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چکیده 
کشتارگاه اهواز انجام ارجاعی به ايگاومیش رودخانهس أر 353درکلیه و مثانه  ضایعاتو نوع  فراوانیمنظور تعیین این مطالعه به

و  پس از کشتار. سال تقسیم شدند 5/2≤و 5/2>دو گروه  بر اساس فرمول دندانی به و نر و ماده به دو گروه  هاشیگاوم. گرفت
بینی و هیستوپاتولوژي به کل مثانه و یک قطعه از هر دو کلیه جهت بررسی درشت الشه، درونها بررسی ظاهري مثانه و کلیه

مثانه در  يدیواره ضخامتها، پرخونی شدید مخاطی، خونریزي و افزایش بینی مثانهدر بررسی درشت.آزمایشگاه پاتولوژي منتقل شد
 ضایعاتهاي تحت بررسی واجد از دام) درصد 1/50(أس ر 177،هیستوپاتولوژيدر بررسی . مشاهده گردید) درصد 8/10(أس ر38

در . ندبود)درصد 3/0(هاي پوششیدژنراسیون آبکی سلولو  )درصد 4/14(اب مزمن مثانههالت ،)درصد 4/35(التهاب لنفوپرولیفراتیو 
 بررسیدر . هاي تحت بررسی مشاهده شداز گاومیش) درصد 2/4(أس ر 15در کلیه  ها، خونریزي و کیستکلیه بینیبررسی درشت

 5/2(هیدرونفروز ، )درصد 1/3(، نکروز حاد توبولی)درصد 2/27(نفریت بینابینیبه ترتیب ) درصد 3/36(أس ر 128در هیستوپاتولوژي
نتایج نشان داد . شد مشاهده)درصد 3/0(، گلومرولونفریت)درصد 4/1(پیلونفریت،)درصد 7/1(لومرولیگهاي پرخونی شبکه)درصد

هاي آماري نشان بررسی. ندترین میزان ضایعه را به خود اختصاص دادبیش ،التهاب لنفوپرولیفراتیو مثانه و نفریت بینابینی در کلیه که
.وجود نداردتحت بررسی ايگاومیش رودخانهدر و کلیه ارتباطی بین جنس و سن با جراحات مثانه داد

، اهواز، کلیه، مثانه، پاتولوژيايرودخانه گاومیش: کلمات کلیدي

مقدمه
اي در نواحی گرمسیري پرورش گاومیش رودخانه.

اي ایران و کشورهاي جنوب آسیا از اهمیت اقتصادي ویژه
این حیوان منبع تولید شیر، گوشت و . برخوردار است

Borghese(نیروي کار است  اطالعات اندکی در . )2005
جراحات پاتولوژي مجاري ادراري این دام نسبت  يزمینه

 ,Divers et al. 1982(ها وجود دارد به دیگر گونه

Yeruham et al. 2006.( ت به ممکن اساین تفاوت
مرتبط با اختالالت  اشکال بالینیشیوع پایین  يواسطه

به دلیل  ،خصوص کلیه باشد زیراه دستگاه ادراري ب

ه شهید چمران اهوازدامپزشکی، دانشگا يدانشیار گروه پاتوبیولوژي، دانشکده *1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدهاستادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشک 2
اهوازدامپزشکی، دانشگاه شهید چمران  ياستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده3
زشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدامپ ياستاد گروه پاتوبیولوژي، دانشکده 4

اي اوره در شکمبه - بزاقی -اي خونیمکانیسم چرخه
تجمع اوره  ازکلیوي، هايبیمارينشخوارکنندگان مبتال به 

در یک .کندمیاورمی بالینی جلوگیري در خون و بروز
حیوان طرفه تجربی در گاو، این کتومی دوومورد نفر

هاي بالینی اورمی توانست مدت طوالنی قبل از بروز نشانه
التهاب مثانه در گاو ).Radostits et al. 2007(زنده بماند 

