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الخالصة
أجريت الدراسة الحالية على  ١٠٠عينة كلى جمعت من أبقار سليمة سريريا ً من مجزرة الموصل للتحري عن األفات المرضية الكلوية
وعزل المسببات الجرثومية لھذه األفات وكانت نسبة العزل الجرثومي  %٣٢لجراثيم االيشيريكيا القولونية  E. coliو  %٢٧النواع
الوتديات  Corynebacterium sppو %١٦النواع جراثيم المتقلبات  Proteus sppو  %١٢النواع جراثيم المكورات العنقودية
 Staphylococus sppو %٧النواع جراثيم المكورات السبحية  Streptococsus sppوشكلت نسبة خلوھا من الجراثيم  .%٦أظھرت الدراسة
وجود تغيرات عيانية تمثلت ببؤر عديدة بيضاء اللون فضال عن تضخم وشحوب الكلى فضالً عن وضوح تضخم وأحتقان ونزف الكلى في
عينات أخرى ،وتمثلت التغيرات النسجية باالرتشاح البؤري المتعدد للخاليا اإللتھابية ) اللمفية والبلعمية ووحيدة النواة( فضالً عن التنكس
والنخر للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية باإلضافة إلى حدوث الضمور في اللمة الكبيبية وإرتشاح الخاليا اإللتھابية في النسيج
الخاللي  ,كما أظھرت ھذه الدراسة وجود األكياس في نسيج الكلى.

Pathological and bacteriological study of bovine renal lesions slaughtered
in Mosul region
H.Kh. Ismail and O.A. Abdullah
Department of Pathology and Poultry Diseases, College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq
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.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

البول التي تطرح الى خارج الجسم بحيث تكون متوازنة مع كمية
الماء الموجود بالجسم بصورة طبيعية فضال عن انتاج
الھورمونات ).(١
يتعرض الجھاز البولي وخاصةً الكلى في الحيوانات ومنھا
األبقار الى العديد من األفات المرضية الناتجة عن أسباب عديدة
منھا األصابات الجرثومية ) E.coli , Streptococcus spp. ,

المقدمة
يؤدي الجھاز البولي دوراً وظيفيا ً مھما ً في حياة الحيوان
وخاصةً الكلى ،التي تعتبر من األعضاء الحيوية ذات التركيب
المعقد حيث تمتلك الكلى وظائف متعددة كاإلفراز واإلفراغ
واأليض وتنظيم السوائل واألمالح داخل الجسم وتحديد كمية
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الفحص المرضي
الفحص العياني Gross examination
تَم دراسة التغيرات العيانية الظاھرة على عينات الكلى من
حيث اللون والحجم والقوام وطريقة توزيع األفة في الكلية بؤري
أو منتشر ) (٤ووثقت ھذه التغيرات بالكاميرا الرقمية.

Staphylococcus spp. , Actinobacilluosis , Psedomonus
 ،(aregenosaوعوامل سمية  toxic agentsكالتي تحدث عند
تناول الحيوان نباتات سامة  ،toxic plantsوالمواد الكيميائية

السامة كالمعادن الثقيلة مثل الزئبق والرصاص والزرنيخ
والكادميوم ،أو نتيجة الخمج باإلنتان  septicemiaأو السمدمية
المعوية  enterotoxemiaالناتجة عن الجراثيم السالبة الكرام مثل
المطثيات ،وقد تحدث أفات الكلى بسبب تناول مضادات الجراثيم
والفطريات وكذلك بسبب السموم الفطرية ).(٢،٣
باإلضافة إلى أفات الكلى قد تكون مصاحبة لبعض األمراض
كاألمراض المناعية و الفايروسية والطفيلية مثل االصابة
باالسھال الحموي البقري و التريبانوسوما و الحمى الخبيثة
البقرية Bovine Viral Diarrhea, Trypanosomiasis, Malignant
.(٤) Catarrhal Fever
وتشير الدراسات الى عدم أھتمام الباحثين بدراسة أفات الكلى
في األبقار وذلك لكون معظم األفات الكلوية التظھر عالمات
سريرية على الحيوان ) (٢لذا أرتأينا في الدراسة الحالية تسليط
الضوء على أھم األفات المرضية ) العيانية والنسجية ( فضال عن
عزل الجراثيم المصاحبة لھذه األفات لكلى األبقار المجزورة في
منطقة الموصل.

