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  الخالصة
  

فات المرضية الكلوية بقار سليمة سريرياً من مجزرة الموصل للتحري عن األأعينة كلى جمعت من  ١٠٠أجريت الدراسة الحالية على 
نواع % ال٢٧و  E. coli% لجراثيم االيشيريكيا القولونية ٣٢فات وكانت نسبة العزل الجرثومي وعزل المسببات الجرثومية لھذه األ

جراثيم المكورات العنقودية نواع % ال١٢و  Proteus sppجراثيم المتقلبات نواع % ال١٦و Corynebacterium sppلوتديات ا
Staphylococus spp جراثيم المكورات السبحية نواع % ال٧وStreptococsus spp  أظھرت الدراسة. %٦ الجراثيم خلوھا منوشكلت نسبة 

حتقان ونزف الكلى في أعن وضوح تضخم و تضخم وشحوب الكلى فضالً  اللون فضال عنعديدة بيضاء  تغيرات عيانية تمثلت ببؤر وجود
عن التنكس  لتھابية ( اللمفية والبلعمية ووحيدة النواة) فضالً وتمثلت التغيرات النسجية باالرتشاح البؤري المتعدد للخاليا اإل ،خرىأعينات 

لتھابية في النسيج رتشاح الخاليا اإلإالضمور في اللمة الكبيبية و حدوثلى إضافة الكلوية باإل والنخر للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات
  . كياس في نسيج الكلىظھرت ھذه الدراسة وجود األأالخاللي , كما 
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Abstract 
 

This study was carried out on 100 Kidney Samples collected from clinically healthy cattle slaughtered at Mosul abattoir to 
investigate the renal lesions and to isolate the bacterial causes of these lesions. The bacterial isolation included E. Coli 32%, 
Corynebacterium spp 27%, Proteus spp 16%, Staphylococus spp 12%, Streptococsus spp 7% while 6% of samples showing no 
bacterial isolation. The most common gross lesions were seen included multifocal white spots, swallen pale kidneys, congested 
enlarged kidneys, hyperemic hemorrhagic kidneys. The common observation in histopathological examination reveled to 
multifocal infiltration of inflammatory cells (Monocytes, Macrophages and Lymphocytes), degeneration and necrosis of 
epithelial cells lining renal tubules with infiltration of inflammatory cells in the interstitial tissues with atrophy of glomerular 
tufft. Additionally cysts were observed in kidney tissues. 
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  قدمةلما

  
ً في حياة الحيوان  ً مھما يؤدي الجھاز البولي دوراً وظيفيا

تركيب التي تعتبر من األعضاء الحيوية ذات ال ،وخاصةً الكلى
المعقد حيث تمتلك الكلى وظائف متعددة كاإلفراز واإلفراغ 
واأليض وتنظيم السوائل واألمالح داخل الجسم وتحديد كمية 

البول التي تطرح الى خارج الجسم بحيث تكون متوازنة مع كمية 
فضال عن انتاج الماء الموجود بالجسم بصورة طبيعية 

  ). ١( الھورمونات
وخاصةً الكلى في الحيوانات ومنھا يتعرض الجھاز البولي 

األبقار الى العديد من األفات المرضية الناتجة عن أسباب عديدة 
 , .E.coli , Streptococcus spp(منھا األصابات الجرثومية 



 )٥٦-٥١( ٢٠١٧، ٢، العدد ٣١المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

٥٢ 
 

Staphylococcus spp. , Actinobacilluosis , Psedomonus 
aregenosa ،(سمية  عواملوtoxic agents عندالتي تحدث ك 

والمواد الكيميائية ، toxic plantsل الحيوان نباتات سامة تناو
السامة كالمعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ 

أو السمدمية  septicemiaباإلنتان  الخمجأو نتيجة  ،والكادميوم
مثل الناتجة عن الجراثيم السالبة الكرام  enterotoxemiaالمعوية 
بسبب تناول مضادات الجراثيم  وقد تحدث أفات الكلى المطثيات،

  .)٢،٣والفطريات وكذلك بسبب السموم الفطرية (
تكون مصاحبة لبعض األمراض  قدباإلضافة إلى أفات الكلى 

