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يهادر قوچ يهاي اولتراسونوگرافی دستگاه ادراریافته يمطالعه
ياریبخت ينژاد لر

4فاطمه عبدالهیو  3حاجیکالییمحمدرحیم حاجی ،2یرسول ایآر، *1علیرضا غدیري

2/3/97: تاریخ پذیرش23/7/96:  تاریخ دریافت

چکیده
در ) ارتفاع و حجم ،طول، عرض(هاهیابعاد کل يریگاندازه نیب یارتباط و همبستگ زانیم نییتعهدف از انجام این تحقیق 

مطالعه .باشدیم هاي اولتراسونوگرافی دستگاه ادراري قوچ نژاد لري بختیاريها و بررسی یافتهی آنبا ابعاد واقع یاولتراسونوگراف
 گاهیته قیمثانه از طر يجستجوتهیگاه راست و قیها از طر کلیه يجستجو .انجام گرفتي سالماریبخت ينژاد لرراس قوچ  20روي

از آزمون رگرسیون خطی و آنالیز . گیري شداندارههاهیکلواقعی ابعاد ها پس از ذبح دام.انجام گرفت يراست و به روش داخل مقعد
مبناي  α=05/0. ها در اولتراسونوگرافی با واقعیت استفاده گردیدي میزان همبستگی بین طول، عرض، ارتفاع و حجم کلیههمبستگی برا

چپ در وسط تهیگاه راست قابل  يهو کلی 12اي  و در فضاي بین دنده 13يهراست از خلف دند يکلیه.قضاوت آماري لحاظ گردید
، عرض ،طولمیانگین . هاي چپ و راست تقریباً یکسان بود ابعاد در کلیه. بود واناتیح ریها مشابه ساهیکل يتهیاکوژنس. مشاهده بود

 7/7و 5/7به ترتیب مدوال و قطر کورتکس ،متر مکعبسانتی 1/32متر و میلی2/30،7/36، 3/62به ترتیب راست يهیکلارتفاع و حجم 
طول، عرض،  نیبمثبت و مستقیمارتباط . بود مترمیلی 6/13و قطر پارانشیم 8/9و 4/30به ترتیبو عرض سینوس ، طولمترمیلی

مثانه فقط از طریق داخل .ها وجود داردآن یبا طول، عرض، ارتفاع و حجم واقع یراست و چپ در اولتراسونوگراف يهیارتفاع و حجم کل
قابل مشاهده  هاقوچمیزناي در هیچ کدام از . صاف و یکنواخت بود آن يهادرار درون آن بدون اکو و دیوار. قابل اسکن بود يمقعد
.نبود

کلیه، اولتراسونوگرافی، گوسفند لري بختیاري، قوچ:کلیديکلمات

مقدمه
-و بیاساسی  اولتراسونوگرافی یک روش ارزشمند،.

هاي دستگاه ادراري است که  در تشخیص بیماريخطر 
ارزیابی کلیه،  برايداراي سرعت و ارزش تشخیصی باال 

Osboren(باشد میزناي، مثانه و پیشابراه می and Finco

ي توان تغییرات اندازهاولتراسونوگرافی میدر ).1995
ها، وضعیت کورتکس و مدوال، لگنچه، وجود  کلیه

ضایعات فضاگیر، هیدرونفروز، نئوپالزي، التهاب مثانه، 
هاي پایینی  ها، دایورتیکول مثانه و انسداد قسمت سنگ

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران گروه علوم درمانگاهی، دانشکده استاد*1

شیراز، شیراز،ي دامپزشکی، دانشگاه ، دانشکدهمدیریت بهداشت دامدانشیار گروه  2
، ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده 3
ایران ،، اهوازدانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز اي،دکتراي حرفه آموختهدانش4

دستگاه ادراري را ارزیابی و پاسخ به درمان و روند 
-همچنین از اولتراسونوگرافی می. کردبیماري را پیگیري

به . ها استفاده نمود برداري از کلیه توان جهت نمونه
توان سایر  ي اولتراسونوگرافی دستگاه ادراري میوسیله
هاي  مجاور دستگاه ادراري، از جمله کبد و ارگانهاي  بافت

کردشکمی را به طور همزمان بررسی يمحوطه
)d'Anjou 2008, Seiler 2013, Nyland et al. 2015.(

، اهواز، ایراناهواز
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ونوگرافی طبیعی دستگاه ادراري سگ، تکنیک اولتراس
راجع .شده استدر منابع متعددي گزارشو اسبگربه

به تکنیک اولتراسونوگرافی طبیعی دستگاه ادراري 
Braun(نشخوارکنندگان کوچک و حتی گاو et al.

1992a,b, Braun . شودمنابع بسیار اندکی یافت می )1993
Braun  در سال و همکارانb1992هاي یافته

ماده را منتشر اولتراسونوگرافی دستگاه ادراري گوسفند 
مقاله بعضی از اختصاصات در این . شده است

اولتراسونوگرافی راجع به نژاد خاصی از گوسفند سویسی 
همچنین نامبرده در همان سال  .ارائه شده است

هاي همان نژاد را گزارش و مشاهده اولتراسونوگرافی قوچ
.باشدیم هاشیتر از مها بزرگدر قوچ هاهیکرد که ابعاد کل

رکنندگان کوچک و در بعضی از کتب طب داخلی نشخوا
بزرگ نیز به تکنیک اولتراسونوگرافی دستگاه ادراري 

که حتی این  شده است،اشاره نشخوارکنندگان کوچک 
در ایران . دانکردهمنابع نیز به مقاالت یاد شده رجوع

مقاالت کمی در مورد اولتراسونوگرافی نشخوارکنندگان در 
اه ادراري هاي اولتراسونوگرافی دستگ یافته.دسترس است

