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 مقدمه 
ــواد  ــه  و م ــه از علوف ــده اند ک ــده ش ــز( آفری ــفند و ب ــخوارکنندگان )گاو، گوس نش
خشــبی تغذیــه کننــد و ایــن مــواد کــم ارزش را بــه شــیر و گوشــتی کــه بــرای انســان 
بــا ارزش اســت، تبدیــل کننــد. تغییــر در الگــوی تغذیــه ای باعــث عــوارض جانبــی و 
ایجــاد بیماری هــای تغذیــه ای خواهــد شــد کــه ســنگ های مجــاری ادراری نمونــه ای 

از آنهاســت.
در کشــور مــا پــرورش گوســفند و بــز بــر اســاس تغذیــه در مراتــع پایه ریــزی شــده 
اســت. اصــوالً پرورش دهنــد گان عقیــده دارنــد پــرورش گوســفند و بــز از نظــر اقتصادی 
فقــط بــا بهره گیــری از مراتــع ســودآور اســت و ایــن دام هــا بایــد در مرتــع یــا مــزارع 
چــرا کننــد. حتــی برخــی دام داران، بعضــی از بیماری هــای تغذیــه ای و متابولیکــی در 
بیــن گله هــای گوســفند و بــز را بــه پرورش یافتــن در محیــط بســته و دوری از مراتــع 
ــاری  ــنگ های مج ــه س ــه عارض ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــد. ب ــبت می دهن ــزارع نس و م
ــر تغییــر  ــرواری اشــاره کــرد. ایــن عارضــه در اث ــر پ ادراری در بره هــا و بزغاله هــای ن
الگــوی تغذیــه ایــن حیوانــات از علوفــه بــه کنســانتره )دانــه غــالت( بــروز می کنــد. در 
مراحــل پیشــرفته بیمــاری اگــر حیــوان نتوانــد ادرار کنــد، یــا بایــد ذبــح شــود یــا در 
خصــوص دام هــای نــر مولــد کــه ارزش زیــادی دارنــد، بایــد دامپزشــک آنهــا را جراحــی 
و درمــان کنــد. بــا توجــه بــه هزینــه گــزاف ذبــح دام یــا عمــل جراحــی بــرای دام داران 
ــا رعایــت چنــد نکتــه و تهیــه جیــره متعــادل و متــوازن از ایــن خســارت  ــوان ب می ت
جلوگیــری کــرد. بنابرایــن پیشــگیری از ایــن بیمــاری اهمیــت زیــادی دارد. هــدف ایــن 

نشــریه ارائــه راهکارهایــی بــرای کمــک بــه پیشــگیری از ایــن عارضــه اســت.
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 انواع سنگ های مجاری ادراری 
ســنگ های مجــاری ادراری1  در اثــر رســوب مــواد محلــول ادرار به وجــود می آینــد. 
ایــن عارضــه بیش تــر منشــأ تغذیــه ای دارد. ســنگ مجــاری ادرار در هــر دو جنــس نــر 
و مــاده تشــکیل می شــود؛ ولــی ایــن ســنگ ها در صــورت تشــکیل بــه دلیــل شــکل 
دســتگاه تناســلی در دام هــای مــاده براحتــی دفــع می شــوند. بنابرایــن ایــن عارضــه یــا 
بیمــاری تغذیــه ای فقــط در جنــس نــر نشــخوارکنندگان، بخصــوص گوســفند و بــز، در 

ــود. ــده می ش ــا دی پرواربندی ه
 دو نوع سنگ مجاری ادرار در نشخوارکنندگان بیش تر دیده می شوند:

1. نوع فسفری که بیش تر در شرایط پرواربندی به وجود می آید؛
2. نوع سیلیسی که در دام هایی که در مراتع چرا می کنند، دیده می شود.

 

 عوامل مؤثر در تولید سنگ مجاری ادراری 
چنــان کــه گفتــه شــد ایــن عارضــه بیش تــر منشــأ تغذیــه ای دارد؛ امــا عوامــل مؤثر 
در تولیــد ســنگ های ادراری بــه عوامــل تغذیــه ای، محیطــی، فیزیولوژیکــی و ژنتیکــی 

تقســیم می شــوند.

