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ي پروستات و بیضه در ارزیابی اولتراسونوگرافی ارتباط بین ابعاد کلیه، غده
مهاي سالسگ

4سعاد بشیري و 3بروجنیمهدي پورمهدي ،2نژادیبهمن مصل، *1علیرضا غدیري

6/12/93: تاریخ پذیرش21/2/93:  تاریخ دریافت

چکیده
در برخی از  کهشود ها، یکی از معیارهاي ارزیابی در اولتراسونوگرافی محسوب میي پروستات و بیضهها، غدهابعاد کلیه ياهتغییر
ي بین ابعاد کلیه، غدهو نسبت ارتباط این تحقیق، بررسی  دادن هدف از انجام. شوندتر از حد طبیعی خود میتر یا بزرگها کوچکبیماري

اولتراسونوگرافیو شدبالغ بومی انجامسگقالده30تحقیق روي. بودبا اولتراسونوگرافی  هاي بومی سالمروستات و بیضه در سگپ
چپ و قطر وراستهايبیضهي پروستات،غدهچپ، وراستهايکلیهارتفاعو عرضطول،و گردیدانجاماستانداردهايروشطبق

مشخص ها و نسبت بین ابعاد آننویرسپ یهمبستگ گیري شده به کمک ضریبموارد اندازهارتباط بین . گیري شدنداندازهشکمیآئورت
ها و بالعکس وجود ي پروستات و بیضهها نسبت به غدهبین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه داريیهمبستگی مستقیم و معن.گردید

میانگین ). >05/0P(داشتند داريیمستقیم و معن ارتباطچنین ابعاد این سه عضو نسبت به قطر آئورت شکمیهم). >05/0P(داشت 
 عرض کلیه به عرضنسبت میانگین . بودبرابر 2/7و  3/2، 6/2به ترتیب قطر آئورت و  نسبت طول کلیه به طول پروستات، طول بیضه

ارتفاع پروستات،  ارتفاع کلیه به ارتفاعنسبت میانگین همچنین . بود برابر0/4و 9/1، 4/1بیضه و قطر آئورت به ترتیب عرض پروستات، 
. دست آمده ببرابر4/4و  3/2، 7/1بیضه، قطر آئورت به ترتیب 

ي پروستات، بیضه، آئورت، سگ اولتراسونوگرافی، کلیه، غده :کلیديکلمات

مقدمه
ي ها، غدههایی نظیر کلیهیکی از معیارهاي ارزیابی اندام.

تغییر اولتراسونوگرافی، يوسیلهها بهپروستات و بیضه
Seiler(هاستابعاد آن ي ها، غدهابعاد کلیه. )2013

تر یا ها کوچکها در برخی از بیماريپروستات و بیضه
 Kinns and Nelson(شوند تر از حد طبیعی خود میبزرگ

2013, Riedesel 2013 .(ها تنوع نژادي در سگ ،فیاز طر
گسترده است و به نژادهاي کوچک، متوسط و بزرگ جثه 

کیلوگرم  1ها از وزن بالغ آن يگستره. شوندتقسیم می
باشد متغیر می) سنت برنارد(کیلوگرم  115تا ) شی هوآهوآ(
)Hawthorne et al. ها، به همین دلیل ابعاد کلیه). 2004

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده*1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده 2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه بهداشت مواد غذایی، دانشکدهدانشیار 3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهايکتراي حرفهديآموختهدانش 4

، نیز کنندها که از جثه تبعیت ي پروستات و بیضهغده
تاکنون منبع یا جدولی راجع به ابعاد طبیعی . متنوع است

ها در تصاویر پروستات و بیضهي ها، غدهکلیه
منتشر نشده  ،هاي نژاد مختلفاولتراسونوگرافی در سگ

روش قابل اعتمادي براي طبیعی بودن  ،بنابراین؛است
 يها به وسیلهبیضهي پروستات و ها، غدهابعاد کلیه

