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چکیده
اولتراسونوگرافی داپلر یک روش بسیار مهم برای تشخیص بیماریهای کلیوی است .اطالعات به دست آمده در مورد آناتومی عروق
و همودینامیک ،در تشخیص بسیاری از ناهنجاریها کمک کننده میباشد .بیماریهای کلیوی در گربههای من شایع هستند .کاهش جریان
خون کلیوی به عنوان اولین نشانه اختالل است که میتواند با اولتراسونوگرافی داپلر ارزیابی شود .هدف از انجام تحقیق حاضر ،به دست
آوردن تصاویر طبیعی داپلر رنگی و محاسبه شاخصهای سرعت جریان خون در سرخرگهای کلیوی ،سرخرگهای بین لوبی و آئورت
شکمی توسط داپلر پالسی در گربههای بالغ بود .بدین منظور  20قالده گربه سالم از نظر بالینی ( 10قالده نر و  10قالده ماده) ،از نژاد
موکوتاه اهلی ،با میانگین سنی  18ماه و میانگین وزنی  2/7کیلوگرم انتخاب شدند .در این مطالعه شاخصهای عروقی (آئورت شکمی و
عروق کلیوی) شامل حداکثر سرعت جریان خون در سیستول ( ،)PSVسرعت جریان خون در دیاستول ( ،)EDVمتوسط سرعت جریان
خون ( ،)MVشاخص مقاومت شریانی ( ،)RIشاخص ضربان شریانی ( ،)PIحجم خون ( )VFو منحنی طیفی داپلر پالسی اندازهگیری
شدند .در این مطالعه میانگین  PSVو  EDVسرخرگ آئورت شکمی در گربههای مورد مطالعه به ترتیب  72/70و  14سانتیمتر /ثانیه به
دست آمد .میانگین  MV ،PI، RIو  VFآئورت شکمی به ترتیب  32/78 ،2/07 ،0/91و  3/54بود .مقادیر  EDV ،PSVو  RIدر سرخرگ
اصلی کلیه راست  33/85 ،12/25و  0/72و در سرخرگ اصلی کلیه چپ  33/83 ،11/80و  0/73به دست آمد .مقادیر  EDV ،PSVو RI
عروق بین لوبی در کلیه راست  22/26 ،9/72و  0/58و در عروق بین لوبی کلیه چپ  22/12 ،9/26و  0/59اندازهگیری شد .مقادیر عددی
به دست آمده هیچ گونه اختالف معنیداری را بین گروههای مختلف (از نظر جنسیت و نیز بین کلیههای سمت راست و چپ) نشان ندادند.
از نتایج به دست میتوان به عنوان شاخصهای طبیعی ،در تشخیص بیماریهای مرتبط در گربهها استفاده نمود.
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مقدمه
تا کنون تنها راه بررسی عروق کلیوی ،انجام آنژیوگرافی

بررسی سالمتی کلیهها مطرح باشد .هدف از انجام مطالعه

بوده است ،اما امروزه از سونوگرافی داپلر به عنوان

حاضر ،بررسی عروق کلیه گربههای بومی و آئورت شكمی

جایگزین مناسب در بسیاری از موارد استفاده میشود ،زیرا

در حالت طبیعی میباشد .در زمینهی شاخصهای عروقی

روشی غیر تهاجمی و بدون عوارض جانبی است که عالوه

در گربهها تحقیقات محدودی موجود است .تنها گزارش

بر نمایش آناتومی عروق ،اطالعات ارزشمندی در مورد

موجود در گربههای پرشین

( Carvaiho and Chammas,

همودینامیک نیز به ما میدهد که در تشخیص بیماریهای

 ،)2011اندازهگیری برخی از شاخصهای عروق کلیوی

استفاده از این تكنیک

میباشد که در مطالعهی حاضر عالوه بر موارد مزبور،

تصویربرداری در تمامی شاخههای پزشكی در حال

شاخصهای دیگر نظیر ( MVمتوسط سرعت جریان

گسترش است .عالوه بر آن امروزه از سونوگرافی داپلر در

خون)( VF ،حجم جریان خون) و ( PIشاخص ضربان

دامپزشكی نیز به طور روز افزون استفاده میشود .این

شریانی) نیز بررسی شدند؛ عالوه بر این اکثر گربههای

روش اطالعات مهمی در باره مشكالت عروق بدن از طریق

خانگی موجود در ایران از نژاد موکوتاه اهلی میباشند ،لذا

آنالیز موج جریان خون فراهم میکند .این تكنیک امكان

نتایج تحقیق اخیر میتواند در تشخیص بیماریهای مختلف

تصویربرداری از ساختارهای بدن را با انداختن تصویر

کلیه ،در گربهها کمککننده باشد.