عوامل تغذیه ای
ــود.  ــتفاده می ش ــدن اس ــعه اســکلت ب ــداری و توس ــرای نگه از کلســیم و فســفر ب
علوفــه  لگومینــه ماننــد یونجــه مقادیــر کافــی کلســیم دارنــد؛ ولــی مقــدار فســفر آنهــا 

ــد.  کــم اســت. دانه هــای غــالت معمــوالً کلســیم کــم و فســفر بســیاری دارن

1. Urolithiasis

سـنگ های مجـاری ادرار در هـر دو جنس نر و ماده تشـکیل می شـوند؛ ولی 

ایـن سـنگ ها در صـورت تشـکیل به دلیـل آناتومـی دسـتگاه تناسـلی دام ماده 

براحتـی دفـع می شـوند و ایـن عارضـه یـا بیمـاری تغذیـه ای فقـط در جنـس نر 

نشـخوارکنندگان، بخصـوص گوسـفند و بـز، در پرواربندی هـا دیده می شـود.
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نســبت مناســب کلســیم بــه فســفر در جیــره گوســفند و بــز 2 بــه 1 اســت؛ ولــی 
ایــن دام هــا می تواننــد تــا نســبت 7 بــه 1 را در شــرایطی کــه فســفر مــورد نیــاز دام 

تأمیــن شــده باشــد، تحمــل کننــد.
ـــردن  ـــت. حبه ک ـــوراک اس ـــردن خ ـــا حبه ک ـــت ی ـــه ای، پل ـــل تغذی ـــن عوام مهم تری
ــه   ــوص علوفـ ــی بخصـ ــواد خوراکـ ــات مـ ــدن قطعـ ــث کوچک شـ ــا باعـ خوراک هـ
ـــث  ـــه باع ـــده و درنتیج ـــزاق ش ـــح ب ـــش ترش ـــث کاه ـــبب باع ـــن س ـــه همی ـــود؛ ب می ش
ـــفر از  ـــد و فس ـــر کن ـــت، تغیی ـــوع اس ـــه مدف ـــفر ک ـــع فس ـــی دف ـــیر اصل ـــود مس می ش
طریـــق ادرار دفـــع شـــود. ایـــن امـــر علـــت اصلـــی تشـــکیل ســـنگ های فســـفری 
ـــد،  ـــرف می کن ـــکل 1( مص ـــبی )ش ـــواد خش ـــه و م ـــط علوف ـــه فق ـــی ک ـــت. حیوان اس
بیـــش از 90 درصـــد فســـفر روزانـــه اش از طریـــق مدفـــوع خـــارج می شـــود؛ ولـــی 
ـــد،  ـــاال( باش ـــه ب ـــد ب ـــانتره )70 درص ـــادی کنس ـــدار زی ـــاوی مق ـــره ح ـــه جی ـــی ک وقت
ـــادی  ـــش زی ـــق ادرار افزای ـــفر از طری ـــع فس ـــد، دف ـــده باش ـــره پلت ش ـــر جی ـــژه اگ بوی
ــفری در  ــنگ های ادراری فسـ ــکیل سـ ــه تشـ ــفر بـ ــع فسـ ــن رو دفـ ــد. ازایـ می یابـ

حیـــوان نـــر منجـــر می شـــود.
ـــده  ـــز( آفری ـــفند و ب ـــخوارکننده )گاو، گوس ـــای نش ـــه دام ه ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ش
شـــده اند تـــا از علوفـــه و مـــواد خشـــبی تغذیـــه کننـــد و ایـــن مـــواد خوراکـــی 
ـــت.  ـــا ارزش اس ـــان ب ـــرای انس ـــه ب ـــد ک ـــل کنن ـــتی تبدی ـــیر و گوش ـــه ش ـــی ارزش را ب ب
ـــا را  ـــن دام ه ـــر( ای ـــیر و گوشـــت بیش ت ـــد ش ـــرای تولی ـــار )ب ـــان از روی اجب ـــی انس وقت
ـــه  ـــا حب ـــت ی ـــکل پل ـــه ش ـــا را ب ـــا جیره ه ـــد ی ـــه کن ـــانتره ها( تغذی ـــالت )کنس ـــا غ ب
ـــا  ـــه ای ی ـــای تغذی ـــمت ناهنجاری ه ـــه س ـــا را ب ـــن دام ه ـــودآگاه ای ـــد، ناخ ـــد کن تولی
ـــوق  ـــاری ادراری س ـــنگ های مج ـــن س ـــا همی ـــیدوز ی ـــش، اس ـــد لنگ ـــی مانن متابولیک