و )Ghadiri et al. 2008(نژاد لري بختیاري ماده گوسفند
 Vosough and(ها در بزکلیه طبیعی ولتراسونوگرافیا

Mozaffari 2009 (ًدر ایران گزارش شده است نیز قبال .
 منبع دیگري راجع به ،در اینترنت جستجوبا

یافت  نشخوارکنندگان کوچکاولتراسونوگرافی طبیعی
در خصوص تشخیص با این وجود، .نشد

هاي دستگاه ادراري در اولتراسونوگرافی برخی بیماري
نشخوارکنندگان نیز مقاالت با ارزشی چاپ شده است 

)Braun et al. 1992a,b, Harison et al. 1992, Hayashi 

et al. 1994, Scott 2000( .هاي دستگاه از طرفی بیماري
 Fetcher(اهمیت زیادي دارد ادراري در نشخوارکنندگان 

1989, Kimberling and Arnold 1983.(
و همکاران در مقاالت خود در  Braunجا که از آن

گوسفندان نر و ماده نژاد سویسی، مشاهده کردند که 
با هم ژادن اینشیو م در قوچهاهیابعاد کل نیانگیم

اساس، بر این )Braun et al. 1992a,b(هایی دارندتفاوت

هاي اولتراسونوگرافی دستگاه ادراري یافتهبر آن شدیم که 
 .دهیممورد بررسی قرار را نیز هاي نژاد لري بختیاري قوچ

از طرفی در منابع موجود، میزان ارتباط و همبستگی بین 
) طول، عرض و ارتفاع و حجم(ها گیري ابعاد کلیهاندازه

گیري اندازه(هادر اولتراسونوگرافی با ابعاد واقعی آن
در نشخوارکنندگان ) ها در خارج از بدنمستقیم کلیه

هدف کوچک تا کنون مشخص نشده است به همین دلیل 
تعیین میزان ارتباط و همبستگی بین تحقیق دیگر این 

ها در اولتراسونوگرافی با ابعاد واقعی گیري ابعاد کلیهاندازه
داراي  منظربنابراین تحقیق حاضر از دو . ها استآن

.اهمیت است

کارروشومواد
 ياریبخت يقوچ نژاد لر سأر 20يحاضر رو يمطالعه

تا  12یبیو سن تقر لوگرمیک 94/32یوزن نیانگیبالغ با م
هاقوچ قیقبل از انجام تحق. رفتیماه صورت پذ 14

و آلبندازول  یقیتزر نیورمکتیآ(ضدانگلیدرمانتحت
 تیسپس به مدت دو هفته وضع.قرار گرفتند)یخوراک

پس از  .قرار گرفت بررسیموردهاآن متو سال هیتغذ
 دیگرد دییأت ینبالینظرازهاسالمت دام ،يدو هفته نگهدار

 .آماده شدند یاولتراسونوگراف اتیعمل يو برا
ساخت  کسیدستگاه سرفون يلهیاولتراسونوگرافی به وس

 5/7و خطی 5محدب  هايکشور کانادا و ترانسدیوسر
درمعاینات اولتراسونوگرافی .صورت گرفت يمگاهرتز
تهیگاه  دروان حیپشم. گرفتانجامایستادهوضعیت

پس.شدتراشیده12و11اي دندهراست و فضاهاي بین
 روياولتراسونوگرافیژلپوست،شستنوکردنزتمیاز

ها در مقاطع  از کلیه یاولتراسونوگراف .شد دهیپوست مال
طولی مقطع براي بررسی . طولی و عرضی انجام گرفت

راست ترانسدیوسر در پشت برجستگی آخرین  يکلیه
براي بررسی . سمت راست حیوان قرار داده شد يدنده
وسط  درطولی، ترانسدیوسر  صورتچپ به يکلیه

کهشددادهقرارصورتیبهراستگاهیگودي تهی
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درها کلیهبررسیبراي.باشدکمريهاي مهرهباموازي
عمود بر محور  صورتبهترانسدیوسرعرضی،مقاطع

که شامل طول،  ها ابعاد کلیه .شد طولی هر کلیه قرار داده 
با نرم افزار دستگاه (ها کلیه ارتفاع، عرض و حجم

طولی و  هاي اسکندر ، )گیري شداولتراسونوگرافی اندازه
، مدوال ،کورتکس يض سینوس، اندازهطول و عر، عرضی

 يو فاصله) ي کورتکس و مدوالمجموعه(پارانشیم 
هاي طولی و عرضی  ها از سطح پوست در اسکن کلیه

کردنهمچنین مناطقی که امکان اسکن. گیري شدند اندازه
ازمثانهاسکن.گردیدثبتداشتوجودآندرها کلیه
 تیراست و با هدا یگاهته يهیسطح شکم در ناح قطری

-حفرهسمت به(یو خلف داخلیسمت امواج فراصوت به

از طریق وگرافی مثانه اولتراسون.انجام شد) یلگن ي
انجام  )با ترانسدیوسر خطی پنج مگاهرتزي(رودهراست

، آن در حالت پر يدیوارهضخامتومثانهابعادوشکلو
-لگنی یا خارج حفره يموقعیت مثانه از لحاظ درون حفره

دادنبابودخالیمثانهکهدر مواقعی .شدلگنی ثبت  ي
و پس از پر وانحیبهکافیزماندادنوحیوانبهآب

ازپسهمچنین. گردید میآغازها بررسیمثانه،شدن
کن مثانه در حالت پر، با دادن حبس تنفس به حیوان اس

.شدو اسکن مثانه خالی نیز انجام  خالیمثانه 
ها گیري مستقیم و تعیین ابعاد واقعی کلیهبراي اندازه