مختلف ،کمک کننده است.

رنگی عروق بر روی تصویر دو بعدی به هنگام فراهم نموده
تا از این طریق و نیز با روش داپلر پالسی بتوان الگوهای

مواد و روش کار

مختلف جریان خون و سرعت آن را در رگ مورد ارزیابی

در این مطالعه  20قالده گربه ( 10قالده نر و  10قالده

قرار داد ( .)Nyland & Matton 2014با استفاده از این

ماده) با سن  12تا  24ماه (میانگین سنی  18ماه) و در یک

تكنیک میتوان در زمان بروز عوارض و بیماریهای

محدودهی وزنی انتخاب شدند .گربههای مورد مطالعه پس

گوناگون به بررسی چگونگی عملكرد دستگاههای داخلی

از نگهداری در بخش حیوانات آزمایشگاهی و به منظور

بدن نظیر دستگاه گردش خون (قلب و عروق) پرداخت و

تایید سالمتی ،آزمایشات خون از قبیل شمارش کامل

در صورت مشاهده اختالل در عملكرد آنها ،میتوان به

سلولهای خونی ( ،)CBCاوره ( )BUNو کراتینین و نیز

درستی تشخیص داد .در مطالعات انجام شده ،تغییرات

مورد ارزیابی سونوگرافی قرار گرفتند .پس از تایید سالمتی

جریان خون در سرخرگهای کلیوی قبل از تغییرات در

گربههای مورد مطالعه از آنها سونوگرافی به روش داپلر به

شاخص مقاومت عروقی ( )RIگزارش شده است ( Tublin

عمل آمد .الزم به ذکر است جهت مقید کردن گربهها،

 .)et al, 1999نظر به این که بررسی عروق کلیوی توسط

دیازپام به صورت  IMو با دوز  0/5میلیگرم/کیلوگرم به

سونوگرافی داپلر در تشخیص بسیاری از بیماریها از جمله

گربهها تزریق گردید ( .)Ettinger and Feldman, 2010در

تنگی شریانهای کلیوی ،ترومبوز ورید کلیوی ،بیماریهای

این تحقیق از دستگاه اولتراسونوگرافی مدل

پارانشیمال کلیوی و تفریق هیدرونفروز انسدادی از غیر

 Sonoace 8000 Liveساخت کشور کره جنوبی و

انسدادی ارزشمند میباشد و نیز با توجه به این که کاهش

ترانسدیوسر خطی  8مگاهرتز با امكانات داپلر رنگی و داپلر

جریان خون در کلیه میتواند به عنوان یک عالمت اولیه در

پالسی استفاده شد .در اولتراسونوگرافی داپلر ،شاخصهای

نارسایی کلیوی مطرح شود ،لذا دانستن پارامترهای عروقی

عروقی کلیه و آئورت شكمی به شرح زیر بررسی شدند:

میتواند به عنوان یک شاخص مهم و با ارزش جهت

حداکثر سرعت جریان خون در ابتدای سیستول قلبی
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(سانتیمتر بر ثانیه) ،سرعت جریان خون در انتهای دیاستول

نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون  tبرای دو نمونه

قلبی (سانتیمتر بر ثانیه) ،متوسط سرعت جریان خون(1که

مستقل و آزمون  tبرای دو نمونه وابسته و با استفاده از

با محاسبه مساحت واقع در زیر یک موج اسپكترال به دست

نرمافزار  ،SPSS-16مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار

میآید) ،شاخص مقاومت شریانی( 2که حاصل تفاضل

گرفتند .مقادیر  pکمتر از  0/05معنیدار تلقی گردید.