مثل االصابة  كاألمراض المناعية و الفايروسية والطفيلية
باالسھال الحموي البقري و التريبانوسوما و الحمى الخبيثة 

 Bovine Viral Diarrhea, Trypanosomiasis, Malignant البقرية
Catarrhal Fever )٤.(  

وتشير الدراسات الى عدم أھتمام الباحثين بدراسة أفات الكلى 
في األبقار وذلك لكون معظم األفات الكلوية التظھر عالمات 

) لذا أرتأينا في الدراسة الحالية تسليط ٢سريرية على الحيوان (
فضال عن العيانية والنسجية )  الضوء على أھم األفات المرضية (

في  عزل الجراثيم المصاحبة لھذه األفات لكلى األبقار المجزورة
  منطقة الموصل. 

  
  المواد وطرائق العمل

  
  جمع عينات الكلى 

جمعت من أبقار سليمة  كلى عينة ٣٠٠ بعد الكشف على
 ١٠٠تم دراسة  ١/٥/٢٠١٤ ولغاية ١/٩/٢٠١٣ من سريرياً للفترة

اني من تغيرات عيانية حيث تم رفع الكلى من موقعھا تع ة كلىعين
كل كلية بشكل منفصل ونقلت بأكياس بالستيكية نظيفة  تووضع
لى مختبر التقطيع النسجي في فرع األمراض إيصالھا إحتى 

  .جامعة الموصل /كلية الطب البيطري  /وأمراض الدواجن 
  

  العزل الجرثومي 
دام طريقة معقمة ستخإالفحص الجرثومي تم  إجراءغرض لِ 

سط أكار على سطح وَ  تم زرعهُ صاب من الكلى وَ خذ الجزء المُ أِل 
أخذ جزء أخر من عينات الكلى ووضعه في أنابيب  ثُم تمالدم 

ت نضحُ ) مل من وسط المرق المغذي و٥ختبار حاوية على (إ
درجة  ٣٧األوساط وأنابيب الزرع في الحاضنة بدرجة حرارة 

ظروف ھوائية والھوائية بعدھا تم  ساعة وفي ٢٤مئوية ولمدة 
استنبات العينات على وسط الماكونكي ووسط أكار الدم ثم ثبتت 
أوصاف المستعمرات من حيث الحجم والحل الدموي والشفافية 

ختبار إبعدھا تم عمل مسحات من المستعمرات النقية إلجراء 
 نتخابيةإستخدام أوساط إرام كما وتم لون كَ مُ التفاعل الصباغي لِ 

ستنبات الجراثيم المعزولة من األوساط الزرعية النقية إغرض لِ 
  ).٥،٦( ختبارات الكيموحيويةجري عليھا اإلوبعدھا أُ 

  
  

 الفحص المرضي 
  Gross examination الفحص العياني

م دراسة التغيرات العيانية الظاھرة على عينات الكلى من تَ 
ي الكلية بؤري فة فحيث اللون والحجم والقوام وطريقة توزيع األ

  .ووثقت ھذه التغيرات بالكاميرا الرقمية) ٤(أو منتشر 
  

  Histological examination الفحص النسجي
الحاوية على  تم أجراء الفحص النسجي على عينات الكلى

 المتعادل فات مرضية بعد تثبيتھا بمحلول الفورمالين الدارئأ
 ٧٢ – ٤٨ ) لمدةNeutral Buffer Formalin 10%% (١٠بتركيز 
) ١حجم (وبلى قطع صغيرة إبعدھا تم تقطيع عينات الكلى  ،ساعة
 ،)Medulla) واللب (Cortexحيث شملت القطعة القشرة ( ٣سم

ستخدام تراكيز تصاعدية إعليھا عمليات التمرير ب تبعد ذلك اجري
 تجريم أُ % ثُ ١٠٠بـــِ % وانتھاًء ٧٠ بــِ من الكحول األثيلي أبتداًء 

بت في ستخدام الزايلول ثم صُ إب Clearanceلترويق عليھا عملية ا
سمك جھاز المشراح بِ قوالب تحتوي على شمع البارافين وقطعت بِ 

ملون الھيماتوكسلين ح بِ بغت الشرائِ ) مايكرون وصُ ٥- ٤(
 َووثقتستخدام المجھر الضوئي إحصت بِ ) وفُ ٧واأليوسين (