اولتراسونوگرافی در دسترس نیست و در منابع 
ها نسبت به وزن بدن اولتراسونوگرافی، ابعاد این اندام

 قابل قبولیاگر چه ارتباط مثبت و . گزارش شده است
ولی ،ها نسبت به وزن بدن وجود داردبین ابعاد این اندام

E-mail: alighadiri@scu.ac.ir)ي مسئولنویسنده(
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 Matton and(است ها زیادانحراف از معیار آنمیزان

Nyland 2015, Nyland et al. 2015 .( در رادیوگراف
برابر  5/3تا  5/2ها در سگ ي کلیهاندازه) VD(شکمی پشتی 

ي دوم کمري در منابع رادیولوژي گزارش شده طول مهره
در سال و همکاران Finco 1971 .(Mareschal(است 
اي بین براي رفع مشکل تعیین ابعاد کلیه، مقایسه2007

و گزارش  ندطول کلیه با قطر آئورت شکمی انجام داد
ي طول کلیه نسبت دند که در اولتراسونوگرافی، اگر اندازهکر

تر از و بزرگبرابر5/5تر از کوچک ،به قطر آئورت شکمی
شبیهمشکالتی. شودغیر طبیعی قلمداد می ،باشدبرابر1/9
طبیعیخصوصدر،شدگفتههاکلیهمورددرکهآنچهبه
ذکرنیزبیضهوپروستاتيغدهابعادبودنطبیعیغیریا

، 5تا  8/1ي طول دامنه ،ي پروستاتبراي غده. استشده
متر ذکر شده سانتی 6/3تا  4/1و ارتفاع  3/4تا  4/1عرض 

طول  يها دامنهراجع به بیضه. )Atalan et al. 1999(است
هاي با وزن تا ده کیلوگرم متر براي سگسانتی 3/3تا  5/1از 
 31هاي با وزن بین متر براي سگسانتی 4تا بیش از  6/2و 
هدف از  ).Hecht 2008(کیلوگرم گزارش شده است 40تا 

همبستگی این تحقیق، بررسی ارتباط و میزان دادن انجام 
ي پروستات و ها، غدهبین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه

ها نسبت به یکدیگر، نسبت به قطر آئورت در بیضه
باشد که بر اساس اولتراسونوگرافی در سگ سالم بومی می

. دانش و اطالعات ما تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است
ی به تواند کمک شایاننتایج تحقیق حاضر می ،بنابراین

. هاي دامپزشکی نمایدن رادیولوژي و کلینیسینامتخصص

کارروشومواد
میانگین قالده سگ بومی بالغ سالم با 30در این تحقیق

مورد مطالعه قرار  ال،س3تا 1کیلوگرم و سن9/20وزنی 
بالینی  يمورد معاینه ،ها به طور دقیقي سگهمه .گرفت

 دوزو یک  گانه7واکسن دوزیک ها تمام آن. قرار گرفتند
هاي ضددریافت کردند و سپس با قرصواکسن هاري 

.تحت درمان قرار گرفتند ،لوامیزول پرازیکوانتل وانگل 
آغاز مطالعه بر ساعت قبل از 12مدت ی به یپرهیز غذا

ها در نظر گرفته شد، در این خصوص روي سگ
به منظور .توجود نداش ،آب دریافت محدودیتی از نظر

mg/kg(ترکیب کتامین هیدروکلراید از  اتحیوان کردنآرام

ها سگ.گردیدده ااستف) mg/kg15/0(و آسپرومازین) 10
دو سپس . حداقل به مدت دو هفته تحت نظارت بودند

با نماهاي جانبی و  رادیوگراف عمود بر هم استاندارد
 براي انجام.دی تهیه شمشک ياز محوطه شکمی پشتی

مورد نظر  يپوست تراشیده و ناحیه،اولتراسونوگرافیدادن 
اولتراسونوگرافی با ترانسدیوسر محدب .دتمیز و شسته ش