 EDVاز  PSVتقسیم بر  PSVاست) ،شاخص ضربان
شریانی(3که حاصل تفاضل  EDVاز  PSVتقسیم بر

MV

نتایج

است) ،حجم خون( )VF( 4که حاصلضرب سطح مقطع

میانگین و انحراف معیار شاخصهای به دست آمده از

شریان کلیه و آئورت شكمی در  MVبر حسب میلیلیتر در

سونوگرافی داپلر سرخرگ آئورت شكمی و عروق کلیوی

دقیقه است) و شكل امواج اسپكترال5شریان کلیه و آئورت

در  Table 1آمده است .در این مطالعه میانگین

شكمی انجام گردید .به جز متغیر آخر که از نوع کیفی

سرخرگ آئورت شكمی در گربههای نر و ماده به ترتیب

رتبهای میباشد ،بقیه متغیرها از نوع کمی پیوسته هستند.

 73/80و  71/59و میانگین  13/10 ،EDVو  14/89به دست

در خاتمه با تهیهی میانگین از هر دو روش ،نتیجهی نهایی

آمد .میانگین  MV ،PI ،RIو  VFآئورت شكمی در گربه-

یادداشت میشد .تمام اندازهگیریهای به دست آمده در

های نر و ماده به ترتیب ،39/19 ،1/91 ،2/23 ،0/90 ،0/92

این مطالعه با تنظیم زاویه زیر  60درجه انجام گردید و در

 4/42 ،26/38و  2/65بود .در ضمن بین شاخصهای

تمام موارد پس از تهیه تصویر طولی و سپس تصویر عرضی

مذکور در نر و ماده اختالف معنیداری مشاهده نشد

از شریان مورد نظر امواج مربوط به آن را رسم نموده و

( .)p<0/05مقادیر  EDV ،PSVو  RIدر سرخرگ اصلی

اعداد مورد مطالعه با دو روش دستی (با کشیدن نمودار زیر

کلیه راست  33/85 ،12/25و  0/72و در سرخرگ اصلی

منحنی) و  Auto traceکه محدوده منحنی توسط دستگاه به

کلیه چپ  33/83 ،11/80و  0/73به دست آمد .مقادیر

طور اتوماتیک مشخص و اعداد در زیر منحنی نمایش داده

 EDV ،PSVو  RIعروق بین لوبی در کلیه راست ،9/72

میشوند ،به دست آمد .در نهایت میانگین حاصل از دو

 22/26و  0/58و در عروق بین لوبی کلیه چپ ،9/26

روش به عنوان شاخص نهایی ثبت میگردید.

 22/12و  0/59به دست آمد .تمامی شاخصهای اندازه-

PSV

گیری شده در بین نر و ماده اختالف معنیدار نداشتند
در این مطالعه شاخصهاي عروق کلیوي و آئورت

( .)p<0/05هر چند در اعداد به دست آمده از آئورت

شکمی ذیل شامل

شكمی میزان میانگین و انحراف معیار RI ،VF ،MV ،PSV

حداکثر سرعت جریان خون در سیستول،(PSV) 6

و  PIدر نرها بیشتر از مادهها بود ولی اختالف معنیدار

سرعت جریان خون در انتهای دیاستول ،(EDV)7متوسط

نداشت ( ،Figures 1-6 .)P>0/05عروق مورد مطالعه و

سرعت جریان خون ،)MV( 8شاخص مقاومت

شریانی9

شكل امواج آنها را نشان میدهد.

( ،)RIشاخص ضربان شریانی ،)PI(10حجم خون)VF(11
و منحنی طیفی داپلر پالسی اندازهگیری شدند.

1-Mean Velocity
2-Resistance Index
3-Pulsatility Index
4-Volume Flow
5-Spectral Wave Forms
6-PSV: Peak Systolic Velocity

7-End DiastolicVelocity
8-Mean Velocity
9-Resistive Index
10-Pulsatility Index
11-Volume Flow
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Tabel 1: Mean±SD of vascular parameters measured in abdominal aorta, right and left renal arteries,
arteries between right and left renal lobes in studied cats
Parameters
PSV*
EDV*
IR
PI
MV*
VF**
Organs
Aorta
Left renal
Right renal
Between left
lobe
Between
right lobe

72.70±8.25
33.83±2.74
33.85±2.43
22.12±2.50

14.00±2.47
11.80±2.10
12.25±3.49
9.23±0.58

0.91±0.10
0.73±0.05
0.72±0.05
0.59±0.02

2. 07±0.62
1.17±0.09
1.13±0.09
1. 02±0.07

32.78±11.15
17.60±1.40
17.31±1.22
12.86±0.72

3.54±1.48
0.91±0.08
0.91±0.06
0. 05±0.03

22.26±2.42

9.72±0.67

0.58±0.02

0.98±0.07

12.16±0.76

0.42±0.02

*The unit of the above indicators is centimeters per second.
** The unit of the above index is cubic millimeters.