  .النسجية بالكاميرا الرقميةالتغيرات 
  

   النتائج
  
  ئج العزل الجرثومي نتا

ختبارات بأستخدام األ ،) عزلة٩٤مجموع العزالت ( بلغَ 
وكانت نسب الجراثيم على  )١ رقم (جدول الكيموحيوية للجراثيم

 Escherichiaجراثيم  اظھرتحيث ، )٢موضح بالجدول (الالنحو 
coli جراثيم  لوحظت كانتوأقل نسبة  %٣٢ وكانت على نسبةَ أ

Streptococcus spp خرى فتراوحت أما العزالت األُ  .%٧بة بنس
وجراثيم  %٢٧ بنسبة Corynibacterrium sppما بين جراثيم 

Proteus Spp  وجراثيم  % ١٦بنسبةStaphylococcus spp  بنسبة
١٢ %.   

  
  نتائج الفحص المرضي ( العياني والنسجي ) 

فات المرضية الكلوية من نسب األ )٣(الجدول رقم  يوضح
والنزف  ورمتي تراوحت بين التم جمعھا والالعينات التي ت

حتقان والنزف األ شكلحيث  ،نكماش والشحوبحتقان واإلواأل
% وبين الفحص النسجي المجھري لھذه  ٣٧أعلى نسبة بواقع 

وعية حتقان الشديد لألنات وجود تغيرات نسجية تمثلت باإلالعي
ن النزف بي جودعن و الدموية في النسيج الخاللي للكلية فضالً 

رتشاح الخاليا االلتھابية إلى وضوح إضافة النبيبات الكلوية باإل
التورم  وأظھرت مقاطع أخرى (البلعمية ووحيدة النواة واللمفية)

 النخر فضالً عن الحاد للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية
خرى رية المبطنة للنبيبات الكلوية األالشديد للخاليا الظھا التجلطي
وانواع اخرى من جراثيم , Escherichia coliجراثيم  وتم عزل
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Corynibacterrium spp  ,Staphylococcus spp  ١( الشكالنمنھا 
  ). ٢و 

%  ٢٤والشحوب  ورمبالتفات الكلى المتمثلة أوبلغت نسبة 
النخر تغيرات نسجية تمثلت ب الكلىظھر الفحص النسجي لھذه أو

نبيبات الكلوية مع ضمور لخاليا الظھارية المبطنة للالتجلطي ل
باألضافة الى أرتشاح  Atrophy of glomerular tufftاللمة الكبيبية 
بين النبيبات  )البلعمية واللمفية ووحيدة النواة(لتھابية الخاليا األ

جراثيم المكورات السبحية  انواع الكلوية وتم عزل
Streptococcus spp  خرى توسف الخاليا ظھرت نبيبات أأبينما

 ظھورعن  فضالً  بطنة للنبيبات الكلوية في تجويف النبيباتالم
التغيرات النسجية في الكبيبات الكلوية والتي تمثلت بتفصص اللمة 

ضافة باأل Mesengial cellsالخاليا الميزنكيمية  جيالكبيبية وتف
، النبيبات الكلوية بعض توسع في تجاويف انكماشھا مع لىإ

  ).٤و ٣الشكالن (

بقع بيضاء  ظھورتمثلة بفات المألصابة باألوكانت نسبة ا
و التي تعرف بالكلية  على سطح الكلى نتشرةحجام وممختلفة األ

المجھري لھذه % وبين الفحص النسجي ٢٠ المبقعة البيضاء
المتعدد للخاليا رتشاح البؤري ت باألالعينات تغيرات نسجية تمثل

لبالزمية والبلعمية اللمفية وا، اللمفيةلتھابية المتمثلة بالخاليا األ
  ).٦و  ٥الشكالن ( .منھا Escherichia coliوالتي تم عزل جراثيم 

الكلى بالتكيس صابة بعض أكما واظھر الفحص العياني 
ظھر الفحص النسجي لھذه أ% و١٩بنسبة  Cystic kidneyالكلوي 

التوسع عن  العينات وجود تراكيب كيسية في متن الكلية فضالً 
) وكانت ھذه ٨و ٧( بيبات الكلوية الشكالنالشديد لتجاويف الن

 Proteus و Escherichia coliاألفات مصاحبة لألصابة بجراثيم 
spp.  

