند کلوآزونه نامیدد ( .)Light Jr, 1960کلوآزونده

یکی از این مواد است که بدن فعاالنه مقادیر مدورد نیداز

در لغت به معنای خانده بده خانده حجدره بده حجدره و

خود از این ماده را جذب و نگهداری میکندد .از مهد -

اشیای میناکاری است که نقش های آن توسط میلدههدای

ترین مکانهای رسوب رنگدانه آهن در بدن کبد و کلیده

نازک از یکدیگر جدا شدهاند (آریانپور کاشانی .)7191

است (.)Nasiri and Sadrkhanlou, 2013
کلیه کلوآزونه که یک پیگمانتاسیون آهندی -منفدی
غیربالینی می باشد برای اولین بار در بزهای شمال عراق

هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی مشاهده کلیه
کوآزونه در گوسدفندان کشدتار شدده در کشدتارگاههدای
صنعتی شهرستانهای رشت و تبریز بود.

دیده شد .کورتکس کلیهها بهصورت یکدست قهدوهای
یا سیاه میشود کده ناشدی از رسدوب رنگدانده قهدوهای

مواد و روشها

موجددود در غشدداء پایدده لولددههددای خمیددده نزدیددک

در این بررسی جهت تعیدین فراواندی ضدایعه کلیده

( )Mcgavin et al., 2001و در برخی مدوارد لولدههدای

کلوآزونددده در گوسدددفندان کشدددتاری کشدددتارگاههدددای

خمیده دور ( )Oryan et al., 1993کلیه میباشد .در این

شهرسددتانهددای تبریددز و رشددت اقدددام بدده مراجع ده بدده

حالت غشاء پایه لوله های خمیده نزدیدک کلیده ضدخی

کشتارگاه شد .جهدت ایدن بررسدی تعدداد  71111رأس

می شود که ناشی از رسوب فریتین و هموسیدرین است.

الشه گوسدفند در کشدتارگاه شهرسدتان رشدت و تعدداد

فرض براین است که این حالت ناشی از همدولیز مکدرر

 0911رأس الشده در کشدتارگاه شهرسدتان تبریدز مددورد

داخل عروقی می باشد .با این وجود کلیهها عمل طبیعی

بازرسی کامل قرار گرفت و در مواردی که کلیده حالدت

خود را انجام میدهند (.)Mcgavin et al., 2001

غیرطبیعی داشت نمونهبرداری بهصورت دوطرفده انجدام

این ضایعه به عنوان یک یافتده تصدادفی موسدوب

گرفت .نمونهگیری بهمدت ششماه از ابتددای فدروردین

می شود و هیچگونه عالئ بالینی نددارد .ضدخی شددگی

تا انتهای شهریورماه سال  7154صدورت گرفدت .دامهدا

رنگدانهای لولههای خمیده نزدیک کلیده در بدز ( Light

قبل و بعد از کشتار از نظر ظاهری و وجود سایر عالئد

 )Jr, 1960گوسددفند ( )Oryan et al., 1993اسدد

بالینی مورد بازرسی و معاینه قرار گرفتند .دامها همگدی

( )Marcato and Simoni, 1982و شدددیر آسدددیایی
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نددوری مدددل نیکددون

نر و از نظر سن باالتر از یک سال و از نژاد بومی بوده و

بددرشهددا در زیددر میکروسددکو

هیچکدام از آنها اخته نبودند.

( )Eclipse E200, Japanمورد ارزیابی قرار گرفتند.

