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چکیده

ق وعرآناتومی  ددست آمده در مور اطالعات به  .های کلیوی استبیماری تشخیصیک روش بسیار مهم برای  اولتراسونوگرافی داپلر    
ریان جکاهش   های من شایع هستند.در گربه های کلیویبیماری باشد. کمک کننده می هاناهنجاریبسیاری از  در تشخیص ،همودینامیک و

دست ه ب ،رحاض از انجام تحقیقهدف  . ارزیابی شودبا اولتراسونوگرافی داپلر  توانداست که میعنوان اولین نشانه اختالل  خون کلیوی به
آئورت  بین لوبی و هایکلیوی، سرخرگ هایدر سرخرگسرعت جریان خون های داپلر رنگی و محاسبه شاخص طبیعی تصاویرآوردن 
، از نژاد ده(ماقالده  10نر و  قالده 10) از نظر بالینی سالمقالده گربه  20 بدین منظور . بود بالغ هایگربهدر  توسط داپلر پالسی شکمی

می و )آئورت شک های عروقیدر این مطالعه شاخص انتخاب شدند.  کیلوگرم 7/2 یو میانگین وزن ماه 18 با میانگین سنی موکوتاه اهلی،
، متوسط سرعت جریان (EDV)سرعت جریان خون در دیاستول  ،(PSV)حداکثر سرعت جریان خون در سیستول  شامل عروق کلیوی(

گیری و منحنی طیفی داپلر پالسی اندازه( VF(، حجم خون )PIضربان شریانی )(، شاخص RI(، شاخص مقاومت شریانی )MVخون )
ه به متر/ ثانیسانتی 14و  70/72 ترتیب به مورد مطالعههای سرخرگ آئورت شکمی در گربه EDVو  PSVدر این مطالعه میانگین  شدند. 

در سرخرگ  RIو  PSV، EDV مقادیر بود.  54/3و  78/32، 07/2، 91/0ترتیب  آئورت شکمی به VFو  RI ،PI ،MVمیانگین  دست آمد. 
 RIو  PSV، EDV مقادیر . دست آمده ب 73/0و  83/33، 80/11و در سرخرگ اصلی کلیه چپ  72/0و  85/33، 25/12اصلی کلیه راست 

عددی  مقادیر . گیری شداندازه 59/0و  12/22، 26/9و در عروق بین لوبی کلیه چپ  58/0و  26/22، 72/9عروق بین لوبی در کلیه راست 
. ندادنشان ند های سمت راست و چپ()از نظر جنسیت و نیز بین کلیه های مختلفبین گروه ی رادارمعنی گونه اختالف هیچدست آمده ه ب
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 مقدمه 
انجام آنژیوگرافی  ،کنون تنها راه بررسی عروق کلیوی ات    

عنوان  سونوگرافی داپلر بهاما امروزه از  ه است،بود

، زیرا شوداستفاده میجایگزین مناسب در بسیاری از موارد 

عالوه که است  عوارض جانبیبدون  و روشی غیر تهاجمی

بر نمایش آناتومی عروق، اطالعات ارزشمندی در مورد 

های دهد که در تشخیص بیماریهمودینامیک نیز به ما می

استفاده از این تكنیک   کمک کننده است. ،مختلف

در حال  های پزشكیتصویربرداری در تمامی شاخه

رافی داپلر در گسونوعالوه بر آن امروزه از  رش است. گست

این  شود. نیز به طور روز افزون استفاده میدامپزشكی 

روش اطالعات مهمی در باره مشكالت عروق بدن از طریق 

این تكنیک امكان  ند. کآنالیز موج جریان خون فراهم می

تصویربرداری از ساختارهای بدن را با انداختن تصویر 

رنگی عروق بر روی تصویر دو بعدی به هنگام فراهم نموده 

یق و نیز با روش داپلر پالسی بتوان الگوهای تا از این طر

را در رگ مورد ارزیابی مختلف جریان خون و سرعت آن 

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

های توان در زمان بروز عوارض و بیماریتكنیک می

های داخلی گوناگون به بررسی چگونگی عملكرد دستگاه

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

توان به در صورت مشاهده اختالل در عملكرد آنها، می

در مطالعات انجام شده، تغییرات   درستی تشخیص داد.

