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چکیده

ه و عملکرد کل یعملکرد کل يبر رو ياری، عوارض بسهیکل ییا اکتساب ياختالالت مادر زاد :مقدمه

عیشامشکلکیادراريعفونت.هم بشوند ESRDو RFممکن است باعث  یستم بدن دارند و حتیس

غیر اختصاصیاستممکنسن،کمکودکانورخوارانیشدرادراريعفونتمیاست و عالاطفالدر

دنبالبهکهییاسکارها. ه گرددیکلبیآسموجبتواند یمشوند،رهادرمانبدوناگر این عوارض. باشد

عیشاعللازیکیوطرفهکیکلیويمالیپارانشبیماريعلتنیترعیشاگردندیمجادیاهیکلعفونت

ن اختالالت و عوارض یا يوع باالیبا توجه به ش. استجواننیبالغوکودکاندرفشار خونشیافزا

ن یا ییشناسا ياز  راه ها ییک. و درمان شوند ییجاد عارضه شناساید قبل از ایاد آن، بایار زیبس

ییارهایمعازیکیباشد؛ و  یم  DMSAو اسکن  یمثل سونوگراف ير برداریتصو ياختالالت روش ها

ها هیکلزیسااختالفشودیمگرفتهنظردراسکاروجودییشگویپجهتهاهیکلیسونوگرافدرکه

در  یه با روش سونوگرافین دو کلیز بیتفاوت سا یژگیت و وین حساسییتع  ن مطالعهیهدف از ا.  است

 يویبا اختالل کل یه ارتباطین دو کلیز بیا تفاوت ساین که آیباشد و ا یم يویص اختالالت کلیتشخ

تواند  یه مین دو کلیز بیاز کودکان تفاوت سا یو همچنین در چه سن. دارد DMSAهمراه در اسکن 

  .مار باشدیب DMSAاختالل همراه در اسکن کننده  ینیش بیپ

و  يوی، سنگ کليکه به علل مختلف، به عنوان مثال عفونت دستگاه ادرارکودك 200در :هاروش

آنان  يمارستان قدس مراجعه نموده اند و برایبه ب  31/3/91الی  1/1/90از تاریخ که ..و يهماچور

ه مشاهده ین دو کلیز بیآن ها اختالف سا ینوگرافانجام شده و در سو DMSAه و اسکن یکل یسونوگراف

 2در کودکان تا  .قرار گرفت یسه و بررسیمورد مقا یو سونوگراف DMSAج اسکن یشده است، نتا

 8- 5متر، در  یلیم 7ش از یز بیاختالف سا یسالگ 5- 2متر، در  یلیم 6ش از یز بیاختالف سا یسالگ

 یعیر طبیمتر غ یلیم 9ش ازیز بیسال به باال اختالف سا 8 متر و در یلیم 8ش از یز بیاختالف سا یسالگ

 یژگیت و ویسه و در فرمول حساسیمقا DMSAه ها در یآن ها با عملکرد کل. در نظر گرفته شد

. گذاشته و محاسبه شدند

 يویراختالالت کلیو سا يکودك مبتال به عفونت دستگاه ادرار 200 يمطالعه حاضر بر رو  :یافته ها

از . ماه بود 795/36افراد مورد مطالعه  ین سنیانگیم. انجام شد 1391- 1390ن در سال یستان قزودر شهر

ماران مورد مطالعه ما، ین بیدر ب. دختر بودند%) 87(نفر  174پسر و %) 13(نفر  26ماران مورد مطالعه یب
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 100کوچکتر و تعداد ه چپ یز کلیسا%) 42(نفر  84گر برابر، یکدیه با یز دوکلیسا%) 8(نفر  16تعداد 

ت یسال، حساس 2ماران کمتر از یدر ب. ه راست بوده استیه چپ  بزرگتر از کلیز کلیسا%) 50(نفر

سال،  5-2 ی، در طیف سن% 5/78آن  یژگیو و% 8/95 يویص اختالالت کلیدر تشخ یسونوگراف

و % 100 یگرافت سونویسال، حساس 8- 5ماران ی، در ب% 1/61آن  یژگیو و% 100 یت سونوگرافیحساس