تم أجراء الفحص النسجي على عينات الكلى الحاوية على
أفات مرضية بعد تثبيتھا بمحلول الفورمالين الدارئ المتعادل
بتركيز  (Neutral Buffer Formalin 10%) %١٠لمدة ٧٢ – ٤٨
ساعة ،بعدھا تم تقطيع عينات الكلى إلى قطع صغيرة وبحجم )(١
سم ٣حيث شملت القطعة القشرة ) (Cortexواللب )،(Medulla
بعد ذلك اجريت عليھا عمليات التمرير بإستخدام تراكيز تصاعدية
من الكحول األثيلي أبتدا ًء بــِ  %٧٠وانتھا ًء بـــِ %١٠٠ثُم أُجريت
صبت في
عليھا عملية الترويق  Clearanceبإستخدام الزايلول ثم ُ
قوالب تحتوي على شمع البارافين وقطعت بِجھاز المشراح بِسمك
صبغت الشرائِح بِملون الھيماتوكسلين
) (٥-٤مايكرون و ُ
واأليوسين ) (٧وفُحصت بِإستخدام المجھر الضوئي َووثقت
التغيرات النسجية بالكاميرا الرقمية.

المواد وطرائق العمل

النتائج

جمع عينات الكلى
بعد الكشف على  ٣٠٠عينة كلى جمعت من أبقار سليمة
سريريا ً للفترة من  ٢٠١٣/٩/١ولغاية  ٢٠١٤/٥/١تم دراسة ١٠٠
عينة كلى تعاني من تغيرات عيانية حيث تم رفع الكلى من موقعھا
ووضعت كل كلية بشكل منفصل ونقلت بأكياس بالستيكية نظيفة
حتى إيصالھا إلى مختبر التقطيع النسجي في فرع األمراض
وأمراض الدواجن  /كلية الطب البيطري  /جامعة الموصل.

نتائج العزل الجرثومي
بل َغ مجموع العزالت ) (٩٤عزلة ،بأستخدام األختبارات
الكيموحيوية للجراثيم )جدول رقم  (١وكانت نسب الجراثيم على
النحو الموضح بالجدول ) ،(٢حيث اظھرت جراثيم Escherichia
 coliأعلى نسبةَ وكانت  %٣٢وأقل نسبة لوحظت كانت جراثيم
 Streptococcus sppبنسبة  .%٧أما العزالت األُخرى فتراوحت
ما بين جراثيم  Corynibacterrium sppبنسبة  %٢٧وجراثيم
 Proteus Sppبنسبة  % ١٦وجراثيم  Staphylococcus sppبنسبة
.% ١٢

الفحص النسجي Histological examination

العزل الجرثومي
لِغرض إجراء الفحص الجرثومي تم إستخدام طريقة معقمة
ِألخذ الجزء ال ُمصاب من الكلى َوتم زرعهُ على سطح َوسط أكار
الدم ثُم تم أخذ جزء أخر من عينات الكلى ووضعه في أنابيب
إختبار حاوية على ) (٥مل من وسط المرق المغذي و ُحضنت
األوساط وأنابيب الزرع في الحاضنة بدرجة حرارة  ٣٧درجة
مئوية ولمدة  ٢٤ساعة وفي ظروف ھوائية والھوائية بعدھا تم
استنبات العينات على وسط الماكونكي ووسط أكار الدم ثم ثبتت
أوصاف المستعمرات من حيث الحجم والحل الدموي والشفافية
بعدھا تم عمل مسحات من المستعمرات النقية إلجراء إختبار
التفاعل الصباغي لِ ُملون َكرام كما وتم إستخدام أوساط إنتخابية
لِغرض إستنبات الجراثيم المعزولة من األوساط الزرعية النقية
وبعدھا أُجري عليھا اإلختبارات الكيموحيوية ).(٥،٦