.پیلونفریت شود باعثباال رونده صورت به ممکن است 
تر پس از زایمان در گاوهاي چندقلوزا رخ این مسئله بیش

هاي باکتري ترین عوامل مسبب پیلونفریت،بیش.دهدمی

E-mail: mohammadb@scu.ac.ir)مسئول ينویسنده(
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. باشندمی کواليشریشیااو  هباکتریوم رنالکورینهگروه 
به  گاوهاي ارجاعی يگرچه بررسی ضایعات مثانه و کلیه

 .Haji Hajikolaei et al(کشتارگاه اهواز صورت گرفته 

ها ضایعات مثانه و کلیه گاومیشولی در خصوص ) 2015
لذا  ،باشددر استان خوزستان اطالعاتی در دسترس نمی

این مطالعه به منظور بررسی کشتارگاهی ضایعات مثانه و 
هاي ارجاعی به کشتارگاه اهواز جهت کلیه در گاومیش

.تعیین میزان و نوع ضایعات پاتولوژي انجام گرفته است

مواد و روش کار
مورد مراجعه به کشتارگاه اهواز در  29لعه در این مطا

 353بر روي  1391خرداد تا بهمن  هايماه زمانی يفاصله
.نامشخص انجام گرفت يس گاومیش با تاریخچهأر

>هاي ماده ها بر اساس جنس و سن به گروهگاومیش

سال 5/2>و نیز نر ) 104(سال  5/2<و ) 39(سال 5/2
پس از کشتار، .تقسیم شدند )134(سال  5/2≤و ) 76(

-میبررسی  بینیضایعات درشتها از نظر مثانه و کلیه

بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم مثانه کل سپس . شدند
ها بعد از کلیه. شدبرداشت میبینیدرشتوجود ضایعه 

بودند  بینیدرشت يبررسی اگر چنانچه داراي ضایعه
قسمت سالم و در دار همراه با بخشی از قسمت ضایعه

-یک لوب کامل برداشت می ،صورت عدم وجود ضایعه

 درصد 10در فرمالین بافر  هاي مثانه و کلیهنمونه. شد
هیستوپاتولوژي به آزمایشگاه پاتولوژي  يجهت مطالعه

ها نمونه يساعت فرمالین همه 24بعد از . ندشدمیمنتقل 
و طی هاشدن نمونه پایدارپس از . گردیدتعویض می

مراحل روتین، مقاطع هیستوپاتولوژي از هر نمونه تهیه و 
آمیزي رنگهماتوکسیلین و ائوزین با استفاده از روش

).Bancroft and Gamble 2008(شدندمی
و آزمون  SPSSآفزار آماري ها با استفاده از نرمداده

 درصد 95ي اطمینان با فاصله) Chi-square(مربع کاي 
.مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

نتایج
پاتولوژي مثانه و کلیه به  ضایعاتو نوع  فراوانیمیزان 

-در بررسی درشت. آمده است 2و  1ترتیب در جداول 

ها، پرخونی شدید مخاطی، خونریزي و افزایش بینی مثانه
) درصد 8/10(أس ر38مثانه در  يدیواره ضخامت
ها هیستوپاتولوژي مثانه يمطالعه). 1تصویر (شد مشاهده

هاي تحت از دام) درصد 1/50(أس ر 177نشان داد که 
التهاب شامل ضایعات  نای.ه بودندضایعدارايبررسی 

التهاب، )درصد 4/35(لنفوپرولیفراتیو حاد و مزمن مثانه 
دژنراسیون آبکی و  )درصد 4/14(مزمن مثانه  )سیستیت(

.)3و 2تصاویر (ندبود )درصد 3/0(هاي پوششی سلول
ياي در زیر الیههستههاي لنفوسیت و تکتزاید سلول