دستگاه سرفونیکس مگاهرتزي 6و خطی مگاهرتزي 5
)Sirfonix مدلPC- basedصورت گرفت)ساخت کانادا 

ي پروستات، بیضه و ها، غدهویر مناسب از کلیهاتصو 
، هاارتفاع کلیه و طول، عرضو سرخرگ آئورت تهیه 

شکمی و قطر سرخرگ آئورتها هاي پروستات، بیضهلوب
ي رخرگ کلیوي چپ در مرحلهدر خلف محل جدا شدن س

.)4تا  1تصاویر (گیري شداندازه،انبساط

گیري اندازه :ي چپاولتراسونوگرافی کلیهتصویر : 1تصویر 
 ،در یک اسکن دورسال از کلیه) L2(و عرض ) L1(طول 

.نشان داده شده است

گیري اندازه :اولتراسونوگرافی پروستاتتصویر : 2تصویر 
نشان  ،ي پروستاتدر یک اسکن ساژیتال از غده) L1(طول 

.داده شده است
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:اولتراسونوگرافی برش طولی از بیضهتصویر : 3تصویر 
در یک اسکن ساژیتال ) L2(و ارتفاع ) L1(گیري طول اندازه
.نشان داده شده است ،بیضه

یک تصویر  :آئورت اولتراسونوگرافیتصویر : 4تصویر 
گیري قطر اندازه ،سرخرگ آئورت شکمیاسکن طولی از 

)L1 (دهدرا نشان می.

ينسخهSPSSافزار آماريبراي محاسبات آماري از نرم
 ابعادبین ارزیابی اختالف براي چنین هم.  استفاده شد16

از  راست و چپ هايهاي پروستات و بیضه، لبهاکلیه
میزان ارتباط و به عالوه،گردید؛استفاده آزمون تی زوجی 

ي ها، غدهارتفاع کلیه و همبستگی بین طول، عرض
قطر نسبت به و ها نسبت به یکدیگربیضهپروستات و

مقدار واستفاده  ،پیرسوناز ضریب همبستگی آئورت 
05/0=αلحاظ گردید ،مبناي قضاوت آماري.

نتایج
بالینی، رادیوگرافی و  يبر اساس معاینه

در  .سالم بودند ،هاي مورد مطالعهاولتراسونوگرافی، سگ

 يمیانگین و انحراف معیار، کمینه و بیشینه 1جدول 
گیري شده با اولتراسونوگرافی هرکدام از موارد اندازه

داري بین طول، گونه اختالف معنیهیچ. آورده شده است
هاي راست هاي راست و چپ، لوبعرض و ارتفاع کلیه

هاي راست و چپ مشاهده نشد و چپ پروستات و بیضه
)05/0(P> .از میانگین طول، عرض و  ،بر این اساس

بستگی بین هاي راست و چپ، براي بررسی همارتفاع کلیه
در . ابعاد کلیه با ابعاد پروستات و بیضه استفاده شد

ها نیز به همین ترتیب ي پروستات و بیضهخصوص غده
.اقدام گردید
بین ) r(رگرسیون و میزان ضریب همبستگی معادالت

بر . آورده شده است 2هاي مورد مطالعه در جدول ارگان
درهیکلابعاددر این جدول،  rاساس میزان 
ابعادبايداریمعنومستقیمهمبستگی،اولتراسونوگرافی

همین  به. داشتآئورتقطرو بیضه ،پروستات يغده
،کلیهابعادباپروستاتيهمبستگی بین ابعاد غده ،ترتیب
عالوه بر این، ؛بودداریمعنومستقیم،آئورتقطر وبیضه
 ابعادبادار معنینیز داراي ارتباط مستقیم و بیضهابعاد
با توجه به . بود آئورتقطرپروستات و  يغدهها،کلیه

ي پروستات، وجود ارتباط و همبستگی بین ابعاد کلیه، غده
ار،یمعانحرافن،یانگیمبیضه و قطر آئورت شکمی، 