ــکل 1(. ــد )شـ می دهـ
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شکل 1. گوسفندان در حال چرا در مرتع )باال(، 
خوراک دان پلت )پایین(

بـــه نظـــر می رســـد کلیـــد اصلـــی تشـــکیل این گونـــه ســـنگ ها ترشـــح بـــزاق 
در دام اســـت. هـــر عاملـــی کـــه ســـبب کاهـــش میـــزان بـــزاق در دهـــان حیـــوان 
شـــود، بـــه ایجـــاد بیمـــاری کمـــک می کنـــد. در دو تحقیـــق انجام شـــده بـــر روی 
ـــه  ـــه عارض ـــده( هیچ گون ـــی )حبه نش ـــوراک معمول ـــا خ ـــی ب ـــای رائین ـــا و بزه بزغاله ه

ـــت. ـــده اس ـــزارش نش ـــنگ گ س
از مصرف  ماه پس  دامی کشور، سه  علوم  تحقیقات  دیگر در مؤسسه  آزمایشی  در 
جیره های حبه شده )در طول پیش آزمایش و آزمایش اصلی( در 12 رأس از 75 رأس 
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بزغاله های نر رائینی عالئم وجود سنگ ادراری دیده شد. بعد از کالبدگشایی مشاهده 
شد که مثانه کاماًل متورم شده و داخل آن ادرار جمع شده است. با کالبد گشایی مثانه 
وجود سنگ در آن تأیید شد )شکل 2، 3 و 4(. در شروع این عارضه،  عالئم ظاهری چون 
قوزکردن مشاهده شد و حیوان فشار زیادی به قسمت شکم خود وارد می کرد تا ادرار را 
دفع کند. این عمل همراه با سر و صدای زیاد حیوان بود. در یک نمونه، این فشار سبب 

پروالپس روده در حیوان شد )شکل 5(.
 

شکل 2. متورم شدن مثانه و جمع شدن ادرار در مثانه

شکل 3. سنگ های تشکیل شده در مثانه
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شکل 4. مثانه های بزغاله های مبتال به سنگ های ادراری در مثانه

شکل 5. بزغاله مبتال به سنگ های ادراری و پروالپس روده



13 جلوگیری از تشکیل سنگ های مجاری ادراری در بره ها و بزغاله های نر پرواری

در تحقیقـــی کـــه پیش تـــر ذکـــر شـــد، از 12 رأس بزغالـــه مبتـــال بـــه ســـنگ، 
ـــفر  ـــا 5 و فس ـــیم آنه ـــزان کلس ـــگاه می ـــنگ ها در آزمایش ـــیمیایی س ـــه ش ـــد از تجزی بع
ـــد.  ـــنگ فســـفری تشـــخیص داده ش ـــوع س ـــب ن ـــن ترتی ـــد. بدی ـــن ش ـــد تعیی 10 درص
ـــده(  ـــی آن )پلت ش ـــکل فیزیک ـــده و ش ـــره استفاده ش ـــد جی ـــخص ش ـــن مش همچنی
در به وجودآمـــدن ایـــن بیمـــاری مؤثـــر بـــوده اســـت. میـــزان ابتـــال بزغاله هـــا در 
ـــن  ـــرایط ای ـــا ش ـــه ب ـــی ک ـــر تحقیقات ـــج دیگ ـــا نتای ـــت ب ـــق اس ـــق مطاب ـــن تحقی ای
ـــد  ـــا 30 درص ـــن 10 ت ـــال را بی ـــای مبت ـــداد دام ه ـــت و تع ـــده اس ـــام ش ـــش انج آزمای