کلیددههددای مشددکوک بدده ضددایعه کلوآزوندده از نظددر
ظاهری در سطح خارجی به شکل کامل و یکدست بده

یافتهها

رنگ قهوه ای تیره و یا سیاه مشاهده میشدند .در مدوارد

از  70911رأس گوسفند کشتار شده مورد بررسدی

و مشداهده

عارضه کلیه کلوآزونه در  1رأس گوسفند کشتارشدده در

مشکوک پس از برش کلیده از قدوس بدزر

ظدداهری کددورتکس و مدددوال جهددت تهیدده مقدداط

کشددتارگاه صددنعتی تبریددز ( 1/10درصددد) و در  4رأس

آسی شناسی بافتی نمونه هایی به ضخامت پنج میلیمتر

گوسفند کشتارشده در کشتارگاه صنعتی شهرستان رشت

تهیه گردید .پس از بدرش نموندههدا در مولدول ثبدوتی

( 1/14درصد) مشاهده شد .در مجمو تعداد  77مدورد

فرمالین بدافر فسدفات  71درصدد قدرار داده شدده و بده

دارای یافتههای ماکروسکوپی و چهدار مدورد از آن نیدز

آزمایشدددگاه هیسدددتوپاتولوژی ارسدددال گردیدندددد .در

دارای عالئ میکروسکوپی بودند (جددول  .)7در شدش

آزمایشگاه این نمونهها پس از  17سداعت بدا اسدتفاده از

مورد از کلیه ها کده دارای عالئد ماکروسدکوپی بودندد

روشهددای رایددج تهیدده کددو هددای پارافیندده (آبگیددری

سطح خارجی کلیه صاف و بهرنگ قهوهای تیره تا سدیاه

آغشتگی در پارافین برش مقطعی متوالی قراردادن روی

مشاهده میشد (شدکل  .)7در نمدای ریزبیندی ضدخی -

اسالید و آبدهی مجددد) آمداده رندگآمیدزی شددند .بدا

شدگی غشاء پایده لولدههدای خمیدده نزدیدک بده دلیدل

استفاده از شیوههای رایدج پاسداژ بافدت و تهیده مقداط

رسوب رنگدانه آهن مشخص بود .این تغییرات موددود

آسی شناسی برشهای پیدرپی با ضخامت  9میکدرون

به لوله های خمیده نزدیک بخش کورتکس کلیده بدود و

و با رندگآمیدزی هماتوکسدیلین-ائدوزین تهیده گردیدد.

هیچگونه تغییراتی در کپسول بومن و لولههدای واقد در
بخش مدوالی کلیه مشاهده نشد (شکل .)7

جدول  -1میزان فراوانی ابتالء به کلیه کلوآزونه در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاههای تبریز و رشت
تعداد گوسفند مورد بررسی

عالئم ماکروسکوپی

درصد فراوانی

عالئم میکروسکوپی

درصد فراوانی

شهرستان

تبریز

0011

7

1/10

3

1/130

رشت

01111

0

1/10

0

1/10

مجموع

00011

00

1/150

0

1/120
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شکل  -1نمای ظاهری از سطح مقطع کلیه گوسففند مبفتال بفه عفای ه

شففکل  -2نمففای ریزبینففی از کلیففه گوسفففند مبففتالء بففه عففای ه کلیففه

کلیه کلوآزونه؛ کورتکس به شفکل یکنواتفت بفه رنفر تیفره مشفاهده

کلوآزونه؛ به عخیمشدگی غشاء پایه لولههای تمیده (پیکفان نزدیف

میشود .مدوال دارای رنر طبی ی است.

توجه شود (رنرآمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی ×. 11

بحث و نتیجهگیری

میکروسکوپی بررسی حاضر در توافد بدا نشدانیهدا و

اولددین بددار الزهدداوی ایددن بیمدداری را در  79رأس

شواهد با گزارش الزهاوی کامالً در تواف میباشد.