Figure 1: Spectral waves of the cat's abdominal
aorta (Measurement of indicators PSV، EDV، PI
and RI)

Figure 2: Cross section of cat abdominal aorta

Figure 3: Interlobal vessels of the cat's right
kidney (Measurement of indicators PSV، EDV، PI
and RI)

Figure 4: Interlobal vessels of the cat's left kidney
(Measurement of indicators PSV، EDV، PI and
RI)
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Figure 6: Cat's left renal artery(Measurement of
)indicators PSV، EDV، PI and RI

Figure 5: Cat's right renal artery(Measurement of
)indicators PSV، EDV، PI and RI

بحث
اولتراسونوگرافی داپلر به عنوان روش نسبتاً جدید و با

حیوانات مورد استفاده قرار میگیرند .مقدار  ،PSVبه عنوان

ارزش تشخیصی ،در پزشكی و دامپزشكی کاربرد دارد.

یكی از شاخصهای معتبر در تشخیص استنوز عروقی در

استفاده از این تكنیک تصویربرداری در تمامی شاخههای

انسان مطرح میباشد (.)Tublin et al, 1999

پزشكی در حال گسترش است .عالوه بر آن امروزه از

 Carvalhoو  Chammasدر سال  2009شاخصهای

اولتراسونوگرافی داپلر در دامپزشكی نیز به طور روز افزون

نرمال عروق کلیوی در گربههای پرشین سالم گزارش

استفاده میشود .به کمک این روش اطالعات مهمی درباره

نمودند .در مطالعهی فوق ،مقادیر طبیعی به دست آمده

مشكالت عروق بدن از طریق آنالیز موج جریان خون فراهم

 EDV ،PSVآئورت به ترتیب  20/73و  53/17و مقادیر

میکند .این تكنیک امكان تصویربرداری از ساختارهای

 EDV ،PSVو  RIسرخرگ اصلی کلیه چپ 40/96 ،18/46

مهم بدن را با انداختن تصویر رنگی عروق بر روی تصویر

و  0/55و مقادیر  EDV ،PSVو  RIسرخرگ اصلی راست

دو بعدی به هنگام فراهم نموده تا از این طریق و نیز با

 41/39 ،19/83و  0/52بود .در مطالعهی حاضر مقادیر

روش داپلر پالسی بتوان الگوهای مختلف جریان خون و

 EDV ،PSVو  RIآئورت شكمی  72/70 ،14/00و 0/91

سرعت آن را در عروق مختلف مورد ارزیابی قرار داد .با

به دست آمد .همچنین مقادیر  EDV ،PSVو  RIسرخرگ

استفاده از این تكنیک میتوان در زمان بروز عوارض و

اصلی کلیه راست به ترتیب  33/85 ،12/25و  0/72و مقادیر

بیماریهای مختلف به بررسی چگونگی دستگاههای داخلی

 EDV ،PSVو  RIسرخرگ اصلی کلیه چپ به ترتیب

بدن نظیر دستگاه ادراری (کلیهها) پرداخت و در صورت

 33/83 ،11/80و  0/73به دست آمد .با توجه به مقادیر

مشاهده اختالل در عملكرد آنها ،امكان تشخیص قطعی را

عددی متفاوت به دست آمده از مطالعهی اخیر و مقایسهی

فراهم نمود .مقادیر VF ،MV ،PI ،RI ،EDV ،PSV :از

اعداد حاصل با مطالعهی صورت گرفته در گربهی نژاد

پارامترهایی هستند که در اولتراسونوگرافی داپلر به میزان

پرشین ،لزوم انجام مطالعات مختلف در مورد نژادهای

بیشتری برای تشخیص بیماریهای عروقی در انسان و

موجود احساس میشود ،به همین خاطر ،توصیه شده که
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هر مرکز سونوگرافی داپلر ،الزم است که استاندارد مربوط

آنها مهم و مفید میباشد ( .)Zwiebel, 2000به همین خاطر

به خود را تهیه کرده و در تفسیر نتایج از آن استفاده نماید.