ــد. ــزارش کرده انـ گـ
ــرد: وجــود مــواد کنســانتره ای  ــام ب ــوان از اینهــا ن ــه ای می ت از عوامــل دیگــر تغذی
)متراکــم( ماننــد غــالت در جیــره، میــزان بــاالی فســفر، نســبت نامناســب کلســیم بــه 
ــی در  ــدار آب ناکاف ــا، نوشــیدن مق ــا اکســاالت در جیره ه فســفر، وجــود ســیلیکات ی
فصل هــای ســرد یــا محرومیــت از آب، کمبــود ویتامیــن A در جیــره یــا مصــرف زیــاد 
اســتروژن کــه ایــن دو عامــل آخــر بــه تشــکیل هســته اولیــه ســنگ و رســوب مــواد 
محلــول کمــک می کننــد و در نهایــت طــول قطعــات جیــره. در یــک آزمایــش وقتــی 
کــه انــدازه قطعــات جیــره از 1 بــه ۶ ســانتی متر افزایــش یافــت، میــزان ترشــح بــزاق 

دو برابــر شــد.

عوامل محیطی
ــر  ــود آب کم ت ــث می ش ــه باع ــت ک ــرد اس ــوای س ــی، ه ــل محیط ــی از عوام یک
ــا  ــدن یاخته ه ــا کن ــردن ی ــث نکروزه ک ــی باع ــل عفون ــن عوام ــود. همچنی ــرف ش مص
ــا  ــته ی ــی، هس ــواد آل ــن م ــود و ای ــلی می ش ــرای ادراری _ تناس ــلول ها( در مج )س

ــد. ــم می کنن ــنگ فراه ــکیل س ــی و تش ــواد معدن ــبیدن م ــرای چس ــه ای ب الن

عوامل فیزیولوژیکی
بعضــی از عوامــل فیزیولوژیکــی مؤثــر در تشــکیل ســنگ و تشــدید عارضــه بدیــن 
ــزاء  ــدازه ذرات اج ــا ان ــه ب ــزاق ک ــح ب ــزان ترش ــر، می ــردن دام ن ــت: اخته ک ــرح اس ش
خــوراک در جیــره و شــکل فیزیکــی جیــره ارتبــاط مســتقیم دارد و میــزان pH ادرار.
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 پیشگیری و درمان سنگ مجاری ادراری 
طبـق اصلـی کلی، بایـد مواد افزودنـی به جیره اضافه شـوند که باعـث کاهش میزان 

pH ادرار شوند.
* یکـی از راه هـای جلوگیری از تشـکیل سـنگ های مجـاری ادراری افزودن کلسـیم 
به جیره اسـت. کلسـیم باعـث پایین آوردن راندمان جذب فسـفر از طریق کاهش فسـفر 
محلـول در لولـه گوارشـی می شـود. در یـک آزمایـش وقتـی کـه میـزان فسـفر جیـره 
بره هـای پـرواری حـاوی 0/55 فسـفر بـود، حـدود 30 درصـد بره ها مبتال به سـنگ های 
فسـفری شـدند. ولـی بـا افزایـش کلسـیم جیـره از 0/37 درصد بـه 1/27 درصـد، بره ها 

یافتند. کاماًل بهبـود 
* جیره هایـی بـا انـرژی بـاال )مـواد متراکـم زیاد( در تشـکیل سـنگ مؤثرنـد؛ چون 
در ایـن جیره هـا، قسـمت علوفـه ای جیـره کاهـش می یابـد. درنتیجـه میـزان بـزاق کم 
می شـود و سـنگ تشـکیل می شـود. در برخـی پژوهش هـا مشـخص شـده اسـت کـه 
حیـوان وقتـی میـزان زیـادی مـواد متراکـم می خـورد،  فسـفر بیش تـری از طریـق ادرار 