بوده % 50آن  یژگیو و%  9/90 یت سونوگرافیسال، حساس 8شتر از یماران بیو در ب%  6/66آن  یژگیو

مختلف تفاوت  یه در جنس مذکر ومونث و در گروه سنین دوکلیز بین مطالعه، اختالف سایدر ا. است

  .مشاهده نشد يمعنادار

اطفال از  یف گروه سنیه در طیکل یعیز طبیان که سیدر مطالعه ما، با توجه به ا  :نتیجه گیري

ه ین دو کلیز بیتفاوت سا یعیه یک عدد مطلق به عنوان مرز طبیباشد، ارا یمتفاوت م یتا نوجوان ينوزاد

م و تفاوت یمختلف تقس یسن ين اساس، جامعه مورد مطالعه به رده هایرسد؛ بر ا یبه نظر نم یمنطق

ج به دست آمده، در یبا توجه به نتا.  دیسه گردیمقا DMSAکن متر با اس یلیه ها بر حسب میز کلیسا

متر،  یلیم 7ش از یز بیاختالف سا یسالگ 5-2متر، در  یلیم 6ش از یز بیاختالف سا یسالگ 2کودکان تا 

ر یمتر غ یلیم 9ش از یز بیسال به باال اختالف سا 8متر و  یلیم 8ش از یز بیاختالف سا یسالگ 8-5در 

  .شود یفته  مدر نظرگر یعیطب

.یژگیو ویتحساس ، DMSAاسکنکلیه ها،سایزاختالفکلیه،سونوگرافی :هاکلیدواژه
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  مقدمه  - 1

انسداد محل اتصال حالـب بـه   اختالالت  کلیوي شامل آنومالی هاي مادرزادي کلیه و مجاري ادراري ،   

ــه ــل ات ،)upjo(لگنچ ــه انســداد مح ــه مثان ــب ب ــال حال ــی)(uvjoص ــه پل ــتالالت ،کلی ــتیک واخ کیس

سـندرم   RTA،تومورویلمز،دوپلیکاسیون یورتروگلومرونفریـت، )(vurرفالکس مثانه به حالبگلومرولی،

میلیـون و در   14.8باشد که شـیوع آن در کشـور آمریکـا حـدود     می... نفروتیک،عفونت دستگاه ادراري و

که این اخـتالالت  . میلیون گزارش شده است 4میلیون و در ژاپن  12.4یا میلیون ،در استرال 13.6نیوزیلند 

مادر زادي یا اکتسابی کلیه عوارض بسیاري بر روي عملکرد کلیه ها و عملکرد کل سیستم بدن دارد کـه  

) مثل استئودیسـتروفی (توان به اختالالت الکترولیتی، اسیدوزمتابولیک،اختالالت استخوانی از آن جمله می

 نارسـایی کلیـه   اشاره کرد و حتی ممکن است باعـث ... می و دیس لیپیدمی و اورمی ، هایپرتنشن و و آن

)RF( بیماري کلیوي مرحله اخرو)(ESRD  هم بشوند)1(.

ودخترهـا درصد8حدودسالگی5درکهطوريبه،استاطفالدرشایعمشکلیکادراريعفونت

شیرخواراندرادراريعفونتعالیم .شوندمیادرارينتعفودچارباریکحداقلپسرهادرصد2-1

میشوندمکررادراريعفونتدچارکودکانبعضی .باشدغیراختصاصیاستممکنسن،کمکودکانو

 .گـردد سـال 6زیـر اطفـال درخصوصبه،کلیهآسیبموجبمیتواندشوندرهادرمانبدوناگرکه

سیسـتم علتبهاحتماالًکهداردوجودبالغینبهنسبتاطفالهکلیدراسکارایجادبرايباالتريریسک

آنغیراختصاصـی عالیـم علـت بـه ادراريعفونـت تشخیصدرتأخیرواطفالدرنیافتهتکاملایمنی

 .میکنـد دارعارضـه بیشـتري احتمـال بـا راادراريعفونـت اطفـال، درپیلونفریـت همچنین)2.(است