های کلیوی قبل از تغییرات در جریان خون در سرخرگ

 Tublin) ( گزارش شده استRI) شاخص مقاومت عروقی

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

ها از جمله سونوگرافی داپلر در تشخیص بسیاری از بیماری

های های کلیوی، ترومبوز ورید کلیوی، بیماریتنگی شریان

تفریق هیدرونفروز انسدادی از غیر  و پارانشیمال کلیوی

که کاهش  باشد و نیز با توجه به اینانسدادی ارزشمند می

یک عالمت اولیه در  تواند به عنوانجریان خون در کلیه می

نارسایی کلیوی مطرح شود، لذا دانستن پارامترهای عروقی 

تواند به عنوان یک شاخص مهم و با ارزش جهت می

هدف از انجام مطالعه   ها مطرح باشد.بررسی سالمتی کلیه

های بومی و آئورت شكمی بررسی عروق کلیه گربه حاضر،

های عروقی شاخص یدر زمینه  باشد.می در حالت طبیعی

تنها گزارش  ها تحقیقات محدودی موجود است. در گربه

 ,Carvaiho and Chammas) های پرشینموجود در گربه

های عروق کلیوی گیری برخی از شاخص، اندازه(2011

حاضر عالوه بر موارد مزبور،  یباشد که در مطالعهمی

)متوسط سرعت جریان  MVهای دیگر نظیر شاخص

)شاخص ضربان  PI)حجم جریان خون( و  VFخون(، 

های عالوه بر این اکثر گربه ؛ندشریانی( نیز بررسی شد

، لذا باشندمی موکوتاه اهلیخانگی موجود در ایران از نژاد 

های مختلف تواند در تشخیص بیمارینتایج تحقیق اخیر می

 کننده باشد.کمک ها، در گربهکلیه

 

 مواد و روش کار 

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

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

های مورد مطالعه پس گربه ند. دوزنی انتخاب ش یمحدوده

به منظور  و از نگهداری در بخش حیوانات آزمایشگاهی

آزمایشات خون از قبیل شمارش کامل  ،تایید سالمتی

 و نیزو کراتینین ( BUN)، اوره (CBC) های خونیسلول

پس از تایید سالمتی   .قرار گرفتند سونوگرافی ارزیابیمورد 

 هها سونوگرافی به روش داپلر بهای مورد مطالعه از آنگربه

، هاگربهمقید کردن  جهت الزم به ذکر است  .آمدعمل 

به گرم/کیلوگرم میلی 5/0و با دوز  IMصورت  هدیازپام ب

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

 Medison این تحقیق از دستگاه اولتراسونوگرافی مدل

Sonoace 8000 Live  ساخت کشور کره جنوبی و

با امكانات داپلر رنگی و داپلر هرتز مگا 8 ترانسدیوسر خطی

های در اولتراسونوگرافی داپلر، شاخص  .ستفاده شدپالسی ا

 به شرح زیر بررسی شدند:  کلیه و آئورت شكمیعروقی 

 حداکثر سرعت جریان خون در ابتدای سیستول قلبی



 هاي مو کوتاه . . . هاي طبیعی سرخرگ کلیوي در گربهگیري شاخصاندازه

 105        1400 زمستان، 4، شماره هفدهمدامپزشكي ایران، دوره  نشریه

، سرعت جریان خون در انتهای دیاستول متر بر ثانیه()سانتی

)که  1، متوسط سرعت جریان خونمتر بر ثانیه()سانتی قلبی

دست  با محاسبه مساحت واقع در زیر یک موج اسپكترال به

)که حاصل تفاضل  2آید(، شاخص مقاومت شریانیمی

EDV  ازPSV  تقسیم برPSV  است(، شاخص ضربان

 MVتقسیم بر  PSVاز  EDV)که حاصل تفاضل  3شریانی

ضرب سطح مقطع ( )که حاصلVF) 4است(، حجم خون

لیتر در بر حسب میلی MVدر  کلیه و آئورت شكمیشریان 

کلیه و آئورت شریان  5دقیقه است( و شكل امواج اسپكترال

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

 باشد، بقیه متغیرها از نوع کمی پیوسته هستند. ای میرتبه

نهایی  یمیانگین از هر دو روش، نتیجه یدر خاتمه با تهیه

دست آمده در ه های بگیریتمام اندازه شد. یادداشت می

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

تمام موارد پس از تهیه تصویر طولی و سپس تصویر عرضی 

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

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

ه که محدوده منحنی توسط دستگاه ب Auto traceمنحنی( و 

خص و اعداد در زیر منحنی نمایش داده طور اتوماتیک مش

در نهایت میانگین حاصل از دو  دست آمد. ه شوند، بمی

 گردید.عنوان شاخص نهایی ثبت می هروش ب

 