بالفاصله و  ذبحهاقوچ یتمام)روش استاندارد طالیی(
-کلیهاطرافاضافیهايبافتتماموخارجبدنازهاکلیه

با  هاهیکل واقعیارتفاعوعرضطول،.شدبرداشتهها
حجم به روش  يرگیاندازه براي. شدگیرياندازه سیکول

تاکهمدرجاستوانهیکدرونکلیههرورسازي،غوطه
 یزانم.شددادهقراربود،شدهپرآبازمشخصیمیزان

حجم جدید حاصل از قرار دادن کلیه در استوانه مدرج 
یادداشت و حجم اولیه از آن کم شد تا میزان حجم واقعی 

.هر کلیه مشخص گردد
SPSS-16افزار آماريبراي محاسبات آماري از نرم

میانگین، دامنه و انحراف معیار هرکدام از .  استفاده شد
هاي کلیه ابعادي بین براي مقایسه .ها دست آمدمتغیر

از آزمون .داستفاده شاز آزمون تی زوجی راست و چپ، 
 یهمبستگ زانیم يرگرسیون خطی و آنالیز همبستگی برا

استفاده  ابعاد واقعیبا  یدر اولتراسونوگراف هاهیکلابعادنیب
.مبناي قضاوت آماري لحاظ گردید α=05/0. دیگرد

نتایج
هارهیافت اولتراسونوگرافی کلیه

راست و چپ بدون پرهیز  يدر تمامی موارد هر دو کلیه
اولتراسونوگرافی قابل  يوسیلهبهایستادهحالتغذایی و به 
راست و چپ از  هايهیکل يامکان مشاهده .اسکن بودند

.سمت راست وجود داشت گاهیته
ها از سمت راست بدن و ي راست در تمامی قوچکلیه

ي سیزده اي و خلف دنده از دوازدهمین فضاي بین دنده
ي راست ي کلیههمچنین براي مشاهده .قابل مشاهده بود

بایست به اي یازده، امواج فراصوت می دندهاي بیندر فض
ي راست قابل شدند تا کلیه سمت خلف جهت داده می

ي راست اي، کلیه دندهي بیندر فاصله. اسکن باشد
ترین بخش این فضا، با جهت معموالً در باالترین یا پشتی

. راحتی قابل مشاهده بوددادن امواج از جانب به داخل به
ي سیزده و به دادن ترانسدیوسر در خلف دندهبا قرار

ي راست کلیه) اسکن طولی(موازات آن مقاطع سهمی 
ي مقاطع طولی از کلیه يبنابراین براي تهیه. شدتهیه می

هاي عرضی و پشتی روي راست ترانسدیوسر بین اسکن
ي راست ي مقاطع عرضی از کلیهتهیه.شدبدن قرار داده 
اسکن (یوسر عمود بر محور طولی آن انسدبا چرخاندن تر

ذکر است که الزم به.، قابل انجام بود)پشتی از بدن تقریباً
ها ثابت و بدون ي راست در تمامی قوچموقعیت کلیه

.تغییر بود
گاهی سمت راست بدن ي تهیي چپ از ناحیهکلیه

قابل مشاهده و بررسی بود ولی موقعیت آن نسبت به 
طوري که با به. ها متغیر بودون مهرهي عرضی ستزائده

ي جا شدن حیوان یا در اثر حرکات تنفسی محل کلیهبهجا
دست در بعضی موارد قرار دادن کف .کردچپ تغییر می

در تهیگاه مقابل و با کمی فشار روي احشاء براي اسکن 
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ي چپ از براي اسکن کلیه . ي چپ ضروري بودکلیه
ي راست و در ي کلیهمشاهدهتهیگاه راست پس از 

هاي پشتی یا تر نسبت به آن و با اسکنموقعیتی خلفی
عرضی از بدن و با هدایت امواج فراصوت به سمت 

ي چپ جستجوي کلیه بایست بهتهیگاه چپ، می
کردن آن در وسط گودي  موقعیت اسکن . پرداخت

هاي دوم تا  ي عرضی مهرهتهیگاهی به موازات زائده
-ي چپ تقریباً در فاصلهموقعیت کلیه . بود چهارم کمري

  .ي عرضی قرار داشتمتري از زائده سانتی 10تا  5ي 
 ي چپ ترانسدیوسر بهي مقاطع طولی از کلیهبراي تهیه

ي تهیه . گرفتصورت اسکن پشتی روي بدن قرار می
ي چپ با چرخاندن ترانسدیوسر مقاطع عرضی از کلیه

، )ن عرضی از بدنتقریباً اسک(عمود بر محور طولی آن 
.قابل انجام بود

ها کلیه ياکوژنسیته
طولی و عرضی کورتکس، مدوال و  هايدر اسکن    

تصاویر (بودند  زیابیهاي کلیوي قابل مشاهده و ار سینوس
 مناطق صورت سینوس کلیوي به تصویر ). 2و  1

به  که شد می دیده مرکزي موقعیت در هایپراکوییک
 سینوس به نسبت که مدوال و کورتکس از سادگی

آن واقع  يحاشیه در و داشته هایپواکوییک تصاویري
-ان صورت مدوال به يناحیه  .بود تفریق قابل ،بودند

 . شد می دیده  هیپراکوییک به صورت کورتکس و کاکویی
  .نبود مشاهده قابل کلیه کپسول ها کلیه از یک هیچ در

اي شکل  هاي دایره م ها که شامل هر مدوالي کلیه يناحیه
 مشاهده طولی و عرضی قابل سکنبدون اکو بودند در ا

 يکلیه دو هر در موارد تمامی در ها هرم این تعداد  .بودند
 در بعضی موارد . راست و چپ ده عدد شمارش شدند