  
  ) األختبارات الكيموحيوية للجراثيم المعزولة من أفات كلى األبقار التي تم تشخيصھا حسب الطرق التقليدية١الجدول (

 

  نوع الجراثيم

  االختبارات الكيموحيوية

ول
أند

  

مر
الح
ل ا
مثي
ال

ور  
سكا

رو
س ب

وك
ف

ت 
را
ست
 ال
الك

ستھ
أ

 

يز
تال
كا

يز  
سيد
وك
ا

دم  
 ال
لل
تح

ر 
تبا
أخ

  

يز
ور
ي

  

ت
را
لنت
ل ا
زا
خت
أ

  

  أستھالك السكريات

وز
كر
س

ول  
انت
م

وز  
الكت

  

Escherichia coli +  +  -  -  +  -  V  -  +  +  +  +  
Corynibacterrium spp -  nnn+  +  n +  -  n n n 

Proteus Spp+  +  -  -  +  -  +  +  +  +  -  -  
Staphylococcus spp -  n+  n+  -  +  +  +  +  +  +  

Streptococcus spp  nn+  n-  n +  n n +  n +  
+: Positive, -: Negative, n: not done, V: Variable. 

  
) العزالت الجرثومية المصاحبة لألفات الكلوية لألبقار ٢جدول (

  المصابة ونسبھا المئوية
  

لمئويةالنسب االعزالت
Escherichia coli ٣٢%  

Corynibacterrium spp ٢٧% 
Proteus Spp١٦% 

Staphylococcus spp ١٢% 
Streptococcus spp  ٧% 

No Growth ٦%  
Total١٠٠%  

  
  

  
 شديد بأحتقان مصابة أبقار كلى B ،طبيعية أبقار كلى A: ١ شكل
  .الكلوية الفصوص جميع على منتشر
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 النبيبات بين النزف توضح بقرة لكلية ينسج مقطع: ٢ شكل
 للخاليا تجلطي نخر) b( الدموية لالوعية أحتقان مع) a( الكلوية

 للمة االنكماش وضوح مع) c( الكلوية للنبيبات المبطنة الظھارية
 بين االلتھابية للخاليا أرتشاح مع) d( بومان حيز وأتساع الكبيبية
  .H&E (40X( )( الكلوية النبيبات

  

  
  

  .الكلية وشحوب بتورم مصابة أبقار كلى: ٣ شكل
  

  
  

 الكبيبية اللمة في انكماش ،بقرة لكلية نسجي مقطع: ٤ شكل
 النبيبي التجلطي النخر عن فضال )a( بومان حيز في واتساع
 اللمة تفصص مع) c( االلتھابية الخاليا ارتشاح مع) b( الشديد
  .d( )H&E (40X( الكبيبية

  

  
  

 بيضاء بقع انتشار توضح ابقار لكلى نيعيا مظھر: ٥ شكل
 المبقعة بالكلية تعرف التي و السطح على االحجام مختلفة
  .البيضاء
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 للخاليا بؤري أرتشاح يوضح بقرة لكلية نسجي مقطع: ٦ شكل
 حيز في اتساع مع الكبيبية اللمة تفصص ،)a( االلتھابية اللمفية
 c( )H&E( يبيالنب التجلطي النخر وضوح عن فضال) b( بومان
(40X.  

  

  
  

 بين كيسية تراكيب وجود عليھا يظھر أبقار كلى: ٧ شكل
 داخلي كيس وجود يظھر أبقار لكلى مقطع ،)A( الكلى فصوص
  .)B( مائي سائل على يحتوي

  

  
  
 الظھارية للخاليا تجلطي تنخر ،أبقار لكلى نسجي مقطع :٨ كلش

 مع ،)b( يبيةالكب اللمة تفصص ،)a( الكلوية للنبيبات المبطنة
 الخاليا ارتشاح مع) c( الكلى نسيج في االكياس وجود وضوح
  .d( )H&E (100( اللمفية

  
  المناقشة

  
أوضحت نتائج الدراسة الحالية أصابة كلى األبقار بالعديد من 

 Escherichiaالجراثيم حيث شكلت جراثيم االيشيريكيا القولونية 
coli والوتديات Corynibacterium spp  وإن انواع  نسبة ىأعل