 يمخاطی به همراه پر خونی عروق و تخریب و نکروز الیه
تصویر (همخاطی داللت بر التهاب لنفوپرولیفراتیو حاد بود

کاهش یا عدم وجود پرخونی، در شکل مزمن آن . )2
-هاي لنفوسیت و تک هستهتعداد سلولکاهش قابل توجه 

هاي بافت همبند به همراه حضور سلولو جایگزینی ها اي
جایگزینی بافت همبند و حضور . وجود داشتفیبروسیت 
در .هاي التهاب مزمن مثانه بودهها از نشانهفیبروسیت

تورم سلولی و ، هاي پوششیدژنراسیون آبکی سلول
مخاطی جزء  يحضور مایعات داخل سیتوپالسمی در الیه

). 3تصویر (مشخصات آن بوده است
بدون هاي ماده و نر مثانه در گاومیش ضایعاتفراوانی 

 درصد 3/54و درصد 7/45به ترتیبدر نظر گرفتن سن 
بدون در نظر گرفتن ≤5/2و  >5/2هاي در گاومیش و

.بوده استدرصد 7/45و  درصد 4/54به ترتیب جنس 
داري بین دو جنس نر و ماده و تفاوت آماري معنی

.)<05/0P(وجود نداشت دو گروه سنیهمچنین بین 
ها، خونریزي و کیست در بینی کلیهدر بررسی درشت

هاي تحت بررسی از گاومیش) درصد 2/4(أس ر 15کلیه 
که از  نشان دادج هیستوپاتولوژي کلیه نتای. مشاهده شد

 3/36(أس ر 128رأس گاومیش تحت بررسی،  353بین 
هیستوپاتولوژي در یک یا هر دو  يداراي ضایعه) درصد
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به ترتیب هاي تشخیص داده شده ضایعه. کلیه بودند
، نکروز حاد )درصد 2/27(نفریت بینابینی  : شاملفراوانی 

ی ، پرخون)درصد 5/2(هیدرونفروز ، )درصد 1/3(اي لوله
 4/1(پیلونفریت  ،)درصد 7/1(هاي گلومرولی شبکه
از مجموع .بودند )درصد 3/0(و گلومرولونفریت ) درصد

أس ر 49س گاومیش که داراي نفریت بینابینی بودند أر 96
افزایش (نفریت بینابینی چند کانونی حادبه )درصد 51(

ها به صورت کانونی ايهاي لنفوسیت و تک هستهسلول
 49(سأر 47و )بینابینی و پر خونی عروق در فضاهاي

افزایش (مزمننفریت بینابینی چند کانونی به )درصد

بالست در فضاهاي وهاي فیبرهاي کالژن و سلولرشته
اي به هاي تک هستهبینابینی و همچنین حضور سلول

مبتال ) 4تصویر ()تر در مقایسه با شکل حادمیزان کم
و نر هاي ماده در گاومیش هضایعات کلیفراوانی.  بودند

 6/37و نر  ددرص 2/34بدون در نظر گرفتن سن به ترتیب
این دو داري بین بوده است که تفاوت آماري معنی درصد

هايفراوانی این ضایعات در گاومیش. نداردود گروه وج
بدون در نظر گرفتن جنس به ترتیبسال ≤5/2و  >5/2
-تفاوت آماري معنیبوده ودرصد 4/36و درصد 1/36

.  داري بین این دو گروه وجود نداشت

)سال(هاي تحت مطالعه بر حسب جنس و سنفراوانی ضایعات پاتولوژي مثانه در گاومیش: 1جدول 
نرمادهجنس

جمع
)راس(کل 

)سال(سن
نوع ضایعه

5/2<5/2≥5/2<5/2≥

51%)4/14(7%) 10(17%)1/12(23%)5/22(4%)7/9(التهاب مزمن مثانه
125%)4/35(27%)6/38(44%)4/31(41%)2/40(13%)7/31(التهاب لنفوپرولیفراتیو مثانه