یـک کلیـوي پارانشـیمال بیماريعلتترینشایعگردندمیایجادکلیهعفونتدنبالبهکهاسکارهایی

فشارخونافزایشریسک .استجوانبالغینوکودکاندرفشارخونافزایششایععللازیکیوطرفه

.دارداسـکار شدتوپیگیريمدتبهبستگیواستمتغیرکلیوياسکاربابیماراندر تشـخیص  (3)

ادراربرگشـت وجـود صـورت درومیکندروشنراعفونتبرايجديندرماضرورتاسکار،وجود
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Reflux)  ( نارساییایجادتواندمیهمچنینکلیهاسکار .استضروريآن،رفعبرايجراحیدرمان

-کلیويبیماريبابیماراندرصد10-5  در.نمایدکلیويمزمن End stage پیونـد یـا دیـالیز برايکه

.بـود  شدهایجادکودکیزماندرکلیويکاراساند،کردهمراجعه بـا توجـه بـه شـیوع بـاالي ایـن       (4)

ي حیات آن ،باید قبل از ایجاد عارضه شناسـایی و درمـان   اختالالت و عوارض بسیار زیاد و تهدید کننده

روشـهاي تشخیصـی   . باشـد یکی از  راههاي شناسایی این اختالالت روشهاي تصویر برداري مـی . شوند

لگري بیماریهاي کلیوي باید مطمئن،کم هزینه،بی خطر قابل قبول عموم و در دسترس باشد که جهت غربا

. باشدیکی از این روشها سونوگرافی کلیه می

اشـعه فقـدان وبـودن دسـترس قابلوارزانعلتبهکهاستهاکلیهارزیابیبرايروشیسونوگرافی

و روش خوبی برايشودمیربرداري استفادهتصویروشاولینعنوانبهموارددر اغلبیونیزان

 نماو در تشخیصدر  کلیه لطو يگیر  ازهندا. باشـد گیري طول و سایز و اکوژنبسیته کلیه هـا مـی  اندازه 

 رگبز یا تر  کوچک کلیه ازهندا  فـمختل ياـهرياـبیمدر . اي دارد هژـیو هاـجایگ يوـکلی يها ريبیما

سـایز مشخصـی تعـین     در سـنین مختلـف  کلیه نرمال در تعریف  لی به طور ک. دشو می طبیعی حداز  تر

میـزان فیلتراسـیون   سایز کلیـه هـا بـا حجـم  کلیـه و     .)6( گردیده است که در جدول زیر ضمیمه میباشد

ارتباط مستقیمی دارد و دیده شده که حداکثر سطح پارانشیم کلیه با عملکرد کلیه در )  GFR (گلومرولی

گرفتـه نظردراسکاروجودپیشگوییجهتهاکلیهسونوگرافیدرکهیارهاییمعازیکی. ارتباط است

گرفتـه نظـر درمتـر میلـی 15ازتربیش،بالغافراددرمیزاناینکههاستکلیهسایزاختالفشودمی

اگـر چـه   .کودکان دیده شده است % 6در کمتر از  mm 10تفاوت سایز بین دو کلیه بیشتر از (5).میشود 

(7)قابل قبول در سایز بین دو کلیه در کودکان کوچکتر در اندازه کوچکتري در نظر گرفته میشودتفاوت 

درکلیوياسکارهايکشفدرسونوگرافیحساسیتمیزانقبلیمطالعاتدرکودکانادراريعفونتدر

  .(4)گردیدهتعیین-(%100-% 37)بسیار وسیعیطیف
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کـه روش غیـر تهـاجمی مناسـبی بـراي بررسـی        میباشـد  DMSAاز دیگر روشهاي تشخیصی اسـکن  

  .عملکردهاي مختلف کلیه وحساسترین روش ارزیابی اسکار کلیه میباشد

ولی با توجه به گران بودن و در  دسترس نبودن آن براي عموم مردم بـه عنـوان اولـین روش تشخیصـی     