أقل نسبة أتفقت  Streptococcus sppجراثيم المكورات السبحية 
  ).١٢- ٨ھذه النتائج مع ما وجده الباحثون (

وأظھر الفحص العياني للكلى المصابة بجراثيم االيشيريكيا 
القولونية والوتديات والمكورات األحتقان والنزف وتعزى ھذه 

ي النسيج الخاللي والذي يحدث التغيرات إلى تجمع الدم والوذمة ف
بسبب إن ھذه الجراثيم لديھا عوامل فوعة منھا األھداب 
والذيفانات واألنزيمات التي بدورھا تؤدي الى االذى في بطانة 
األوعية الدموية وخروج الدم والسوائل خارجھا وتجمعھا في 
النسيج الخاللي للكلية وبين النبيبات الكلوية مسببة النزف كما وإن 

لذيفانات التي تمتلكھا ھذه الجراثيم تعتبر سامة لألنسجة مؤدية ا
أتفقت ھذه النتائج مع  )١٤،١٣( إلى حدوث تغيرات نسجية عديدة

   .)١٧-١٥ما وجده الباحثون (
كما وأظھرت نتائج الدراسة الحالية أفات التكيس الكلوي 

Cystic kidney  حيث تعزى ھذه األفات إلى النخر الشديد للخاليا
لظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية وھذا يؤدي إلى زيادة الضغط ا

الداخلي للنبيبات الكلوية وبدوره يؤدي إلى أتحاد النبيبات الكلوية 
مع بعضھا وتكوين التركيب الكيسي او قد تكون بسبب الطور 

و ھي شائعة و أتفقت ھذه النتائج مع  Echynococcus اليرقي لدودة
   ). ٤،٣ه (ما وجد

  



 )٥٦-٥١( ٢٠١٧، ٢، العدد ٣١المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 

٥٦ 
 

  فات النسجية والعزالت المصاحبةفات الكلوية العيانية مع األألل ة المئويةنسبال) ٣دول (ج
  

النسب المئوية  العزالت المصاحبة النسجيةفات األ العيانيةفات األ
 فات المرضيةلأل

 حتقـــان إ
 حبرينــزف و

 معوعية الدموية في النسيج الخاللي للكلية حتقان الشديد لألاأل
 النخر ولتھابية أرتشاح الخاليا األ و لنبيبات الكلويةالنزف بين ا

 الشديد للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية التجلطي

Escherichia coli
Corynibacterrium spp  
Staphylococcus spp

٣٧ %  

وشحوب  تضخم
  الكلى

لخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية مع تجلطي لنخر
لتھابية بين إرتشاح الخاليا اإلضافة الى باأل لكبيبيةضمور اللمة ا
  النبيبات الكلوية

Streptococcus spp٢٤ % 

بقع بيضاء متعددة 
 % Escherichia coli٢٠  لتھاب الكلى الخاللي)إلتھابية (إرتشاح بؤري متعدد للخاليا اإل  على الكلى

  تكيس الكلى
توسع الشديد عن ال وجود تراكيب كيسية في متن الكلية فضالً

  للنبيبات الكلوية
Escherichia coli
Proteus spp١٩ % 

  
باإلضافة الى ما تقدم اظھرت نتائج الدراسة الى شحوب الكلية 
والذي ينتج عن تنكس ونخر الخاليا الظھارية للنبيبات الكلوية مع 
تغيرات في الكبيبة الكلوية والتي تمثلت بتفصص اللمة الكبيبية مع 

عض منھا مع وجود تحطم الغشاء القاعدي للكبيبات انكماش الب
) كما ١٧الكلوية و إتفقت ھذه النتائج مع ما وجده الباحث (

أظھرت نتائج الدراسة وجود بقع بيضاء على الكلى والتي تمثلت 
 . )٤( E.coliبالكلية المبقعة البيضاء نتيجة الخمج 