 صورت به یمدوالی هاي هرم بین در لوبولی بین عروق
 صورت به کلیه ناف . بودند مشاهده قابل اکو بدون مناطق
هاي عرضی  شکل در اسکن اسبی علن یکیپراکوهای مناطق

لگنچه و  يهاي طولی مشاهده اسکن در . قابل مشاهده بود
 هايبخش از ترانسدیوسر ادند ابتداي میزناي با حرکت

 . بود پذیرامکان کلیه ناف یا شکمی سمت به کلیه پشتی

 و امتداد ولی بود مشاهده قابل روش این با میزناي ابتداي
 يتهیسیاکوژن همچنین.  مسیر آن قابل ردیابی نبود يادامه

نسبت به بافت کبد، در عمق برابر راست  يکورتکس کلیه
 يتهیکمی اکوژنس ای) پژواكهم( کییزواکویاز سطح بدن، ا

.بود ترکورتکس کم

کلیه، کورتکس اولتراسونوگرافی مقطع طولی از : 1تصویر 
)C( مدوال ،)M( سینوس ،)S (هاي کلیه به صورت و هرم

.خط چین نمایش داده شده است

اولتراسونوگرافی مقطع عرضی از کلیه، سینوس :  2تصویر 
.کلیه نشان داده شده است) پیکان(

اولتراسونوگرافی در ها کلیه ابعاد
در چپ و راست  يها میانگین ابعاد کلیه    

ها در مقادیر واقعی آن 1ل ی در جدواولتراسونوگراف
این ابعاد شامل میانگین طول،   .شده استذکر 2جدول 

عرض و حجم در اسکن طولی، ضخامت و عرض در 
هاي کورتکس و مدوال، طول و  اسکن عرضی، اندازه

از (هاي طولی و قطر پارانشیم  عرض سینوس در اسکن
تمامی  . در اسکن عرضی است) کورتکس تا انتهاي مدوال
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هاي چپ و راست تقریباً یکسان  هاي فوق در کلیه اندازه
درصد، اختالف  95بود و از لحاظ آماري با حدود اطمینان 

.هاي ذکر شده وجود نداشتداري بین تمامی اندازهمعنی

ي هاداري بین ابعاد کلیهدر ضمن، هیچ گونه اختالف معنی
گیري مشاهده نشد دازهراست و چپ در دو روش ان

)05/0P>.(

رأس قوچ نژاد لري بختیاري 20ها در کلیه) cm3(و حجم ) mm(ي ابعاد میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه: 1جدول 
کلیه چپکلیه راست

انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینهانحراف معیارمیانگینبیشینهکمینه

اسکن 
طولی

2/73/85/755/02/79/84/781/0قطر کورتکس
4/77/87/702/11/78/88/765/1قطر مدوال

2/243/334/3021/21/321/425/292/3طول سینوس
6/87/118/942/02/83/149/93/1عرض سینوس

2/571/683/6221/4540/692/611/5طول کلیه
1/277/352/3058/26/252/365/318/2عرض کلیه
24411/3221/525405/3121/6حجم کلیه

اسکن 
عرضی

4/279/323/3111/31/262/353/320/3عرض کلیه
1/328/387/3613/31/322/433/354/3ارتفاع کلیه

1/128/156/1322/12/112/169/134/1قطر پارانشیم
6/44/78/56/15/45/79/55/1فاصله از سطح پوست

هاي راست وچپ واقعی کلیه) cm3(و حجم ) mm(ي ابعاد میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه: 2جدول
رأس قوچ نژاد لري بختیاري 20در 

ه چپکلیکلیه راست
حجمارتفاععرضطولحجمارتفاععرضطول

8/593/2841362/601/292/402/37میانگین
2/42/32/45/57/42/31/58/5انحراف معیار

6835454167344442بیشینه
5324332756243228کمینه

با  یاولتراسونوگرافدر هیکل ابعادنیب یارتباط و همبستگ
یواقع ابعاد

اساس آزمون رگرسیون خطی و آنالیز همبستگی  بر
همبستگیگیري شده در اولتراسونوگرافی ابعاد اندازه

بر . )>05/0P(داشتواقعی ابعادبايداریمعنومستقیم
توان مشاهده کرد که هر ، می3در جدول  rاساس میزان 

گیري شده در اولتراسونوگرافی کدام از پارامترهاي اندازه
همچنین با قرار . به چه میزانی با واقعیت مطابقت دارند

گیري شده در فرمول هاي اندازهدادن هرکدام از شاخص
توان به مقدار واقعی آن با ضریب رگرسیون مربوطه می

. رسید
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ی با اولتراسونوگرافدر هاهیابعاد کلهمبستگی و ضریب) رگرسیونمعادالت(فرمول همبستگی : 3جدول 
سالم رأس قوچ نژاد لري بختیاري20در ها مقادیر واقعی آن

کلیه چپکلیه راست

معادله رگرسیون
ضریب 
)r(همبستگی 

معادله رگرسیون
ضریب 
)r(همبستگی 

از طریق) L(تعیین طول واقعی 
LU(L=0.122×LU-17.181/0L=0.115×LU-11.288/0(اولتراسونوگرافی طول 

از طریق ) W(تعیین عرض واقعی 
WU(W=1.21×WU-10.279/0W=1.22×WU-9.685/0(عرض اولتراسونوگرافی 

از طریق ) H(تعیین ارتفاع واقعی 
HU(H=1.21×HU-4.475/0H=1.11×HU-1.1778/0(ارتفاع اولتراسونوگرافی 

از طریق ) V(تعیین حجم واقعی 
VU(V=1.20×VU-1.6686/0V= 1.31×VU-2.2178/0(حجم اولتراسونوگرافی 