 )تشخیصـی  goldstandard (استانداردتشخیصـی  بکار برده نمی شوداما با توجه به حساسیت باالي آن

  .باشدمی

ـ  زیتفـاوت سـا   یژگـ یو و تیحساسـ  تعیین هدف از این مطالعه  در  یبـا روش سـونوگراف   هیـ دو کل نیب

ي میباشد واینکه ایا تفاوت سایز بین دو کلیه ارتباطی با اختالل کلیوي همراه در ویاختالالت کل صیتشخ

وایـن  ز کلیه هـا همراهـی بیشـتري دارد   دارد و اگرارتباط دارد با بزرگ بودن کدام یک ا DMSAاسکن

مطالعه قصد دارد تعیین کند که در چه سنی از کودکان تفاوت سایز بین دو کلیه میتواند پیش بینی کننـده  

  .بیمار باشد DMSAاختالل همراه در اسکن

Summary of Grouped Observations-Mean Renal Length

Average AgeS     Interval Mean Renal lenghth SD N
0 mo 0-1 w 4.48 0.31 10

2 mo 1 wk-4 mo 5.28 .66 54

6 me 4-8 m 6.15 .67 20

10 mo 8 mo-1 yr 6.23 .63 8

1½ 1-2 6.65 .54 28

2½ 2-3 7.36 .54 12

3½ 3-4 7.36 .64 30

4½ 4-5 7.87 .50 26

5½ 5-6   8.09 .54 30
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6½ 6-7 7.83 .72 14

7½ 7-8 8.33 .51 18

8½ 8-9 8.90 .88 18

9½ 9-10 9.20 .90 14

10½ 10-11 9.17 .82 28

11½ 11-12 9.60 .64 22

12½ 12-13 10.42 .87 18

13½ 13-14 9.79 .75 14

14½ 14-15 14-15 10.05 14

15½ 15-16 10.93 .76 6

16½ 16-17 10.04 .86 10

17½ 17-18 10.53 .29 4

18½ 18-19 10.81 1.13 8
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  :فصل دوم

  بررسی متون و مروري بر مقاالت
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مروري بر مقاالت و بررسی متون - 2

در سـال   ادراريعفونـت سـابقه باکودك 60مطالعه اي که توسط دکترجلیلی وهمکارانش بر روي   در

راسـت، کلیـه طـول راسـت، کلیهاسکاردارايکودکاندرصد60:انجام شد ،نتایج زیر کسب شد 1390

 =P)0.657(نداشتمعناداري، تفاوت%) 77.8(عاديکودکانبامقایسهدرکهبودچپازترکوچک

درکـه بـود راسـت تـر از کوچـک چپ،کلیهبودندچپکلیهاسکاردارايکهکودکانیدرصد50  در

.)=241/0P(نشدمشاهدهمعناداريتفاوت%) 2/22(نرمالکودکانبامقایسه

چپکلیهو) =1P(موارد%  6/55درراستکلیهداشتوجوداسکارکهزمانی،حجمفاختالمورددر

نرمـال کودکانبامقایسهدرهمبازکهبودترکوچکمقابلطرفاز) =442/0P(موارددرصد5/62در

بیشـتري طول،ملتهبکلیهکهدرصد مواردي،بودندالتهابدارايهاکلیهکهموارديدر .نبودمعنادار

مـورد درو)p=0.217(درصـد 1/47چپکلیهدرو) =21/0P(درصد 100راستکلیهالتهابدرداشت

)=P 382/0%( 5/76درچپکلیهو) =1P(درصد 40راست درملتهبکلیهنیزحجماختالف

  .نبودمعنادارتفاوتسالم،کودکانبامقایسهدرکهداشتبیشتريحجم

ردیاوجودباکلیه هاحجموطولاختالفبینمعناداريتباطارمطالعهاینکه در

درراسـت کلیـه طـول افـزایش مـورد درگردیدمشاهدهکهمعناداريرابطهتنها .نشددیدهکلیهاسکار