هاي عروق کلیوي و آئورت شاخصاین مطالعه در 

 ذیل شاملشکمی 

 ،)PSV( 6سیستول در خون جریان سرعت حداکثر    

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

 9شریانی مقاومت شاخص ،(MV) 8خون جریان سرعت

(RI)، 10شریانی ضربان شاخص (PI)، 11خون حجم (VF )

 . گیری شدندمنحنی طیفی داپلر پالسی اندازه و

                                                           

1-Mean Velocity 

2-Resistance Index 

3-Pulsatility Index 

4-Volume Flow 

5-Spectral Wave Forms 

6-PSV: Peak Systolic Velocity  

 نمونه دو برای t آزمون از استفاده با آمده دسته ب نتایج    

و با استفاده از  وابسته نمونه دو برای t آزمون و مستقل

 قرار تحلیل و تجزیه و بررسی مورد ،SPSS-16افزار نرم

 دار تلقی گردید.معنی 05/0کمتر از  pمقادیر   .گرفتند

 

 نتایج

دست آمده از ه بهای میانگین و انحراف معیار شاخص    

و عروق کلیوی  شكمی سونوگرافی داپلر سرخرگ آئورت

 PSVدر این مطالعه میانگین  . آمده است  Table 1در 

های نر و ماده به ترتیب گربهسرخرگ آئورت شكمی در 

دست ه ب 89/14و  EDV، 10/13 میانگین و 59/71 و 80/73

-گربهآئورت شكمی در  VFو  RI، PI ،MVمیانگین  آمد. 

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

های ضمن بین شاخصدر   .بود 65/2 و 42/4، 38/26

 داری مشاهده نشدمعنی اختالفمذکور در نر و ماده 

(05/0<p).  مقادیر PSV، EDV  وRI  در سرخرگ اصلی

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

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

PSV، EDV  وRI 72/9بی در کلیه راست وعروق بین ل ،

، 26/9بی کلیه چپ وو در عروق بین ل 58/0و  26/22

-های اندازهشاخصتمامی  دست آمد. ه ب 59/0و  12/22

 دتنشندادار معنیاختالف بین نر و ماده  درگیری شده 

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

 PSV ،MV، VF، RIشكمی میزان میانگین و انحراف معیار 

دار ها بود ولی اختالف معنیدر نرها بیشتر از ماده PIو 

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

 دهد. ها را نشان میشكل امواج آن

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 

 

Organs 

PSV* EDV* IR PI MV* VF** 

Aorta 72.70±8.25 14.00±2.47 0.91±0.10 2. 07±0.62 32.78±11.15 3.54±1.48 

Left renal 33.83±2.74 11.80±2.10 0.73±0.05 1.17±0.09 17.60±1.40 0.91±0.08 

Right renal 33.85±2.43 12.25±3.49 0.72±0.05 1.13±0.09 17.31±1.22 0.91±0.06 

Between left 

lobe 
22.12±2.50 9.23±0.58 0.59±0.02 1. 02±0.07 12.86±0.72 0. 05±0.03 

Between 

right lobe 
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 2: Cross section of cat abdominal aorta 

 
Figure 1: Spectral waves of the cat's abdominal 

aorta (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) 

Figure 3: Interlobal vessels of the cat's right 

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 
عنوان روش نسبتاً جدید و با ه اولتراسونوگرافی داپلر ب    