1%)3/0(-1--دژنراسیون آبکی سلول هاي پوششی
176%)8/49(42%)60(72%)4/51(40%)2/39(22%)6/53(موارد فاقد ضایعه

3910413476353)راس(جمع کل 

)سال(هاي تحت مطالعه بر حسب جنس و سنگاومیشفراوانی ضایعات پاتولوژي کلیه در: 2جدول 
نرمادهجنس

جمع
)راس(کل 

سن
نوع ضایعه

5/2<5/2≥5/2<5/2≥

96%) 2/27(20%)3/26(47%)35(21%)2/20(8%)5/20(نفریت بینابینی
11%) 1/3(2%)6/2(1%)7/0(6%)7/5(2%)1/5(اينکروز حاد لوله

9%) 5/2(5%) 6/6(40%) 8/3(0هیدرونفروز
6%) 7/1(1%)3/1(1%)7/0(3%)9/2(1%)5/2(گلومرولیهايپرخونی شبکه

5%) 4/1(10%) 7/0(2%) 2(2%) 1/5(پیلونفریت
1%) 3/0(1%) 3/1(000گلومرولونفریت

225%) 7/63(47%)8/62(84%)7/62(68%)1/65(26%)3/33(فاقد ضایعه
3910413476353جمع کل
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پرخونی و خونریزي در مخاط مثانه همراه با : 1تصویر 
آن يافزایش ضخامت دیواره

تجمع فراوان . التهاب حاد لنفوپرولیفراتیو مثانه: 2تصویر 
 يها در الیه، نفوذ لنفوسیت)ستاره(ها در زیر مخاط لنفوسیت

شوددیده می) پیکان(مخاطی مثانه  يمخاطی و تخریب  الیه
)20X, H&E(.

تورم سلولی . هاي پوششیدژنراسیون آبکی سلول: 3تصویر 
سیتوپالسمدرونخالیفضاهايوجودبا انتقالی يدر الیه

.)20X, H&E(شودمیمشخصهاسلول

هاي تزاید رشته. نفریت بینابینی چند کانونی مزمن: 4تصویر 
 بافتاي در هستههاي تکهمراه سلولبه) ستاره(کالژن 

شود دیده می) پیکان(هاي ادراري بینابینی و تخریب لوله
)10X, H&E(.

بحث
فراوانی و نوع ضایعات  حاضريدر مطالعه

در  ايگاومیش رودخانه يهیستوپاتولوژي مثانه و کلیه
.بررسی شد اهواز
 1/50نشان داد که  هاي هیستوپاتولوژي مثانهررسیب

 يهاي تحت بررسی داراي ضایعهگاومیشاز  درصد
ترین نوع ضایعه مشاهده بیشپاتولوژي در مثانه بوده و

درصد 6/70پرولیفراتیو تعیین گردید که ، التهاب لنفوشده
ي در مطالعه .را به خود اختصاص داداز کل ضایعات مثانه 

Haji Hajikolaei  روي گاوهاي 2015در سال و همکاران
س گاو أر231ارجاعی به کشتارگاه اهواز، از مجموع

و  سکوپیکدام داراي ضایعات ماکروهیچ ،تحت مطالعه
وان تطور قطع نمیه گرچه ب.میکروسکوپی مثانه نبودند

گفت ولی شاید اختالف فاحشی که بین این دو مطالعه 
این دو نوع  يرا بتوان به اختالف بین تغذیهدارد وجود 

ها را گاومیش يغذاي عمده ،زیرا . حیوان نسبت داد
تواند باعث میباگاس آیا  کهاین دهد وتشکیل می 1باگاس

 ضایعات لنفوپرولیفراتیو در گاومیش شود یا خیر، نیاز به
و  Somvanshiي در مطالعه.تر داردهاي بیشبررسی