.)2( بودالتهابصورت

نتـایج  بدسـت آمـده شـامل     . در مشهد انجام شده است 2007بیمار در سال 90در مطالعه اي که برروي 

موارد سایز هـردو  % 8موارد بزرگتر بوده و% 37موارد و کلیه راست در % 56کلیه چپ در :ارد زیر استمو

 7≥بزرگتر از راست و یا کلیه راست  mm 10≥در بچه ها در هر رنج سنی که کلیه چپ .کلیه برابر است

mm بزرکتر از چپ بوده است،طبقDMSA  شان اختالل کلیوي داشتند% 100و%79به ترتیب.  
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و اگـر  DMSA 100%بزرگتر باشد اختالل کلیه در mm 7≥سال اگر کلیه راست 4در بچه هاي کمتر از 

  .میباشد% 63بزرگترباشد اختالل کلیه  10mm≥کلیه چپ 

بزرگتر بوده به ترتیـب   10mm ≥و یا کلیه چپ  6mm ≥سال وقتی کلیه راست 4در بچه هاي بیشتر از 

  .وي میباشدموارد همراه با اختالل کلی% 100و 86%

پیش بینی کننده مناسـبی بـراي وجـود     10mmبزرگ بودن کلیه چپ نسبت به کلیه راست حتی کمتر از 

  .)7(میباشد DMSAاختالل در

در تایوان انجام گرفته است ارتباط بین یافته هاي غیـر طبیعـی    wangدر مطالعه دیگري که توسط دکتر 

در ایـن  .ریت حاد و اسکار کلیه بررسی شده اسـت در کودکان با پیلونف DMSAدر سونوگرافی و اسکن 

و  CRPکودك یافته غیر طبیعی در سونوگرافی داشتند که تفاوت بارزي از نظر سـن، حجـم،    35مطالعه 

 65از .بین کودکان با سونوگرافی نرمال و غیر نرمال دیده شده اسـت  DMSAدر  photopenicمناطق 

کـه بـا   (ساسیت سونو گرافی بـراي تعیـین پیلونفریـت حـاد     مبتال به پیلونفریت حاداولیه ح%)50.8(مورد

DMSA حساسیت سونو گرافـی در پـیش بینـی    . بود% 88و ویژگی آن % 49.2.) تشخیص داده شده اند

بیشـتر از  (باال  CRPبیماران با سونوگرافی غیرطبیعی و . باشدمی% 6/60و ویژگی آن % 59.4اسکار کلیه 

70 mg/L ( در نتیجه .است %  76.2یه بیشتر است و شانس وجود اسکاردر کلیه احتمال بزرگتر بودن کل

طبق این مطالعه یافته هاي سونوگرافی بطور عمده با حجم کلیه ها در پیلونفریت حاد در ارتبـاط اسـت  

(8).  

کودك با بیماري عالمتدار کلیـوي ونفرومگـالی    59بر روي  Dr Brenbridgeدر مطالعه اي که توسط 

ارتباط بین حجم واندازه کلیه ها به روش سونوگرافی با وجـود اخـتالالت کلیـوي و     انجام شده است و

نتیجه اي که از این مطالعه بدست آمد ایـن بـود   . شدت و پیشرفت یا بهبود بیماریهاي کلیوي ارزیابی شد



  کلیوي اختالالت تشخیص در سونوگرافی روش با کلیه دو بین سایز تفاوت ویژگی و حساسیت بررسی 

11

دت که افزایش در طول و حجم کلیه ها در کودکان بیمار نشاندهنده وجود اختالالت کلیوي میباشد اما ش

  .)9( ت بیماري کلیوي را نشان نمیدهدوپیشرف

درباره ارتباط بین پارامتر هاي سوماتومتریک ،سـایز کلیـه هـاو    Pascaleنتایج مطالعه اي که توسط دکتر

شـاخص تـوده   کودك بیمار انجام گرفته نشان داده است کـه سـن ، قـد ،وزن و    406فشار خون بر روي 

وزن با فشار خون ارتباط .ستولیک همه با یکدیگر در ارتباطند ،سایز کلیه هاوفشار خون سی )BMI(بدنی