دفـع می شـود.
* بـا توجـه بـه منابـع علمـی موجـود،  کلریـد آمونیـم بـه میـزان 0/5 درصـد جیره 
مؤثرترین راه برای درمان و پیشـگیری از تشـکیل سـنگ های فسـفری اسـت. از سولفات 
آمونیـم هـم بـه میـزان 0/۶ درصـد کل جیره متعـادل و متـوازن می توان اسـتفاده کرد. 
اسـیدیته طبیعـی ادرار در نشـخوارکنندگان بیـن 7 تـا 8 اسـت. محیـط قلیایـی بـاال به 
تشـکیل سـنگ های فسـفری کمـک می کنـد. عناصـری مانند پتاسـیم و منیزیـم باعث 
افزایـش و گوگـرد و کلـر باعـث کاهـش محیط قلیایـی ادرار می شـوند. کلریـد آمونیم با 

اسـیدی کردن  محیـط ادرار بـه محلول شـدن سـنگ های فسـفری کمـک می کنـد.
* در دسترس بودن آب سالم و تمیز و کمک به مصرف زیاد آن با افزودن به نمک 

جیره، بویژه در ماه های گرم سال، به جلوگیری از تشکیل سنگ کمک می کند.
* تأمیـن مقـدار مـورد نیـاز ویتامین هـای A و C در جیـره بره هـا و بزغاله هـا بـه 

پیشـگیری از ایـن بیمـاری کمـک می کنـد.
* درمـان بـا کلریـد آمونیـم خوراکـی )از راه دهـان( در مراحل اولیه بیمـاری )وقتی 
کـه مسـیر خـروج ادرار کاماًل مسـدود نشـده( امکان پذیر اسـت و حداقل بایـد یک هفته 
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ادامـه یابـد )کلریـد آمونیـم خالص بـه میـزان 0/25 گرم بـه ازای هر کیلوگـرم وزن زنده 
به مـدت 7 روز به صـورت روزانـه در 40 سـی سـی آب حـل شـود و از طریـق دهـان بـه 

حیوانات خورانده شـود(.
* درمان قطعی با عمل جراحی و خارج کردن سنگ ها امکان پذیر است. قبل از این کار 
باید هزینه اقتصادی عمل جراحی را با هزینه حذف دام مقایسه کرد و بعد تصمیم گرفت. 

درخصوص درمان بهتر است با دامپزشک مشورت شود.

 توصیه های کاربردی 
ـــه مســـتعد  ـــی ک ـــاز دام های ـــورد نی ـــزان م ـــل می ـــا در حداق ـــزان فســـفر جیره ه * می
ـــه  ـــر گرفت ـــر( در نظ ـــای ن ـــا و بزغاله ه ـــتند )بره ه ـــاری ادرار هس ـــنگ مج ـــد س تولی

ـــره(. ـــاده خشـــک جی ـــود )0/3 درصـــد م ش
* نسبت کلسیم به فسفر در جیره بزغاله و بره های پرواری، 3/5 به 1 در نظر گرفته شود، 
بخصوص وقتی که جیره ها به شکل پلت یا بلوک مصرف می شوند )در نشخوارکنندگان تا 

مقدار 7 )کلسیم( به 1 )فسفر( مجاز است(.
* اگر جیره ها به شکل  پلت یا حبه مصرف می شوند، پیشنهاد می شود که مقداری از 
نیتروژن غیرپروتئینی )NPN( جیره از طریق کلرید آمونیم به میزان 0/5 درصد جیره 

تأمین شود.
* اگر جیره ها به شکل کامل مخلوط شد و به شکل فیزیکی پلت یا بلوک خریداری 
شد و نسبت کلسیم به فسفر در آن 2 به 1 بود، مقدار 10 گرم آهک به جیره روزانه هر 

بره یا بزغاله اضافه شود تا نسبت کلسیم به فسفر به  حدود 3/5 به 1 برسد.

در جیـره بزغالـه و بره هـاي نـر پـرواري، بخصـوص وقتـي كـه جیره هـا به 

شـكل فیزيكي پلـت يا بلـوك مصرف می شـوند، مقدار كلسـیم به فسـفر حداقل 

3/5 بـه ۱ در نظـر گرفته شـود )در نشـخواركنندگان تـا مقدار 7 به ۱ مجاز اسـت( 

تـا احتمال ابتـا به سـنگ مجـاري ادرار به حداقل برسـد.
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