س گاو و أر 94ي، که روي مثانه2012در سال همکاران 

1- Bagass
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در  س گاومیش در هند انجام گرفته، میزان ضایعهأر 142
هاي مشاهده ترین ضایعهتعیین و بیش درصد 50مثانه 

تهاب حاد مثانه، البه ترتیب شده در هیستوپاتولوژي 
، التهاب ، التهاب پالسمولنفوسیتیلنفوسیتیالتهاب 

یپرپالزي ندولی بودند و نوع ضایعات فولیکوالر و ه
مشاهده شده در گاو و گاومیش مشابه بودند، به استثناي 

یپرپالزي ندولی فقط در که التهاب فولیکولی و هاین
. گاومیش و سنگ مثانه فقط در گاو مشاهده شد

Resendes  اي در پرتغال مطالعه ،2011در سال و همکاران
مزارع  درس گاو ماده که براي مدت طوالنی أر 42را روي 

بر . غنی از سرخس عقابی چرا کرده بودند انجام دادند
اساس نتایج آنان ضایعات ماکروسکوپیک در مثانه تمام 

همچنین بررسی . گاوان کشتار شده مشاهده گردید
ها دامدرصد 96میکروسکوپیک مبین وجود تومور مثانه در

. وجود داشتالتهاب مثانه مانده باقیدرصد 4بوده و در 
، 1995در سال Ozkulو  Aydinدر بررسی کشتارگاهی

اي در س گاو و گاومیش رودخانهأر 131که روي مثانه 
دریاي سیاه در ترکیه انجام شد، اگرچه ظاهر  يناحیه

اما در  ها، توموري به نظر رسیده استماکروسکوپی ضایعه
ترین کدام توموري نبوده و فراوانهیستوپاتولوژي، هیچ

هاي مشاهده شده شامل هیپرپالزي ندولی یا آسینییافته
، خونریزي و )درصد 20(، التهاب لنفوسیتیک)درصد 59(

شیوع جراحات التهابی در مثانه اند و به طور کلی ادم بوده
ي مطالعهبر اساس نتایج .گزارش شده است درصد 39

Herenda میزان ضایعات 1990در سال و همکاران ،
س أر 21340ماکروسکوپی مثانه در بازرسی پس از کشتار 

در کانادا طی  )Ontario(گاو ارجاعی به کشتارگاه انتاریو 
در . گزارش شد درصد 8/10ي یک ساله، یک دوره

 4/10(بررسی هیستوپاتولوژیک، التهاب مزمن مثانه 
دیگر . مشاهده شده بود يترین ضایعهنفراوا) درصد

، )درصد 7/4(شامل سنگ مثانه  ضایعات مشاهده شده
یپرپالزي، ههاي تکاملی، التهاب حاد مثانه، ناهنجاري

فراوانی .نئوپالزي، آمفیزم و التهاب انگلی مثانه بوده است
ي جراحات مثانه در این مطالعه مشابه با نتایج مطالعه

Somvanshi  باشد اما در ، می2012در سال و همکاران
اختالف  دلیل این. باشدمقایسه با دیگر مطالعات باالتر می

روشن نیست، اما ممکن است ناشی از میزان کم جراحات 
.مثانه در گاو نسبت به گاومیش باشد

غالب پاتولوژي  يیافتهالتهاب لنفوپرولیفراتیو مثانه،
این جراحت به ندرت به عنوان . مثانه در این مطالعه بود

عامل بیماري بالینی در حیوانات مزرعه تشخیص داده شده 
و  Aydinالتهاب لنفوپرولیفراتیو مثانه توسط . است

Ozkul تحت عنوان تهاجم لنفوسیتی 1995در سال ،
در و همکاران  Somvanshiمخاطی در گاو و نیز توسط 

، به عنوان نوعی از التهاب مزمن مثانه در 2012سال 
فراوانی این ضایعه در . گاومیش تشخیص داده شد