بقار نستنتج من الدراسة الحالية ظھور أفات عديدة لكلى األ
السليمة سريريا وھذا يعود إلى ان تلوث البيئة المربى فيھا االبقار 
وإنتقال الخمج بالجراثيم من المجرى البولي والتناسلي تصاعديا 
إلى الكلى الن بعض الجراثيم المعزولة من الدراسة الحالية تكون 
متواجدة طبيعيا في المجرى البولي والتناسلي او عن طريق الدم 

  .)١٨يوان بامراض جھازية متعددة (كاصابة الح
 

  المصادر
  

1. Frandson RD, Wilke WL, Fails A D. Anatomy and Physiology of 
farm animals. Seventh Edition. Wiley Blackwell. 2009;pp:383-392 

2. Yeruham L, Elad D , Avidar I. Goshen T. A herd Level analysis of 
urinary tract infection in dairy cattle. Vet J. 2006.;171:172-176.  

3. Jubb KVK, Kennedy PC, Palmer N. Pathology of Domestic Animals. 
5th ed. vol12, 2007; pp:432-436. 

4. Mc Gavin DM, Zachary JF. Pathologic Basis of Veterinary Diseases. 
4th ed. 2007;pp:613-659. 

5. Kunin N, Calvin M. Urinary tract infection detection, prevention and 
management. 5th ed. Baltimore: Williams and Wilkins. 1997;pp:312- 
320. 

6. Winn WJ, Allen S, JandaW, Koneman E, Procop G, Schreckenberge 
P,Woods G. " Konemans Color Atlas and Text book of Diagnostic 
Microbiology ". 6th ed. Lippincot Williams and Wilkins, Philadelphia. 
2006 

7. Luna L.G. Manual of histological stunning methods of the Armed 
Forces Institute of Pathology. 3rd ed. The Blackstone Division, 
McGraw – Hill Book Company ,New York  . , 1968 

دراسة صفوان يوسف. ، محمود، م يحيىبلس، رشيد، ماجد شيال ،رحيمة .٨
المسببات الجرثومية واالفات المرضية للجھاز البولي في االبقار بعد 

 . ٣٠٥-  ٢٥٩ :٢١؛٢٠٠٧. المجلة العراقية للعلوم البيطرية .الذبح
9. Sadiek A.H. , Sayed A. and Raghib M.F. Studies on pyelonephritis 

and cystitis of fattening buffalo-calves in Assiut governorate. Assiut 
Vet Med J. 2000;44(87):67-81.  

امراض  .وداد شاكر طاھر ،العزاوي ،سعدي احمد غناوي ،السامرائي .١٠
الفحص السريري وتحليل االدرار. المجلة  ١الجھاز البولي في االبقار: 

  .٤٤-٣٨ ):١(٢٣، ١٩٩٩. العراقية الطبية البيطرية
. التحري عن االخماج الجرثومية في الجھاز ار سالمعبد الست ،السعدون .١١

جامعة  ؛الموصل، (رسالة ماجستير) .البولي لالبقار في مدينة الموصل
  .٢٠٠٦ الموصل

12. Smith BP. Large animal internal medicine. 3rd ed. United state of 
American. 2002;pp:859-872.  

13. McGavin MD, CarltonWW. Thomson's special veterinary pathology. 
5th ed. 2012.  

14. Mims C.A. , Nash A. and Stephen J. Mims pathogenesis of infectious 
disease. fifth edition. UK cornwell. MPG books Ltd. 2002. 

صبا عبد الرحيم. دراسة تشخيصية وتجريبية لجراثيم الوتديات  ،حسين .١٥
ھاب المجاري البولية في االبقار. المجلة الكلوية المعزولة من حاالت الت

 .٢٠١١ .٥٥- ٥١):١(٢٥ ،العراقية للعلوم البيطرية
16. Ahmed AM, Ismail SAS, Dessouki AA. Pathological lesions survey 

and economic loss for male cattle slaughtered at Ismailia abattoir. 
Internat Food Res J. 2013;20(2):857-863.  

17. Tavassoly A. Pathological study of renal lesions in the Condemend 
Bovine Kidneys in Ziaran Slaughter house. Arch Razi Ins. 2003; 
55:97-104.  

18. Sarfinaz SA, Ahlam KA, Aliaa AEM. Bacterial causes of renal 
affection associated with pathological changes in buffalo calves with 
special reference to Streptococcus faecalis. New York Sci J. 2013; 
6(7):80-90.

 