 . کاربرد دارددر پزشكی و دامپزشكی  ،ارزش تشخیصی

های در تمامی شاخه استفاده از این تكنیک تصویربرداری

عالوه بر آن امروزه از  حال گسترش است.  در پزشكی

طور روز افزون  در دامپزشكی نیز به وگرافی داپلراولتراسون

به کمک این روش اطالعات مهمی درباره  شود. استفاده می

مشكالت عروق بدن از طریق آنالیز موج جریان خون فراهم 

 این تكنیک امكان تصویربرداری از ساختارهای کند. می

بدن را با انداختن تصویر رنگی عروق بر روی تصویر  مهم

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

روش داپلر پالسی بتوان الگوهای مختلف جریان خون و 

با  مورد ارزیابی قرار داد. مختلف  عروقسرعت آن را در 

توان در زمان بروز عوارض و استفاده از این تكنیک می

های داخلی به بررسی چگونگی دستگاه مختلفهای بیماری

پرداخت و در صورت  ها(ادراری )کلیهبدن نظیر دستگاه 

امكان تشخیص قطعی را  ها،مشاهده اختالل در عملكرد آن

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

پارامترهایی هستند که در اولتراسونوگرافی داپلر به میزان 

های عروقی در انسان و بیشتری برای تشخیص بیماری

عنوان  به ،PSVمقدار   گیرند.قرار می حیوانات مورد استفاده

های معتبر در تشخیص استنوز عروقی در یكی از شاخص

 .(Tublin et al, 1999) باشدانسان مطرح می

    Carvalho  وChammas  های شاخص 2009در سال

های پرشین سالم گزارش نرمال عروق کلیوی در گربه

دست آمده ه فوق، مقادیر طبیعی ب یدر مطالعه نمودند. 

PSV، EDV  و مقادیر 17/53و  73/20آئورت به ترتیب 

PSV، EDV  وRI  96/40، 46/18سرخرگ اصلی کلیه چپ 

سرخرگ اصلی راست  RIو  PSV، EDV و مقادیر 55/0 و

 حاضر مقادیر یدر مطالعه بود.  52/0و  39/41، 83/19

PSV، EDV  وRI  91/0و  70/72، 00/14آئورت شكمی 

سرخرگ  RIو  PSV، EDVهمچنین مقادیر  دست آمد. ه ب

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

PSV ،EDV  وRI  سرخرگ اصلی کلیه چپ به ترتیب

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

 یاخیر و مقایسه یدست آمده از مطالعه عددی متفاوت به

نژاد  یصورت گرفته در گربه یمطالعهاعداد حاصل با 

پرشین، لزوم انجام مطالعات مختلف در مورد نژادهای 

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

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

های پرشین و موکوتاه این تفاوت بین گربهدالیل احتمالی 

های مورد مطالعه، عوامل اهلی، به عواملی نظیر سن گربه

عالوه بر  ،گرددبر میای متفاوت محیطی و شرایط تغذیه

نظیر فشار حیوانات مورد مطالعه این شرایط همودینامیک 

 ثیرگذار هستند. أدست آمده ته ، بر نتایج بخون

    Meyer گزارش نمودند اگر  1997در سال  و همكاران

 80از سرخرگ کاروتید از  در روش داپلر EDVمیزان 

متر/ثانیه بیشتر باشد، به عنوان شاخص جهت سانتی

ای که توسط در مطالعه  تشخیص استنوز معرفی شده است.

Masoudifard انجام شده مقادیر  2008 در سال و همكاران

PSV و EDV سفید نیوزیلندیسرخرگ رانی خرگوش  در 

 2002در سال  Sagmaligilو  Toker . گزارش نمودند

های های اکوکاردیوگرافی و آناتومی قلب خرگوشیافته

 با استفاده از تكنیک داپلر ارزیابی کردند. سالم را 

    Dodd بررسی عروق کلیوی  1991 در سال و همكاران

مورد های دارای انسداد ادراری را های نرمال و سگدر سگ

-در آن گزارش آمده است که در سگ اند. مطالعه قرار داده

هایی که دارای انسداد ادراری هستند شاخص مقاومت 

 Nyland  .یابدطور چشمگیری افزایش میه ( بRIعروقی )