هر سه ارگان یاد شدهابعادبیننسبتينهیکمونهیشیب
میانگین  ،عنوان نمونهبه ؛شده است آورده2نیز در جدول 

نسبت طول کلیه به طول پروستات، طول بیضه و قطر 
برابر، نسبت عرض کلیه  2/7و  3/2، 5/2آئورت به ترتیب 

به عرض پروستات، عرض بیضه و قطر آئورت به ترتیب 
برابر و نسبت ارتفاع کلیه به ارتفاع  0/4و  9/1، 4/1

 3/2، 7/1پروستات، ارتفاع بیضه و قطر آئورت به ترتیب
).2جدول(برابر محاسبه گردید  4/4و 
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طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیه، ) متر مکعبسانتی(و حجم ) مترمیلی(ي ابعاد میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه: 1جدول 
قالده سگ بومی سالم 30اولتراسونوگرافی از ي پروستات و بیضه و قطر آئورت شکمی در غده

شاخص
متغیر

کمینهبیشینهانحراف معیارمیانگین

کلیه

7/633/79/734/46طول

2/359/35/417/24عرض
4/389/49/441/28ارتفاع

9/428/128/6515حجم

پروستات

1/2554/356/15طول

8/2451/368/15عرض
4/239/4331/14ارتفاع

5/87/42/219/1حجم

بیضه

2/274/32/336/21طول
7/184/34/254/12عرض

0/177/22/231/13ارتفاع
9/42/22/100/2حجم

7/852/05/95/7قطر آئورت

9/204/22515وزن حیوان
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ي ها، غدهي بین ابعاد کلیهو میانگین نسبت، انحراف معیار، کمینه و بیشینه )r(همبستگیرگرسیون، ضریبمعادالت: 2جدول 
).>001/0p(قالده سگ بومی سالم  30پروستات، بیضه و قطر آئورت شکمی در اولتراسونوگرافی از 

شاخص
نسبت بین

میانگین
نسبت

انحراف
معیار

معادله رگرسیونبیشینهکمینه
ضریب 
)r(همبستگی 

طول کلیه 
)KL (به

PL(5/229/00/21/3KL=32.78+(1.23PL)83/0(طول پروستات 
TL(3/218/00/28/2KL=17.40+(1.70TL)79/0(طول بیضه 
AD(26/754/08/50/8KL=-40.06+(11.86AO)84/0(قطر آئورت

طول 
پروستات 

)PL (به

KL(39/004/05/03/0PL=-10.43+(6.56KL)83/0(طول کلیه 
TL(92/012/072/01/1PL=-5.09+(1.11TL)77/0(طول بیضه 
AD(8/246/00/29/3PL=-35.87+(6.98AO)73/0(قطر آئورت 

طول بیضه 
)TL (به

KL(4/003/03/05/0TL=34.30+(0.37KL)79/0(طول کلیه 
PL(1/114/08/03/1TL=13.74+(0.54PL)77/0(طول پروستات 

AD(1/327/06/25/3TL=-16.62+(5.01AO)76/0(آئورتقطر 

عرض کلیه 
)KW (به

PW(4/118/00/18/1Kw=20.24+(0.61Pw)76/0(عرض پروستات 
TW(9/123/05/13/2Kw=19.30+(0.85Tw)74/0(عرض بیضه
AD(0/433/00/36/4KW=-13.03+(5.52AO)73/0(قطر آئورت

عرض 
پروستات 

)PW (به

KW(7/009/05/09/0PW=-9.17+(0.96Kw)76/0(عرض کلیه 
TW(3/119/00/17/1Pw=4.45+(1.07Tw)74/0(عرض بیضه 
AD(8/247/09/19/3PW=-32.05+(6.5AO)68/0(قطر آئورت

عرض بیضه 
)TW (به

KW(5/006/04/06/0Tw=-4.42+(0.66Kw)74/0(عرض کلیه 
PW(7/01/05/09/0Tw=5.87+(0.52Pw)74/0(پروستات عرض 