مطالعهی حاضر بر اساس مشخص نمودن مقادیر طبیعی

دالیل احتمالی این تفاوت بین گربههای پرشین و موکوتاه

شاخصهای داپلر در آئورت شكمی و عروق کلیوی

اهلی ،به عواملی نظیر سن گربههای مورد مطالعه ،عوامل

طراحی و انجام گردید.

محیطی و شرایط تغذیهای متفاوت بر میگردد ،عالوه بر

 Roomaو همكاران در سال  2005اثرات آنمی

این شرایط همودینامیک حیوانات مورد مطالعه نظیر فشار

نرموولمیک شدید و حاد و نیز آنمی نرموولمیک خفیف و

خون ،بر نتایج به دست آمده تأثیرگذار هستند.

مزمن را روی شاخصهای داپلر عروق کلیه سگ مورد

 Meyerو همكاران در سال  1997گزارش نمودند اگر

بررسی قرار دادند و نتیجهگیری کردند که در آنمی شدید و

میزان  EDVدر روش داپلر از سرخرگ کاروتید از 80

حاد ،مقادیر  PSV,PI,RIسرخرگ کلیوی به طور معنیدار

سانتیمتر/ثانیه بیشتر باشد ،به عنوان شاخص جهت

افزایش یافته و مقدار  EDVکاهش مییابد ،ولی در آنمی

تشخیص استنوز معرفی شده است .در مطالعهای که توسط

خفیف و مزمن تغییری در مقادیر فوق ایجاد نمیشود.

 Masoudifardو همكاران در سال  2008انجام شده مقادیر

 Mitchellو همكاران در سال  1999ارتباط بین مقاومت

 PSVو  EDVدر سرخرگ رانی خرگوش سفید نیوزیلندی

عروق کلیوی ،فشار نبض و شاخص مقاومت عروقی ()RI

گزارش نمودند Toker .و  Sagmaligilدر سال 2002

در سیستول و دیاستول را ارزیابی نمودند و نتیجهگیری

یافتههای اکوکاردیوگرافی و آناتومی قلب خرگوشهای

کردند زمانی که مقاومت عروق کلیه با فنیل افرین

سالم را با استفاده از تكنیک داپلر ارزیابی کردند.

هیدروکلرید افزایش مییابد PI ،نیز به مقدار جزیی افزایش

 Doddو همكاران در سال  1991بررسی عروق کلیوی

مییابد .آنها چنین استنباط کردند که افزایش جزیی

PI

در سگهای نرمال و سگهای دارای انسداد ادراری را مورد

باعث تغییرات حاد در مقاومت عروقی کلیه در سیستول و

مطالعه قرار دادهاند .در آن گزارش آمده است که در سگ-

دیاستول نمیشود .در مطالعهی تجربی که توسط  Coleyو

هایی که دارای انسداد ادراری هستند شاخص مقاومت

همكاران در سال  1995به عمل آمده ،کاربرد شاخص

Nyland

مقاومت عروقی ( )PIدر خرگوش به عنوان یک مدل

و همكاران در سال 1993؛  Gottliebو همكاران در سال

حیوانی در ارزیابی انسداد جزیی و کامل حالب بررسی شد

 1989عروق کلیوی در سگهای نرمال و سگهای دارای

و نتیجهگیری کردند که انسداد کامل حالب میتواند سبب

انسداد مجاری کلیوی را بررسی نموده و گزارشاتی مشابه

افزایش معنیدار  PIدر عروق کلیه شود ،در صورتی که

با گزارش  Doddو همكاران در زمینه شاخصهای عروقی

انسداد ناقص باعث چنین حالتی نمیشود Gaschen .و

ارائه نمودند.

همكاران در سال  2004در مطالعهای بر روی شاخصهای

عروقی ( )RIبه طور چشمگیری افزایش مییابد.