مثانه
ي کامل مثانه فقط از طریق در تمامی موارد مشاهده

که امکان اسکن مثانه در حالی. روده میسر گردیدراست
ادرار درون مثانه . ي تهیگاه راست میسر نشداز ناحیه

.ي مثانه یکنواخت و صاف بوددیواره. شد بدون اکو دیده 
موقعیت مثانه بالفاصله پس از عبور ترانسدیوسر به درون 

ي لگنی قرار روده بود، که در اکثر موارد در محوطهراست
هاي قدامی استخوان عانه ادامه  داشت و گاهی تا قسمت

گونه واکنش نامطلوب در حین هیچ.داشت
.ها مشاهده نشداولتراسونوگرافی و بعد از آن در قوچ

قطرومتر سانتی66/5±62/0قطر بزرگ مثانه  نیانگیم
ترینبیش. بودمتر سانتی51/3±842/0آنکوچک

2/6گردیدثبتمثانهبزرگقطربرايکهاي اندازه
ترینبیش. بودمتر سانتی5/4آنترینکمومتر سانتی
میزان آن  ینترکمومتر سانتی2/5مثانهکوچکقطرمیزان

مثانه در حالت پر به يقطر دیواره. متر بود سانتی 3/3
آن  زانمیترینبیشکهبود) 27/0±475/0(متوسططور

 2/0آن به ترتیب  يترین اندازهمتر و کم سانتی 3/0
.دگردیآوردمتر بر سانتی

بحث
طول، نیب یارتباط مثبت و کاملي حاضر در مطالعه

راست و چپ در  يهیعرض، ارتفاع و حجم کل
.داشتها وجود آن یواقع ابعادبا  یاولتراسونوگراف

ها و مثانه به طور کامل با این تکنیک  ارزیابی کلیههمچنین 
هاي حیوان بدون  در تمامی موارد کلیه. پذیر بودامکان

حالت ایستاده اولتراسونوگرافی شدند غذایی و بهپرهیز 
ي راست و چپ از سمت راست بدن و که هر دو کلیه
ي سیزده و در ي تهیگاه از خلف دندهتقریباً در ناحیه

هاي کمري قابل  ي عرضی مهرهبخش شکمی زائده
که امکان بررسی مثانه فقط از در حالی. مشاهده بودند
امکان بررسی  ولی،. روده وجود داشتطریق راست

.عروق اصلی کلیه و میزناي وجود نداشت
میزان تعیین  ،یکی از اهداف اصلی تحقیق پیش رو

طول، عرض، عمق و حجم هاي ارتباط و همبستگی اندازه
سالم در قوچ نژاد لري بختیاري هاي راست و چپ کلیه

ها بعد از کالبدگشایی و ابعاد واقعی آناولتراسونوگرافی 
راجع به نشخوارکنندگان  رسد قبالًبود که به نظر نمی

ي در مطالعهکه ضمن این. کوچک انجام گرفته باشد
دادن موقعیت حاضر کارآیی اولتراسونوگرافی براي نشان
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ي هاي راست و چپ و ابعاد و اکوژنسیته اسکن کلیه
نشان داده شد که  سالمها در قوچ نژاد لري بختیاري  کلیه

هاي مشابه راجع به اولتراسونوگرافی طبیعی  قیقبا سایر تح
.ري در حیوانات مختلف مطابقت دارددستگاه ادرا
صحت و  زانیم یبررسحاضر يمطالعه هدفیکی از ا

 یاولتراسونوگراف درها هیدست آمده از کله ب ابعادیدرست
 قیتحق يهاافتهی.الم بودهاي سقوچدر  یواقع ابعادبا 

ابعادنیب یحاضر نشان داد که ارتباط مثبت و کامل
.ها وجود داردواقعی آن ابعادبا هیکل یاولتراسونوگراف

راست و چپ به  يهاهیکلحجم يبرا) 3جدول(rزانیم
 نییتع نیمحاسبه شده است بنابرا78/0و 86/0بیترت

 86در حدود  یحجم به کمک دستگاه اولتراسونوگراف
چپ  يهیکل يبرادرصد 78راست و  يهیکل يدرصد برا

 22تا  14را نشان دهد و حدود  یواقع يتواند اندازهیم
در  لیدخ گرید يعوامل و فاکتورها همربوط ب گریدرصد د

و همکاران در سال Felkaiباشدیها مهیکل ياندازه نییتع
 هاهیحجم محاسبه شده کل نیگزارش دادند که ب زین 1992
وجود دارد که در  یمناسب یارتباط و همبستگ ت،یبا واقع

.دیتر محاسبه گردکوچک هاهیحجم کل زین قیتحق نیا
اولتراسونوگرافی تکنیک انتخابی، حساس و دقیق براي 

 ،هاي دستگاه ادراري در انسانارزیابی آناتومی و بیماري
به کمک . سگ، گربه، اسب و نشخوارکنندگان است

توان شکل، اندازه و وضعیت نسج  میاولتراسونوگرافی 
، سگ و اسب بهدر انسان .ها را ارزیابی کرد داخلی کلیه

هاي کوچک،  هاي پر از گاز روده دلیل وجود لوپ
ها با اولتراسونوگرافی گاهی با مشکل همراه  ي کلیهمشاهده

منظور به(ساعته  12باشد و بنابراین یک پرهیز غذایی  می
قبل از انجام ) روده کاهش گازهاي موجود در

ها در این حیوانات الزم است، در  اولتراسونوگرافی کلیه
و  Ghadiriي حاضر همانند گزارش که در مطالعهحالی

، در خصوص اولتراسونوگرافی 2008همکاران در سال 
گونه پرهیز غذایی به دستگاه ادراري گوسفند، هیچ
ماالً بهکه این امر احت. حیوانات مورد مطالعه داده نشد