AD(1/232/04/17/2TW=-18.02+(4.21AO)63/0(قطر آئورت

ارتفاع کلیه 
)KH (به

PH(7/121/02/11/2KH=19.94+(0.79PH)79/0(ارتفاع پروستات 
TH(2/224/08/18/2KH=15.89+(1.32TH)73/0(ارتفاع بیضه 

AD(3/441/05/39/4KH=-22.38+(6.96AO)73/0(آئورتقطر 
ارتفاع 

پروستات 
)PH (به

KH(6/008/04/07/0PH=-6.91+(0.79KH)79/0(ارتفاع کلیه 
TH(3/12/09/07/1PH=0.76+(1.33TH)74/0(ارتفاع بیضه 
AD(6/247/08/17/3PH=-31.52+(6.28AO)67/0(قطر آئورت

بیضه ارتفاع 
)TH (به

KH(4/004/03/05/0TH=1.21+(0.41KH)73/0(ارتفاع کلیه 
PH(7/01/05/00/1TH=-7.35+(042PH)74/0(ارتفاع پروستات 

AD(9/125/04/14/2TH=-12.36+(3.37AO)64/0(قطر آئورت
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بحث
هاي دستگاه ادراري و براي تشخیص و کنترل بیماري

هاي مختلفی وجود روش ،تناسلی در حیوانات کوچک
ها به شمار ترین آندارند که اولترسونوگرافی جزو مهم

به  منابعجو در و  جست با). Kealy 2011(رود می
در خصوص ارتباط و میزان  یقیرسد که تحقینظر نم

در  هاي پروستات و بیضهها، غدهکلیهابعاد همبستگی بین 
هاي لذا یافته؛اولتراسونوگرافی در سگ انجام گرفته باشد

اي پیدا ي حاضر از این جهت نیز اهمیت ویژهمطالعه
.کندمی

بین دو  ايمقایسهابعادازاستفاده،علم رادیولوژي در
ايتازهچیز،طبیعیغیرحاالتبامقایسهبرايساختار 

سینه، عروق  يو ابعاد قلب نسبت به ابعاد قفسه نیست
ياندازه،)Buchanan 2000(هاریوي نسبت به عرض دنده

يغدهو) Riedesel 2013(هامهرهيبدنهبهنسبتهاروده
هامهرهستونتاعانهيفاصلهبهنسبتپروستات

)Lattimer and Essman .شودمیسنجیده)2013
اي ترین مثال در خصوص استفاده از ابعاد مقایسهمعروف

) VHS(اي قلب ي مهرهبین دو ساختار، مقیاس یا اندازه
ي طول محور بلند و در تصاویر رادیولوژي است که اندازه

اي هاي سینهي مهرهکوتاه قلب در سگ بر اساس طول بدنه
Buchanan(شود به سمت خلف بیان می 4Tاز  2000 .(

Hansson  ي نسبت بین اندازه 2002و همکاران در سال
هاي یز چپ را نسبت به قطر سرخرگ آئورت در سگدهل

سالم و با اتساع دهلیز چپ در اولتراسونوگرافی بیان 
 2002و همکاران در سال  Hanssonتحقیق . نمودند

و همکاران در سال  Mareschalاي شد تا دست مایه
هنگام در براي رفع مشکل تعیین ابعاد کلیه 2007

طول کلیه با قطر آئورت  نیب يا، مقایسهاولتراسونوگرافی
قالده سگ سالم از نژادها  92ها در آن. دهندشکمی انجام 

مشاهده کردند که نسبت طول کلیه به  ،هاي مختلفو وزن
دست ه برابر ب4/9تا  5/5قطر آئورت در مقطع طولی بین 

تر ي کوچکنشان دهنده برابر 5/5از تر کمسبت ن. آمد

 برابر 4/9نسبت بیش ازو  طبیعیبودن کلیه از حالت 
گزارش طبیعی،بودن کلیه از حالت تر ي بزرگدهنده نشان
برابر 8تا  8/5بین طول کلیه  ،در تحقیق حاضر. شد

