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 )٢٠١٤ شباط ٢٧ القبول ؛٢٠١٣ نون األولاك ٨ اإلستالم(
    

  الخالصة
  

 ٤٦وشملت عينة من كلى الضان الواردة الى مجزرة الموصل بعد الذبح مباشرة واجري عليھا الفحص العياني والنسجي  ٢٧٦تم جمع 
اظھر وقد  %٢٧ تضخم وشحوب الكلية ،%٣١شحوب الكلية، %٤٢ احتقان الكليةمن التغيرات المرضية شملت  العديد لوحظحيث عينة 

% وترسب خضاب ٢% وخثر حديثة التكوين بنسبة ٥ج الخاللي للكلية بنسبة يحدوث النزيف في النسلنفس العينات الفحص النسجي
% وكما ٢٠المبطنة للنبيبات الكلوية بنسبة % ونخر الخاليا الظھارية ١٨ بنسبة% وظھرت حاالت التورم الخلوي ٣الھيموسدرين بنسبة 

جدران االوعية الدموية الموجودة في نسيج  تثخن% وكانت نسبة ٧لنبيبات الكلوية بنسبة تجاويف الوحظ ترسب القوالب الزجاجية في 
باالضافة الى ظھور حاالت التھاب الكلى  %٤ ضمور اللمة الكبيبية وكانت نسبة ،%٦وازدياد خلوية اللمة الكبيبية بنسبة  ،%٤الكلية 

% وكانت نسبة حاالت التصلب الكبيبي ٧% اما التھاب كبيبة الكلية كانت نسبته ٨% والبؤري بنسبة ١٢بنوعيه المنتشر بنسبة الخاللي 
٤.%  
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Abstract 

 
In this study 276 samples of sheep kidneys were collected from Mosul slaughter house after slaughtering and gross and 

histological examinations were made pathological lesions were demonstrated at 46 examined samples, the histological lesions 
were represented by appearance of hemorrhage in interstitial tissue of kidney at ratio 5%, recent thrombus at ratio 2% 
haemosidrine pigment in renal tissue at ratio 3%, while cell swelling and necrosis of epithelial cell at ratio 18%, 20% while 
hyaline cast deposition at ratio 7%, hyperatrophy of blood vessels of kidney at ratio 4%, hyperceullarity of glomerular tufft at 
ratio 6% while glomerular atrophy at interstitial nephritis and glomerulitis at ratio 12%, 8% and 7% while glomerular sclerosis 
at ratio 4%. 

 

Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 
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ً الى فصوص كل  مقسمة الكلى في الضان ً وتشريحيا وظيفيا
يفصل  nephronsمنھا عبارة عن تجمع للوحدات الكلوية فص 

الكلية بمحفظة ليفية  تحاط و medullary raysبينھما باالشعة اللبية 
ولب  cortexمنتظمة، والمتن الكلوي مقسم الى قشرة 

medullaوالوحدة الكلوية nephron  الوحدة الوظيفية  تعتبروالتي
  ).١للكلية (

لما تقوم الكلية في الضان الجزء الھام من الجھاز البولي تعتبر
عملية تنظيم الماء واالمالح وتخليص الجسم به من دور بارز في 

)، ٢من الفضالت النتروجينية المتخلفة عن تمثيل البروتين (
الذي يحفز  reninان الكلى تقوم بافراز انزيم الرنين  اضافة الى

وھذا االخير  aldosteroneقشرة الغدة الكظرية لطرح ھرمون 
)، كما انھا تفرز ٣ينظم عملية امتصاص الصوديوم والبوتاسيوم (

الذي يساھم في عملية  erythropoietinمكون الحمرھرمون 
الل عملھا الى تتعرض الكلية خ). ٤تصنيع كريات الدم الحمر (

من التغيرات المرضية كالتنكس وااللتھاب واالورام والتي  العديد
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كما وبينت النتائج وجود زيادة في خلوية اللمة الكبيبية 
hypercellularity  بسبب تكاثر الخاليا البطانيةendothelial cells 

للكبيبة وتحدث ھذه التغيرات mesengial cellsوالخاليا الوسطانية 
 proliferative golmerulitisالتكاثري  االلتھاب الكبيبيبسبب 

) ٢٣او االوالي (الجرثوميةوالناتج عن االصابات الفايروسية او 
  ).٢٣( مع ماالحظه الباحثواتفقت ھذه النتائج 

 لوحظ ظھور انكماش في اللمة الكبيبية الحاالت وفي بعض
في الحاالت  وتحدث ھذه التغييرات واتساع في حيز بومان

دات المناعية قوترسب المعمن التھاب الكبيبة الكلوي المزمنة 
Immune complexes عن االصابات المزمنة للكبيبات ً الناتج ايضا

  .)٢٦(الباحث معه ) وھذا ما اتفق ٢٥(
واظھرت النتائج حدوث تثخن في جدارن االوعية الدموية في 

تضخم في حجم الخاليا العضلية المكونة للطبقة  نسيج الكلية بسبب
ث كاستجابة والذي يحد (العضلية) للوعاء الدموي الوسطانية

  .)٢٧( الباحث هواتفق مع) ٩لزيادة الضغط الدموي (
النتائج حدوث التھاب الكلية الخاللي حيث يعتبر ھذا  بينتكما 

ً في الحيوانات الحقلية وخاصة  أن الضااللتھاب االكثر شيوعا
 E. coliاالصابة بجراثيم  اھمھا وتكون اسبابه متعددة ومن

) حيث يتموضع العامل ٢٨( sheep pox الجدري وفايروس
المسبب في الشعيرات الدموية للنسيج الخاللي للكلية ثم يھاجر الى 

ً يمتاز بارتشاح خاليا التھابية و ً تفاعالً التھابيا حيدة النسيج محدثا
التھاب  القد يكون ابالزمية بلعمية والنواة وخاليا لمفية وخاليا 

بشكل او يكون  diffused interstitial nephritisمنتشراً في النسيج 
وھذا ما اكده  )٢٩( focal interstitial nephritisالتھاب بؤري 

  .)٣٠(الباحث 
كما وجدت حاالت من التھاب الكلية الكبيبي 

glomerulonephritis ة ت بارتشاح خاليا التھابية وحيدوامتاز
الكبيبية مع وجود  اللمةالنواة مع احتقان االوعية الدموية داخل 

في النبيبات الكلوية المجاورة وامتالء تجويفھا  نخريةتغييرات 
االذى الحاصل للكبيبية. ان اسباب التھاب بمادة بروتينية بسبب 
 الجرثومية نھا االصاباتتعدد مالكلى الكبيبي م

Corynebacteriumpseduotuberculosis  او اصابات فايروسية او
  .)٣١(اسباب مناعية وھذا ينطبق مع ماذكره الباحث 

 focalكما اظھرت النتائج التصلب الكبيبي الموضعي 
glomerulosclerosis  والذي يحدث كمرحلة اخيرة من التھاب

 fibrousز بزيادة النسيج الليفي يمتاة المزمن والذي كبيبية الكلي
tissue  وزيادة المادة االساس الوسطانيةmesangial matrix  مع

ا انطبق مع ) وھذا م١٢فقدان الشعيرات الدموية للمة الكبيبية (
  ).٣٢(ماذكره الباحث 
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