ها در نشخوارکنندگان  روده دلیل موقعیت آناتومیک

کوچک و ایستادن حیوان در حین اولتراسونوگرافی 
که موقعیت  ي حاضر با توجه به ایندر مطالعه. باشد می

ي عرضی ي راست در سطح شکمی زائدهکلیه آناتومیک
باشد، امکان اسکن آن از  ي اول کمري میدو یا سه مهره

ي سیزده وجود اي دوازده و پشت دنده دندهبین بین فضاي
باشد که امواج  گر این مطلب میداشت و این بیان

یابی به سمت فراصوت در اولتراسونوگرافی امکان جهت
اي  دندهقدام و خلف را دارند و بنابراین از فضاي بین

اي قرار  هاي آخر سینهدوازده و حتی یازده که مقابل مهره
ي راست در این تحقیق وجود ي کلیهشاهدهدارند، امکان م

در سالو همکاران  Braunالزم به ذکر است که .داشت
b1992 وGhadiri  به ترتیب، 2008و همکاران در سال 

يژاد سوئیسی و گوسفندان مادهني روي گوسفندان ماده
راست را ي ي سیزده کلیهژاد لري بختیاري، از پشت دندهن

ي حاضر که از این جهت با مطالعه. اسکن کرده بودند
و همکاران در سال  Braunخوانی دارد، همچنین هم

a1992 ي راست قوچ همراجع به اولتراسونوگرافی کلیه 
ذکر است که الزم به. نتایج مشابهی را گزارش دادند

Braun  ي راست گاو را از طریق سطح کلیه 1991در سال
ت راست حیوان گاهی سمي گودي تهیشکم و در منطقه

در تحقیق حاضر .اي اسکن کرد و آخرین فضاي بین دنده
طور کامل و بدون ممانعت سایر ي چپ بهارزیابی کلیه

پذیر بود که از این احشاء در سمت راست حیوان امکان
هاي مربوط به گوسفند ماده و بز مطابقت جهت با گزارش

ها در براي ارزیابی اولتراسونوگرافی کلیه ،بنابراین ،دارد
احتیاجی به تراشیدن تهیگاه  سالمقوچ نژاد لري بختیاري 

توان سمت چپ وجود ندارد و از تهیگاه سمت راست می
گماري قوچ در حین حالت. هر دو کلیه را اسکن نمود

معاینات اولتراسونوگرافی همانند گوسفند ماده، گاو و 
گماري باشد که با حالت ه میاسب به صورت ایستاد

صورت خوابیده بهمعمول در انسان، سگ و گربه که به
توان از  در گاو می. باشد متفاوت است پهلو یا پشت می

روده طریق مقعد با دست ترانسدیوسر را در داخل راست
بنابراین . ها را معاینه کردآن بعضی از اندامقرار داده و با 



. . . هاي اولتراسونوگرافی دستگاه ادراري در ي یافتهمطالعه

139867بهار، 1، شماره پانزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

ي چپ به دلیل اسونوگرافی کلیهاولتر يدر گاو معاینه
ي شکمی از طریق تر بودن موقعیت آن در محوطهخلفی
پذیر است که از این لحاظ با بز و روده امکانراست

بسته به حجم شکمبه در . گوسفند متفاوت است
ي چپ به سمت جایی کلیه نشخوارکنندگان امکان جابه

ر در تحقیق حاضر د .راست و جلو و خلف وجود دارد
ي چپ در اغلب موارد موقعیت اولتراسونوگرافی کلیه

هاي دوم تا چهارم  ي عرضی مهرهقسمت شکمی زائده
که، منابع آناتومی به موقعیت کمري قرار داشت در حالی

اشاره  هاي سوم تا پنجم کمري کلیه در فضاي بین مهره
هاي این  ، که از این لحاظ قدري تفاوت بین یافتهنمایند می

,Nickle et al. 1973(با منابع آناتومی وجود داردتحقیق 

May 1970( . البته این موضوع ارتباط بسیار نزدیک و
دقیقی با حجم شکمبه و موقعیت سایر احشاء دارد و از 

خوردن تواند با زمان غذا جا که حجم شکمبه میآن
که پرهیز حیوان ارتباط داشته باشد لذا درست است

ي زمانی که بین ولی با توجه به فاصلهشد  غذایی داده نمی
ي غذایی و عملیات اولتراسونوگرافی وجود آخرین وعده

آمد وجود میداشت تغییرات جزئی در حجم شکمبه به
)Radostits et al. 2000, Papesko 1985.(

جایی که کم تراشیدن پوست به لحاظ مسائل از آن
با  هاعمل هنگام یافتن کلیهاقتصادي و سرعت

باشد، تعیین موقعیت دقیق  اولتراسونوگرافی، مهم می
ي وسیلهها بههاي چپ و راست براي یافتن بهتر آن کلیه

-لذا محل اسکن کردن کلیه. اولتراسونوگرافی اهمیت دارد

. هاي راست و چپ در این تحقیق مورد توجه واقع شد
 يدر این تحقیق محل رهیافت اولتراسونوگرافی کلیه

ي عرضی ي سیزده نزدیک زائدهراست در خلف دنده
اي  دندهي اول و دوم کمري و دوازدهمین فضاي بینمهره

ي چپ در تهیگاه راست و کلیه سمت راست بدن و
هاي  موقعیت قرارگیري آن به موازات زوائد عرضی مهره

هاي مربوط به کمري دوم تا چهارم بود که با گزارش
و  Ghadiriهاي گوسفند در تحقیق اولتراسونوگرافی کلیه
در مطالعات . مطابقت دارد، 2008همکاران در سال 