نتائج الفحص المرضي ) العياني والنسجي (
يوضح )الجدول رقم  (٣نسب األفات المرضية الكلوية من
العينات التي تم جمعھا والتي تراوحت بين التورم والنزف
واألحتقان واإلنكماش والشحوب ،حيث شكل األحتقان والنزف
أعلى نسبة بواقع  % ٣٧وبين الفحص النسجي المجھري لھذه
العينات وجود تغيرات نسجية تمثلت باإلحتقان الشديد لألوعية
الدموية في النسيج الخاللي للكلية فضالً عن وجود النزف بين
النبيبات الكلوية باإلضافة إلى وضوح إرتشاح الخاليا االلتھابية
)البلعمية ووحيدة النواة واللمفية( وأظھرت مقاطع أخرى التورم
الحاد للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية فضالً عن النخر
التجلطي الشديد للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية األخرى
وتم عزل جراثيم  ,Escherichia coliوانواع اخرى من جراثيم
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وكانت نسبة األصابة باألفات المتمثلة بظھور بقع بيضاء
مختلفة األحجام ومنتشرة على سطح الكلى و التي تعرف بالكلية
المبقعة البيضاء  %٢٠وبين الفحص النسجي المجھري لھذه
العينات تغيرات نسجية تمثلت باألرتشاح البؤري المتعدد للخاليا
األلتھابية المتمثلة بالخاليا اللمفية ،اللمفية والبالزمية والبلعمية
والتي تم عزل جراثيم  Escherichia coliمنھا .الشكالن ) ٥و .(٦
كما واظھر الفحص العياني أصابة بعض الكلى بالتكيس
الكلوي  Cystic kidneyبنسبة  %١٩وأظھر الفحص النسجي لھذه
العينات وجود تراكيب كيسية في متن الكلية فضالً عن التوسع
الشديد لتجاويف النبيبات الكلوية الشكالن ) ٧و (٨وكانت ھذه
األفات مصاحبة لألصابة بجراثيم  Escherichia coliو Proteus

 Staphylococcus spp , Corynibacterrium sppمنھا الشكالن )١
و .(٢
وبلغت نسبة أفات الكلى المتمثلة بالتورم والشحوب % ٢٤
وأظھر الفحص النسجي لھذه الكلى تغيرات نسجية تمثلت بالنخر
التجلطي للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية مع ضمور
اللمة الكبيبية  Atrophy of glomerular tufftباألضافة الى أرتشاح
الخاليا األلتھابية )البلعمية واللمفية ووحيدة النواة( بين النبيبات
الكلوية وتم عزل انواع جراثيم المكورات السبحية
 Streptococcus sppبينما أظھرت نبيبات أخرى توسف الخاليا
المبطنة للنبيبات الكلوية في تجويف النبيبات فضالً عن ظھور
التغيرات النسجية في الكبيبات الكلوية والتي تمثلت بتفصص اللمة
الكبيبية وتفجي الخاليا الميزنكيمية  Mesengial cellsباألضافة
إلى انكماشھا مع توسع في تجاويف بعض النبيبات الكلوية،
الشكالن ) ٣و.(٤

.spp

الجدول ) (١األختبارات الكيموحيوية للجراثيم المعزولة من أفات كلى األبقار التي تم تشخيصھا حسب الطرق التقليدية
االختبارات الكيموحيوية
أندول

المثيل االحمر
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+: Positive, -: Negative, n: not done, V: Variable.

جدول ) (٢العزالت الجرثومية المصاحبة لألفات الكلوية لألبقار
المصابة ونسبھا المئوية
العزالت
Escherichia coli
Corynibacterrium spp
Proteus Spp
Staphylococcus spp
Streptococcus spp
No Growth
Total

النسب المئوية
%٣٢
%٢٧
%١٦
%١٢
%٧
%٦
%١٠٠
شكل  A :١كلى أبقار طبيعية B ،كلى أبقار مصابة بأحتقان شديد
منتشر على جميع الفصوص الكلوية.
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شكل  :٤مقطع نسجي لكلية بقرة ،انكماش في اللمة الكبيبية
واتساع في حيز بومان ) (aفضال عن النخر التجلطي النبيبي
الشديد ) (bمع ارتشاح الخاليا االلتھابية ) (cمع تفصص اللمة
الكبيبية ).H&E (40X) (d

شكل  :٢مقطع نسجي لكلية بقرة توضح النزف بين النبيبات
الكلوية ) (aمع أحتقان لالوعية الدموية ) (bنخر تجلطي للخاليا
الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية ) (cمع وضوح االنكماش للمة
الكبيبية وأتساع حيز بومان ) (dمع أرتشاح للخاليا االلتھابية بين
النبيبات الكلوية ).H&E (40X) (Ô

شكل  :٥مظھر عياني لكلى ابقار توضح انتشار بقع بيضاء
مختلفة االحجام على السطح و التي تعرف بالكلية المبقعة
البيضاء.