( )%1/9از  175رأس بز بازرسی شده در کشدتارگاهی در

در ترکیه پژوهشگران در سال  7551گزارشی مبنی

شمال عراق مشاهده نمود .سن بزهای بیمار از  7-9سال

بر هموسیدروز کلیوی در گوسدفند ارائده نمودندد .کلیده

متفاوت بوده و تعداد ماده هایی که دچار این حالت شده

 1177رأس گوسددفند در کشددتارگاهی در ترکیدده مددورد

بودند از نرها بیشتر بود .مطالعه مدا نیدز از لودا سدن

بازرسی قدرار گرفدت و در  97رأس ( )%7/17گوسدفند

گوسفندان مبتال با این مطالعه همراستا میباشدد .وی در

هموسیدروز مشاهده شد .این موققان بر اساس غلظدت

مطالعه خود کلیهها کبدد طودال پدانکراس بی دههدا

رنگدانه این ضایعه را به سده دسدته خفید

متوسدط و

عقدههای لنفاوی و غدد فوق کلیوی  77رأس بدز را نیدز

شدید طبقده بنددی نمودندد .در مطالعده ایشدان رنگدانده

مورد مطالعه قرار داد .در گدزارش الزهداوی کلیدههدایی

هموسیدرین در اپیتلیدوم لولدههدای خمیدده نزدیدک و

پیگمانته کمی متس بوده و چسدبندگی در کپسدول آنهدا

همچنین لولههای خمیده دور و لولههای مدوال مشداهده

مشاهده نمیشد .سطح کلیههای مبتال صاف و همدوار و

شد ( .)Erer et al., 1997عریان و همکدارانش در سدال

فاقد هرگونه خونریزی بود .یافتههای میکروسکوپی وی

 7551ضخی شدگی غشاء پایه را در یک گوسفند نه تنها

نیز عبارت بود از رسوب هموسیدرین در کورتکس کلیه

در لوله های خمیده نزدیک بلکه در لولههای خمیده دور

که باعث شده بود رنگ آن قهوهای تیدره یدا سدیاه شدود

نیز مشداهده نمودندد ( )Oryan et al., 1993مطالعدات

( .)Al-Zahawi, 1957یافتدددههدددای ماکروسدددکوپی و

هیستوپاتولوژی ما در تایید این توقی بود .هاتیپ اوغلو
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) در%1/195(  مددورد77 گوسددفند بررسددی شددده تعددداد

71101  اقدام به بازرسی7117 و ایرر در ترکیه در سال

) در%1/177(  رأس4 بازرسددی کالبدگشددایی و تعددداد

 رأس179 رأس گوسفند کشتاری نمودند که از میان آنها

.بررسی میکروسکوپی تشخیص داده شدند

گوسفند مبتال به ناهنجداریهدا و بیمداریهدای مختلد
 راس گوسددفند4 کلیددوی بودنددد و کلیدده کلوآزندده در

سپاسگزاری

 رأس گوسدفند بازرسدی شدده71101 ) از میان%1/14(

با سپاس از دکتدر افشدین زاهددی اسدتادیار موتدرم

 سه مورد از مدوارد یافدت شدده بده صدورت.یافت شد

بخش پاتولوژی دانشگاه آزاد اسدالمی واحدد رشدت در

ماکروسکوپی و یک مورد به صورت میکروسکوپی قابل

. همکاری با این توقی

 در.)Hatipoglu and Erer, 2001( تشددخیص بودنددد
 رأس70911 مطالعدده حاضددر نیددز از مجموعدده تعددداد
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Abstract
Cloisonne kidney is an accidental finding of the kidneys observed in abattoir. The lesion caused by the
thickening of the proximal and sometimes distal convoluted tubules basement membranes due to iron
pigmentation is so far reported in goats, sheep and horses. Renal cortex is brown but the condition does
not involve the medulla. The lesion brings about no impairment of the renal normal function and affected
animals are clinically normal. Although the exact cause of this condition remains unknown but
intravascular hemolysis is considered to have a role. The following study was undertaken to determine
sheep cloisonne kidney frequency rate in Tabriz and Rasht abattoir. A number of 10000 sheep carcasses
in Rasht slaughterhouse and 8600 carcasses in Tabriz slaughterhouse were randomly examined and tissue
samples were stained with H&E. Only eleven cases were diagnosed with the cloisonne kidney lesion.
Thus the frequency rate of the lesion was estimated at 0.059% in sheep of these cities.
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