 در سال و همكاران Gottlieb ؛1993 در سال و همكاران

های دارای های نرمال و سگعروق کلیوی در سگ 1989

مجاری کلیوی را بررسی نموده و گزارشاتی مشابه  انسداد

های عروقی و همكاران در زمینه شاخص Dodd با گزارش

 .ارائه نمودند

داشتن اطالعات اولیه از سیگنال داپلر طبیعی عروق     

د و این اطالعات شمی بسیار مهم و با ارزشبدن مختلف 

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

صورت اختصاصی بوده و تغییر در شكل  هعروق مختلف ب

ممكن است از نظر پاتولوژیكی اهمیت داشته  عروقمنحنی 

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

های مختلف برای آوردن مقادیر طبیعی هر یک از شاخص

عروق بدن به منظور تشخیص عوارض احتمالی مرتبط با 

به همین خاطر   .(Zwiebel, 2000) باشدو مفید می آنها مهم

طبیعی اساس مشخص نمودن مقادیر  حاضر بر یمطالعه

های داپلر در آئورت شكمی و عروق کلیوی شاخص

 طراحی و انجام گردید.

    Rooma اثرات آنمی  2005 در سال و همكاران

نرموولمیک شدید و حاد و نیز آنمی نرموولمیک خفیف و 

های داپلر عروق کلیه سگ مورد مزمن را روی شاخص

گیری کردند که در آنمی شدید و بررسی قرار دادند و نتیجه

دار طور معنی هسرخرگ کلیوی ب PSV,PI,RIحاد، مقادیر 

ی در آنمی ول ،یابدکاهش می EDVافزایش یافته و مقدار 

 شود.خفیف و مزمن تغییری در مقادیر فوق ایجاد نمی

    Mitchell ارتباط بین مقاومت  1999 در سال و همكاران

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

گیری نتیجه و نمودندارزیابی را  در سیستول و دیاستول

فرین امقاومت عروق کلیه با فنیل  کردند زمانی که

به مقدار جزیی افزایش نیز  PI ،یابدمیهیدروکلرید افزایش 

 PIچنین استنباط کردند که افزایش جزیی  هاآن بد. یامی

باعث تغییرات حاد در مقاومت عروقی کلیه در سیستول و 

و  Coleyتجربی که توسط  یدر مطالعه  شود.دیاستول نمی

به عمل آمده، کاربرد شاخص  1995 در سال همكاران

( در خرگوش به عنوان یک مدل PI) مقاومت عروقی

حیوانی در ارزیابی انسداد جزیی و کامل حالب بررسی شد 

تواند سبب گیری کردند که انسداد کامل حالب میو نتیجه

در صورتی که  ،در عروق کلیه شود PIدار افزایش معنی

و  Gaschen  شود.نمی انسداد ناقص باعث چنین حالتی

های ای بر روی شاخصدر مطالعه 2004 در سال همكاران

گیری داپلر عروق سیلیاک و مزانتر سگ انجام دادند و نتیجه

توان اطالعات بالینی زیادی در نمودند که به کمک داپلر می

در  و همكاران Kidong دست آورد. ه ای ببیماران روده

را در سرخرگ  PI شاخص مقاومت عروقی 2003 سال

گزارش  های سالمای قدامی در سگپانكراس و دوازدهه

های داپلر آئورت شاخص حاضر، یدر مطالعه نمودند. 

های کلیوی راست و چپ و عروق داخل شكمی، سرخرگ

این بررسی نشان داد که تفاوت  کلیوی محاسبه گردیدند. 
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های سنی مورد های داپلر در گروهداری در شاخصمعنی

توان از مطالعه و در جنس نر و ماده وجود نداشت، لذا می

مشابه سنی  یدر محدوده تحقیقدست آمده در این  اعداد به

 موکوتاه اهلی )از هر دو جنس( هایو در گربهسال(  2تا  1)

های داپلر به شاخص یدر مقایسه از آنها استفاده نمود. 

العه دست آمده در این مطالعه با اعداد حاصل از مط

Carvalho  وChammas بین آنها دار وجود تفاوت معنی

های داپلر عروق شاخص شود، لذا توصیه میمشاهده گردید

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

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

دامپزشكی از های های ارجاعی به درمانگاهاکثر گربهکه  این

در  اخیر یباشند لذا مطالعهکوتاه اهلی( مینژاد بومی )مو

ه دست آمده به وان از مقادیر بطراحی گردید تا بت این نژاد

 های طبیعی در مقایسه با سایر موارد بیماریعنوان شاخص

  از آنها کمک گرفت.
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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.  
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