آن نزدیک، ولی  يبود که کمینهعرض آئورت شکمی 
در و همکاران  Mareschalتر از تحقیق آن کم يبیشینه
به دلیل یکسان ممکن است این اختالف  .بود2007سال 
) سال 3تا  1بین (تر سنی کم يو دامنه )بومی(نژادبودن 
میانگین . هاي مورد مطالعه در تحقیق حاضر باشدسگ

ي مطالعهها نسبت به قطر آئورت در نسبت طول کلیه
دست آمده در تحقیق ه مشابه عدد ب) 26/7(انجام شده

Mareschal  بود) 3/7(2007و همکاران در سال.
Barella  تحقیقی در  2012و همکاران در سال

ها به عرض آئورت به کلیه يخصوص نسبت بین اندازه
قالده سگ سالم انجام  26ي اولتراسونوگرافی در وسیله
که نسبت طول کلیه به قطر  کردندها گزارش آن .دادند

 يباشد که میزان کمینهمیبرابر 11/7تا  08/4آئورت بین 
در سال و همکاران  Mareschalتر از گزارش کم ،آن

.حاضر استتحقیق و  2007
 ،هاي راست و چپ با همابعاد کلیه ،در این تحقیق

گونه اختالف آماري بین مقایسه و مشاهده شد که هیچ
 ؛شودهاي راست و چپ هر حیوان مشاهده نمیابعاد کلیه

ها استفاده کدام از ابعاد کلیهاز میانگین هر ،بر این اساس
و همکاران در  Nylandنیز توسط  اي قبالًچنین یافته. شد

و  Barellaو  2008در سال d'Anjouو 2015سال 
به همین . بودگزارش شده  2012همکاران در سال 

هاي راست و چپ ابعاد لوب ،در تحقیق حاضر ،ترتیب
هاي راست و چپ مشابه آنچه که ي پروستات و بیضهغده

دار باهم نداشتند اختالف معنی ،ذکر شده استدر منابع 
)Kinns and Nelson 2013, Lattimer and Essman 

2013 .(
قابل ارتباط و همبستگیحاضر نشان داد که  يمطالعه

ها نسبت به طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیهبین  قبولی
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چنین هم .ها و بالعکس وجود داردبیضه ،ي پروستاتغده
ارتباط  ،ابعاد این سه عضو نسبت به قطر آئورت شکمی

هاي حاصل از این بنابراین از یافته. ستمثبتی را دارا
. توان در موارد درمانگاهی استفاده کردتحقیق می

تشکر و قدردانی
مین أت برايمعاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز  ينویسندگان مقاله، مراتب تقدیر و تشکر خود را از حوزه

.دارندابراز می ،تحقیق حاضر هايهزینه
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Abstract
Changes in kidneys, prostate gland and testes dimensions are evaluated by ultrasonography 

which may be greater or smaller than their normal values in some diseases. The aim of this 
study was evaluation of correlation between renal, prostatic gland and testicular dimensions in 
native healthy dogs by ultrasonography. The study was conducted on 30 native, adult healthy 
dogs. Ultrasonography was performed based on standard method and length, width and height 
of kidneys, prostate gland, testes and aortic diameter were measured carefully. Pearson 
correlation coefficient was used for correlation between measurements. There was a direct 
significant correlation between length, width and height of kidneys, prostate glands, testes 
with each other and with aortic diameter (P<0.05). Ratio mean of kidneys length to length of 
prostate glands, testes and aortic diameter, were 2.6, 2.3 and 7.2, respectively. Ratio mean of 
kidneys width to width of prostate glands, testes and aortic diameter were 1.4, 1.9 and 4.0, 
respectively. Ratio mean of kidneys height to height of prostate glands, testes and aortic 
diameter, were 1.7, 2.3 and 4.4, respectively. 

Key words: Ultrasonography, Kidney, Prostate gland, Testis, Dog
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