Braun 1992(و همکارانa,b ( روي گوسفندان ماده و نر
در این . صورت دقیق ذکر نشده استها به این موقعیت

ي راست با تحقیق نشان داده شده که اسکن طولی کلیه
پذیر ي سیزده امکانندهدادن ترانسدیوسر به موازات دقرار

ي اسکن عرضی آن، قرار دادن است و براي مشاهده
ي اسکن تهیه(شکل عمود بر این محور ترانسدیوسر به

کافی است و از این) بین حالت عرضی و پشتی از بدن
بز مطابقت  وروي گوسفند ماده  ات قبلینظر با گزارش

یک  1991در سال  Braunي ولی در مطالعه .دارد
دست آوردن اسکن اي براي به درجه 30اختالف حدوداً 

.ي راست نسبت به گزارش ما وجود داردطولی کلیه
دادن ترانسدیوسر در ي چپ با قراراسکن طولی کلیه

اسکن  يتهیه(هاي کمر  ه تهیگاه راست و به موازات مهر
و براي ارزیابی محور  آیددست می، به)پشتی از بدن
صورت عمود بر محور طولی نسدیوسر بهعرضی آن ترا

شد که از این قرار داده می) ي اسکن عرضی از بدنتهیه(
 برa,b1992در سال و همکاران  Braunجهت با مطالعات 

و همکاران در سال  Ghadiriگوسفند نر و ماده و گزارش 
در این تحقیق .خوانی داردروي گوسفند ماده هم، 2008

حرکات بادبزنی ترانسدیوسر هنگام مشاهده شد که ایجاد 
ي راست ي چپ در مقایسه با کلیهکردن کلیهاسکن
ي سیزده دلیل وجود دندهباشد، که این امر بهتر می راحت

-است که محدودیت حرکتی روي ترانسدیوسر ایجاد می

دلیل موقعیت ثابت ي راست بهکرد ولی جستجوي کلیه
.باشدي چپ میتر از کلیهآن سریع

توان وضعیت  با استفاده از تکنیک اولتراسونوگرافی می
در این تحقیق نیز  .ها را مورد بررسی قرار داد نسج کلیه

هاي قوچ همانند گوسفند ماده و بز از نوع بدون  کلیه
باشد که تصویر اولتراسونوگرافی مشابهی با لوبوالسیون می

در تمامی موارد  .هاي انسان، سگ و گربه دارد کلیه
تري ي بیشها نسبت به کورتکس، اکوژنسیته سینوس کلیه

ي همچنین مدوال نسبت به کورتکس اکوژنسیته. داشتند
قبلی تفاوتی  ياهنظر با گزارشکه از این تري داشت،کم

ي کورتکس کلیه نسبت به همچنین اکوژنسیته. نداشت
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از مقاالت کدام تر یا برابر بود که در هیچکبد کمی کم
اي نشده  به نشخوارکنندگان به این موضوع اشارهمربوط 

کپسول کلیه بسته به نوع و کیفیت دستگاه .بود
اولتراسونوگرافی مورد استفاده ممکن است قابل مشاهده 

ها  کدام از موارد این تحقیق کپسول کلیهباشد ولی در هیچ
و همکاران در سال Braunدر گزارش  .مشاهده نگردید

a,b1992  در بعضی از موارد کپسول کلیه مشاهده شده
. بود

هاي گوسفند ماده  میانگین طول، عرض و ضخامت کلیه
به ترتیب ، 2008و همکاران در سال  Ghadiriدر تحقیق 

و  Braunمتر و در گزارش  سانتی 94/3و  76/3، 12/7
متر سانتی 4و  5/4، 8به ترتیب b1992همکاران در سال 

که در مقایسه با قوچ کمی اختالف دارد که این .بود
در این .اي باشدهاي جثهتواند به دلیل تفاوتاختالف می

در  بز وروي گوسفند هاي قبلیگزارشتحقیق همانند 
ي کورتکس و مدوال در هر دو نوع ، مشاهدهایران

در .پذیر بودها امکان هاي عرضی و طولی کلیه اسکن
در مقاالت a1992و همکاران در سال  Braunکه حالی

هاي طولی امکان  خود گزارش کردند که فقط در اسکن
.مشاهده و ارزیابی کورتکس و مدوال وجود دارد

پذیر بود لوبولی در این تحقیق امکاني عروق بینمشاهده
دلیل عدم وجود تکنیک داپلر در دستگاه موردولی به

 .وجود نداشت تری بیشبررساستفاده در این تحقیق امکان 
صورت نواحی بدون پژواك در بین لوبولی به عروق بین

اي با ناف کلیه به صورت منطقه. گردید ها مشاهده می هرم
گردید  هاي عرضی مشاهده می ي باال در اسکناکوژنسیته

.خوانی داردهاي مربوط به گوسفند همکه با گزارش
هاي مورد در قوچلگنچه، ناف کلیه و ابتداي میزناي 

 يآزمایش در این تحقیق قابل مشاهده بود، ولی ادامه
لذا وجود . میزناي و عروق کلیوي قابل شناسایی نبود

هاي  هاي اولتراسونوگرافی با وضوح بهتر و فرکانسدستگاه
.رسد نظر میباالتر و تکنیک داپلر الزامی به 

اولتراسونوگرافی برداشت امروزه با استفاده از تکنیک 
ها به هاي بافتی یا بیوپسی از نواحی پاتولوژیک کلیه نمونه

پذیر است و از این روش براي شده امکانصورت هدایت
راجع . شود تشخیص تفریقی ضایعات کلیوي استفاده می

نظر به تکنیک بیوپسی براي نشخوارکنندگان کوچک به
کم  يوجه به فاصلهترسد گزارشی وجود ندارد ولی با می