شكل  :٣كلى أبقار مصابة بتورم وشحوب الكلية.
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شكل  :٨مقطع نسجي لكلى أبقار ،تنخر تجلطي للخاليا الظھارية
المبطنة للنبيبات الكلوية ) ،(aتفصص اللمة الكبيبية ) ،(bمع
وضوح وجود االكياس في نسيج الكلى ) (cمع ارتشاح الخاليا
اللمفية ).H&E (100) (d

شكل  :٦مقطع نسجي لكلية بقرة يوضح أرتشاح بؤري للخاليا
اللمفية االلتھابية ) ،(aتفصص اللمة الكبيبية مع اتساع في حيز
بومان ) (bفضال عن وضوح النخر التجلطي النبيبي )H&E ) (c
.(40X

المناقشة
أوضحت نتائج الدراسة الحالية أصابة كلى األبقار بالعديد من
الجراثيم حيث شكلت جراثيم االيشيريكيا القولونية Escherichia
 coliوالوتديات  Corynibacterium sppأعلى نسبة وإن انواع
جراثيم المكورات السبحية  Streptococcus sppأقل نسبة أتفقت

ھذه النتائج مع ما وجده الباحثون ).(١٢-٨
وأظھر الفحص العياني للكلى المصابة بجراثيم االيشيريكيا
القولونية والوتديات والمكورات األحتقان والنزف وتعزى ھذه
التغيرات إلى تجمع الدم والوذمة في النسيج الخاللي والذي يحدث
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
الذيفانات التي تمتلكھا ھذه الجراثيم تعتبر سامة لألنسجة مؤدية
إلى حدوث تغيرات نسجية عديدة ) (١٤،١٣أتفقت ھذه النتائج مع
ما وجده الباحثون ).(١٧-١٥
كما وأظھرت نتائج الدراسة الحالية أفات التكيس الكلوي
 Cystic kidneyحيث تعزى ھذه األفات إلى النخر الشديد للخاليا
الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية وھذا يؤدي إلى زيادة الضغط
الداخلي للنبيبات الكلوية وبدوره يؤدي إلى أتحاد النبيبات الكلوية
مع بعضھا وتكوين التركيب الكيسي او قد تكون بسبب الطور
اليرقي لدودة  Echynococcusو ھي شائعة و أتفقت ھذه النتائج مع
ما وجده ).(٤،٣

شكل  :٧كلى أبقار يظھر عليھا وجود تراكيب كيسية بين
فصوص الكلى ) ،(Aمقطع لكلى أبقار يظھر وجود كيس داخلي
يحتوي على سائل مائي ).(B
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جدول ) (٣النسبة المئوية لألفات الكلوية العيانية مع األفات النسجية والعزالت المصاحبة
األفات العيانية
إحتقـــان
ونــزف حبري
تضخم وشحوب
الكلى
بقع بيضاء متعددة
على الكلى
تكيس الكلى

العزالت المصاحبة

األفات النسجية
األحتقان الشديد لألوعية الدموية في النسيج الخاللي للكلية مع
النزف بين النبيبات الكلوية و أرتشاح الخاليا األلتھابية و النخر
التجلطي الشديد للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية
نخرتجلطي للخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية مع
ضمور اللمة الكبيبية باألضافة الى إرتشاح الخاليا اإللتھابية بين
النبيبات الكلوية

النسب المئوية
لألفات المرضية

Escherichia coli
Corynibacterrium spp
Staphylococcus spp

% ٣٧

Streptococcus spp

% ٢٤

إرتشاح بؤري متعدد للخاليا اإللتھابية )إلتھاب الكلى الخاللي(

Escherichia coli

% ٢٠

وجود تراكيب كيسية في متن الكلية فضالً عن التوسع الشديد
للنبيبات الكلوية

Escherichia coli
Proteus spp

% ١٩

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

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
انكماش البعض منھا مع وجود تحطم الغشاء القاعدي للكبيبات
الكلوية و إتفقت ھذه النتائج مع ما وجده الباحث ) (١٧كما
أظھرت نتائج الدراسة وجود بقع بيضاء على الكلى والتي تمثلت
بالكلية المبقعة البيضاء نتيجة الخمج .(٤) E.coli
نستنتج من الدراسة الحالية ظھور أفات عديدة لكلى األبقار
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
كاصابة الحيوان بامراض جھازية متعددة ).(١٨
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