. ر باالتر از دیگر مطالعات ذکر شده استضي حامطالعه
التهاب لنفوپرولیفراتیو مسبب چه در این مطالعه عامل اگر

باگاس و ویروس با مثانه روشن نیست، اما نقش تغذیه
، در ایجاد ضایعه قابل )Bpv-2(ي گاو 2پاپیلوماي تیپ

 يکلیه  30در بررسی کشتارگاهی که روي .بحث است
گرفته  گاومیش ماده واجد ضایعات ماکروسکوپیک، انجام

ها مبتال به پیلونفریت بودنداز کلیه درصد 70است، 
)Ibrahim et al. 2008 .( هاي هیستوپاتولوژي بررسیدر

هاي از گاومیش درصد 3/36که  کلیه مشخص گردید
 بوده ودر یک یا هر دو کلیه  تحت بررسی داراي ضایعه

هاي مورد بررسی، نفریت ترین نوع ضایعه در کلیهبیش
هاي کلیه را به خود از کل ضایعه درصد 75که بینابینی بود

. اختصاص داد
در Hannanو Monaghanکشتارگاهی يدر مطالعه

از  درصد 2/4کلیه  أس گاو،ر 4166، روي 1983سال 
در بررسی . ها داراي ضایعات ماکروسکوپی بودنددام

ي ماکروسکوپی، هاي داراي ضایعههیستوپاتولوژي کلیه
ترین ضایعه و بیش درصد 1/60نفریت بینابینی کانونی با 

، )درصد 26(به ترتیب فراوانی شامل کیست  بقیه
 ،)درصد 5/3(، پیلونفریت )درصد 4/6(پیگمانتاسیون 

و ) درصد 6/0(، گلومرولونفریت )درصد 9/2(آمیلوئیدوز 
.بودند) درصد 6/0(آتروفی کلیوي 
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Nourmohammadzadeh در 2010در سال و همکاران ،
س گاو در أر 405بررسی هیستوپاتولوژي روي کلیه 

 درصد 6/8اطراف تهران گزارش نمودند که هاي کشتارگاه
لیوي، شامل هاي تحت بررسی داراي ضایعات کاز دام

، )درصد 4/11(، کیست )درصد 7/85(نفریت بینابینی 
 7/5(، نکروز حاد توبولی )درصد 7/5(گلومرولونفریت 

 8/2(، هیدرونفروز )درصد 8/2(، پیلونفریت )درصد
در . ندبود) درصد 8/2(و آپالزي یک طرفه کلیه ) درصد
س گاو ارجاعی به أر 230مشابهی که روي  يمطالعه

 7/8(أس ر 20هواز صورت گرفته است کشتارگاه ا
، )درصد 40(اجد ضایعات کلیوي شامل نفروز و) درصد

) درصد 5(و گلومرولونفریت ) درصد 55(نفریت بینابینی 
). Haji Hajikolahei et al. 2015(بودند

س گاو أر 4388در یک بررسی کشتارگاهی که روي 
 1970-1973هاي گوشتی در کوئیزلند شمالی طی سال

 8/3میزان شیوع نفریت تحت بالینی میالدي انجام گرفت، 
ده مشاهده ش يترین ضایعهتعیین شد و معمول درصد

.)Amatredjo 1976(نفریت بینابینی لنفوسیتیک بود
در سال و همکاران  Rosenbaumينتایج مطالعه

ضبط  يکلیه) درصد 87/0(مورد  21، نشان داد که 2005
گاو کشتار شده در بررسی  سأر 2426شده از 

.هیستوپاتولوژي واجد پیلونفریت بودند
فراوانی ضایعات کلیه در بررسی حاضر در مقایسه با 

که این تفاوت  باشدباالتر می ،دیگر مطالعات ذکر شده
در  )درصد 2/27(ناشی از میزان باالي نفریت بینابینی

پیلونفریت، فراوانی اما  باشدهاي تحت مطالعه میگاومیش
اي هیدرونفروز، گلومرولونفریت و نکروز حاد لوله