رسد  به نظر می) مترمیلی6حدوداً(ها از سطح پوست  کلیه
.پذیر باشدکه این کار امکان

هاي ابتدایی در هیچ میزناي و پیشابراه به جز در قسمت
این مسأله در . یک از موارد این تحقیق قابل ارزیابی نبود

هاي مربوط به دستگاه ادراري سگ، گربه و گزارش
و  Braun. همین صورت ذکر شده استسفند به گو

براه قوچ را از  کردند پیشاسعیa1992همکاران در سال 
سطح پوست و از طریق اولتراسونوگرافی مشاهده نمایند 

انتهاي میزناي و محل ورود آن به .آمیز نبودکه موفقیت
هاي مورد مطالعه در این تحقیق یک از قوچمثانه در هیچ
نبود، که البته در تحقیق براون در تعداد بسیار  قابل مشاهده
ها  در سگ سفندان این قسمت قابل مشاهده بودکمی از گو

شود  ها استفاده می ي این قسمت از دیورتیکبراي مشاهده
هاي و با افزایش جریان ادرار و استفاده از دستگاه

اولتراسونوگرافی با وضوح باال و همچنین 
س باال امکان دیدن این قسمت ترانسدیوسرهاي با فرکان

).Molazem et al. 2006(شود فراهم می
اولتراسونوگرافی تکنیک انتخابی براي ارزیابی مثانه در 

ها و حاالت پاتولوژیک در انسان و بسیاري از بیماري
براي اسکن مثانه، دادن آب کافی به . حیوانات است

ن تحقیق در ای. ضروري است بودن مثانهحیوان و پر
امکان اولتراسونوگرافی مثانه از طریق سطح پوست میسر 

ي اولتراسونوگرافی از طریق که به وسیلهنشد، در حالی
ي آن در تمامی موارد وجود روده امکان مشاهدهراست

خوانی نظر با تحقیق سایر محققین همداشت که از این
 به دلیل موقعیت مثانه در نشخوارکنندگان و اسب. داشت

ها از طریق داخل  ي بالینی مثانه در آنتکنیک معاینه
باشد که این حالت با ارزیابی  اي میرودهراست
در هنگام  .سونوگرافی مثانه هم، مطابقت دارداولترا

اي، مثانه  رودهاولترسونوگرافی مثانه از طریق داخل راست
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حیوانات در  .باشد فقط در نماي طولی قابل مشاهده می
گماري براي اولتراسونوگرافی دستگاه که حالت کوچک

ادراري به صورت خوابیده به پشت است، مثانه عالوه بر 
الزم . نماي طولی در نماي عرضی هم قابل مشاهده است

به ذکر است که اولتراسونوگرافی مثانه در قوچ در 
وضعیت ایستاده انجام گردید که با نتایج سایر محققین 

ي مثانه در دیواره ضخامتانگین می. خوانی داشتهم
و  Braunبود که با تحقیق مترسانتی 27/0حالت پر 

و همکاران در سال  Ghadiriو  a1992در سال  همکاران
.مطابقت دارد، 2008

 یارتباط مثبت و کاملهاي این تحقیق نشان داد که یافته
در  راست و چپ يهیکلطول، عرض، ارتفاع و حجم  نیب

با طول، عرض، ارتفاع و حجم واقعی یاولتراسونوگراف
ي راست موقعیت اولتراسونوگرافی کلیه. ها وجود داردآن

اي  دندهي سیزده و دوازدهمین فضاي بیندر خلف دنده
ي چپ در موقعیت اولتراسونوگرافیکی کلیه .باشدمی

اولتراسونوگرافی مثانه تنها از . وسط تهیگاه راست است
میزناي و . پذیر استاي امکان رودهعاینات راستطریق م

 .هاي ابتدایی قابل مشاهده نبودند جز در قسمتپیشابراه به
 .تراشیدن بخش وسیعی از سطح پوست احتیاج نیست

معاینات اولتراسونوگرافی بدون پرهیز غذایی و داروهاي 
.پذیر استبخش و در حالت ایستاده امکانآرام

تشکر و قدردانی
جهت  به دانشگاه شهید چمران اهواز معاونت محترم پژوهشی ينویسندگان مقاله، مراتب تقدیر و تشکر خود را از حوزه

.دارندمین هزینه پایان نامه دانشجویی در قالب پژوهانه ابراز میأت
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Abstract
The main aims of the present study were to determine correlations between length, width, 

height and volume of the kidney by ultrasonography and real measurements and 
ultrasonographic findings of the urinary system in the Lori Bakhtiari Rams. This study was 
conducted on 20 healthy Lori Bakhtiari Rams. The transducer was placed over the right flank 
to exam the kidney. The urinary bladder was scanned from the right flank and transrectal 
method. After slaughtering of the rams, kidney's dimensions were measured directly. All of 
the measurements were compared with real measurements with linear regression analysis. The 
result of present study showed that the right kidney scanned in 12th intercostal space and 
behind the last rib high on the right flank and the left kidney was found in the middle of right 
flank. The kidney had similar echogenicity to the kidneys of other animals. The two kidneys 
were of nearly equal size. The right kidney length, width and depth were 62.3, 30.2 and 36.7
mm, the diameter of the cortex and medulla were 7.5 and 7.7 mm, length and width of the 
sinus were 30.4 and 9.8 mm and parenchymal diameter was 13.6 mm and volume was 32.1
cm3 respectively. There were positive and significant correlations between the 
ultrasonographic and real measurement of renal length, width, height and volume. The urinary 
bladder could be scanned only from a transrectal method. The contents of the bladder were 
anechoic and bladder wall was uniformly thick and smooth. The ureters could not be 
visualized in any rams.
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