داشتن اطالعات اولیه از سیگنال داپلر طبیعی عروق

داپلر عروق سیلیاک و مزانتر سگ انجام دادند و نتیجهگیری

مختلف بدن بسیار مهم و با ارزش میشد و این اطالعات

نمودند که به کمک داپلر میتوان اطالعات بالینی زیادی در

مربوط به سیگنال در پزشكی و دامپزشكی ،برای هر یک از

بیماران رودهای به دست آورد Kidong .و همكاران در

عروق مختلف به صورت اختصاصی بوده و تغییر در شكل

سال  2003شاخص مقاومت عروقی  PIرا در سرخرگ

منحنی عروق ممكن است از نظر پاتولوژیكی اهمیت داشته

پانكراس و دوازدههای قدامی در سگهای سالم گزارش

و بتوان از آن در موارد بیماری کمک گرفت .لذا به دست

نمودند .در مطالعهی حاضر ،شاخصهای داپلر آئورت

آوردن مقادیر طبیعی هر یک از شاخصهای مختلف برای

شكمی ،سرخرگهای کلیوی راست و چپ و عروق داخل

عروق بدن به منظور تشخیص عوارض احتمالی مرتبط با

کلیوی محاسبه گردیدند .این بررسی نشان داد که تفاوت
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. . . اندازهگیري شاخصهاي طبیعی سرخرگ کلیوي در گربههاي مو کوتاه

 مورد، در نژادهای دیگر و نیز در سنین مختلف،مختلف

معنیداری در شاخصهای داپلر در گروههای سنی مورد

 با توجه به موارد فوق و در نظر داشتن.بررسی قرار گیرد

 لذا میتوان از،مطالعه و در جنس نر و ماده وجود نداشت

این که اکثر گربههای ارجاعی به درمانگاههای دامپزشكی از

اعداد به دست آمده در این تحقیق در محدودهی سنی مشابه

نژاد بومی (موکوتاه اهلی) میباشند لذا مطالعهی اخیر در

) سال) و در گربههای موکوتاه اهلی (از هر دو جنس2  تا1(

این نژاد طراحی گردید تا بتوان از مقادیر به دست آمده به

 در مقایسهی شاخصهای داپلر به.از آنها استفاده نمود

عنوان شاخصهای طبیعی در مقایسه با سایر موارد بیماری

دست آمده در این مطالعه با اعداد حاصل از مطالعه

.از آنها کمک گرفت

 وجود تفاوت معنیدار بین آنهاChammas  وCarvalho
 لذا توصیه میشود شاخصهای داپلر عروق،مشاهده گردید

تشکر و قدردانی
 مراتب تقدیر و تشكر خود را از حوزهی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به جهت،نویسندگان مقاله
.تأمین هزینه پایان نامه دانشجویی در قالب پژوهانه ابراز میدارند

تعارض منافع
.بدین وسیله نویسندگان مقاله اعالم میدارند که هیچگونه تعارض منافعی ندارند

منابع مالی
.منابع مالی این پژوهش در قالب پایاننامه دکتری عمومی توسط دانشگاه شهید چمران اهواز تأمین گردیده است
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Abstract
Doppler ultrasonography is an important method in diagnosis of renal diseases. Obtained
resalts about vascular anatomy and hemodynamic are helpful in diagnosis of many
abnormalities. Renal diseases are common in old cats. Decreased renal blood flow may be the
first sign of dysfunction and can be evaluated by doppler ultrasound. The purpose of the present
study was to detect the normal images of color doppler and measurement of blood flow velocity
parameters of renal arteries, interlobar arteries and abdominal aorta in adult cats. Therefore,
twenty clinical healthy cats (10 male and 10 female) were selected of DSH (Domestic Short
Hair), with an age mean of 18 months and a weight mean of 2.7 kg. In the present survey,
indices of vascular (abdominal aorta and renal arteries) included PSV, EDV, RI, PI, MV, VF
and pulsed Doppler spectral were measured. The mean of PSV and EDV of the abdominal aorta
artery in the studied cats were 72.77 and 14 Cm/second respectively. The mean of RI, PI, MV
and VF of abdominal aorta were 0.91, 2.7, 32.78 and 3.4 respectively. The values of PSV, EDV,
and RI were 12.25, 33.85 and 0.72 in the artery of right kidney and 11.80, 33.83 and 0.73 in the
artery of left kidney. The values of PSV, EDV, and RI were 9.72, 22.26 and 0.58 in the
interlobar arteries in the right kidney and 9.26, 22.12 and 0.59 in the left renal interlobar
vasculatures. There were no significant difference between different groups (due to gender and
right and left kidneys). The obtained results can be used as a natural indicator in the diagnosis
of related diseases in cats.
Key words: Ultrasonography, Doppler, Renal Artery, Abdominal Aorta, Cat
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