)ATN1 (با مطالعات ذکر شده مطابقت دارد .
پاتولوژي در این  يترین یافتهنفریت بینابینی معمول

ترین فراوانی را در چه این ضایعه بیشاگر. بررسی بود
ندرت ه ها دارد اما ببازرسی پس از کشتار در برخی گونه

1- Acute Tubular Necrosis

نفریت بینابینی .بالینی قابل تشخیص است ير معاینهد
نفریت بینابینی کانونی . ممکن است منتشر یا کانونی باشد

شناخته شده 2سفید يکلیه با لکه مزمن که به عنوان
ظاهر سالم در ه معمول در گاوهاي ب ياست، یک یافته

زاي چه عوامل بیمارياگر.باشدبازرسی پس از کشتار می
تیلریا ، اشریشیاکلی، لپتوسپیرا اینتروگانسمانند  مختلفی

توانند مسبب این ضایعه می اي بدخیمو تب نزله پاروا
رسد با اما به نظر می،)Radostits et al. 2007(شوند 
هاي تازه یا قبلی باکتري لپتوسپیرا مرتبط باشد عفونت

)Divers 2002, Monaghan and Hannan 1983( .
دانند می مؤثرهمچنین برخی منابع نقش لپتوسپیرا را 

)Skilbeck et al. 1988, Uzal et al. 2002.(
داري معنیارتباط چه بر اساس نتایج مطالعه حاضر، گر

در و کلیه با سن و جنس مثانه  ضایعاتبین فراوانی 
جنس اثر نشد، ولی تحت بررسی مشاهده هاي گاومیش

ه ب. شته استکلیوي دا ضایعاتبرخی از روي داريمعنی
 اي در مادهکه فراوانی پیلونفریت و نکروز حاد لولهطوري

فراوانی نفریت بینابینی در نر باالتر از ماده  باالتر از نر و
-ها ممکن است ناشی از ویژگیاین اختالف.مشاهده شد

هاي آناتومیک دستگاه ادراري در جنس نر و ماده، زایمان 
که انتظار بر طوريه باشد بزایی در جنس ماده و سخت

هاي نر به هاي ماده نسبت به دامآن است که دام
).Radostits et al. 2007(تر باشندپیلونفریت حساس

2- White spotted kidney
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Abstract
This study was conducted to determine the prevalence and type of urinary bladder and renal 

lesions in slaughtered water buffaloes at Ahvaz abattoir. A total of 353 buffaloes were 
randomly selected. After inspectation of bladder and kidney and document tafion of gross 
lesion, whole urinary bladder and a piece of each kidneys were taken for gross 
histopathological studies. The buffaloes were divided into two groups according to sex, and 
both sex groups were divided according to dental formula into two age groups, ≥2.5 and <2.5
years old. Thirty eight (10.8%) cases had gross lesion such as severe congestion, hemorrhages 
and marked thickening in wall of urinary bladder. According to histopathologic findings, 177
(50.1%) cases had microscopic lesions including severe and chronic lymphoproliferative 
cystitis (35.4%), chronic cystitis (14.4%) and hydropic degeneration (0.3%). Fifteen (4.2%) 
cases had gross lesion in kidney. In histopathologic findings, 128 (36.3%) of the examined 
animals had renal lesions as following, interstitial nephritis (27.2%), acute tubular necrosis 
(ATN) (3.1%), hydronephrosis (2.5%), glomerular capillary hemorrhage (1.7%), 
pyelonephritis (1.4%), glomerulonephritis (0.3%). Interstitial nephritis was the major 
observed lesion (75%). The results suggested that lymphoproliferative cystitis and interstitial 
nephritis allocated the most common histopathological lesions of baldder and kidney, 
respectively. Statistical analysis showed there were no relationship between sex and age with 
urinary bladder renal lesion.
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