در .کودکان با فشار خون باال بیشـتر از اسـتاندارد میباشـد    BMIمستقیمی دارد بطوریکه دیده شده وزن و

این مطالعه ارتباط بین سایز کلیه ها و فشار خون سیستولیک مستقیم گزارش شده است و بیماران با فشار 

کلیه شان بزرگتر از استاندارد بوده است اما این داده ها سایز کاهش یافتـه کلیـه هـا را در     خون باال سایز

ــاران با ــهبیم ــد )essential HTN (فشــارخون اولی ــین . تأییــد نمیکنن ــاط ب ــین ارتب فشــارخون همچن

.)10(هم در کودکان سالم ثابت نشده استو سایز کلیه ها  )SBP(سیستولی

. کودك با اختالالت مختلف کلیوي انجام شـد  29بر روي  kibarتوسط دکتر در مطالعه اي که در ترکیه 

همچنین .براي کشف ضایعات پارانشیم کلیوي بررسی شد Tc99mfcکارایی تصاویر گرفته شده توسط 

نتایج حاصـله نشـان داده   . مقایسه شدDMSAدر این مطالعه  عملکرد  کلیوي  بانتایج حاصل از  اسکن 

ایعات پارانشیمال بیشتري را نشان داده است حساسیت و ویژگـی تصـاویر  ض DMSAاست که اسکن 

Tc99mfc 92.6 %تصاویر گرفتـه شـده توسـط    . گزارش شده است % 100وTc99mfc    بـا کنتراسـت

باال،عملکرد مختلف کلیوي را بطور دقیق در بیماران بدون اختالالت کلیوي نشـان داده وقسـمت  اعظـم    

بعلت بـی ضـرر و کارامـد بـودنش      DMSAاما هنوزاسکن . ا نمایان میکنداختالالت  پارانشیم کلیوي ر

  .(11)تشخیصی مورد استفاده قرار میگیردgold standardبعنوان روش 
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  مواد و روش کار - 3

  اهداف  -1- 3

  .به طور کلی اهداف این بخش شامل سه هدف اصلی، فرعی و کاربردي می باشد

  هدف اصلی - 1-1- 3

  حساسیت و ویژگی تفاوت سایز بین دو کلیه با روش سونوگرافی در تشخیص اختالالت کلیوي نییتع

اهداف فرعی - 1-2- 3

 .حساسیت وجود اختالف سایز بین دو کلیه با روش سونوگرافی در تشخیص اختالالت کلیوي نییتع

.ونوگرافی در تشخیص افراد سالمویژگی عدم وجود اختالف سایز بین دو کلیه با روش ستعیین 

خصوصیات دموگرافیک کودکان مورد مطالعه بر اساس سن و جنس تعیین 

تعیین فراوانی تفاوت سایز بین دو کلیه بسته به سن و جنس

  اهداف کاربردي - 1-3- 3

پرهزینه میباشد جهت غربالگري اخـتالالت کلیـوي بهتـر اسـت ابتـدا       DMSAبا توجه به اینکه اسکن 

ت سایز بین دو کلیه ها در سونوگرافی بررسی شده و اگر در سونوگرافی تفاوت در سـایز کلیـه هـا    تفاو

  .انجام شود DMSAدیده شد اسکن 
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  فرضیه ها یا سوال هاي پژوهش -2- 3

حساسیت وجود اختالف سایز بین دو کلیه با روش سونوگرافی در تشخیص اختالالت کلیـوي چنـد   -1

  درصد است؟

وجود اختالف سایز بین دو کلیه با روش سونوگرافی در تشخیص افراد سالم چند درصد  ویژگی عدم -2

  است؟

  خصوصیات دموگرافیک کودکان مورد مطالعه بر اساس سن و جنس چگونه است؟ -3

  آیا فراوانی تفاوت سایز بین دو کلیه بستگی به سن و جنس دارد؟ -4

  

  روش اجرا و طراحی تحقیق -3- 3

پس از جمع اوري اطالعـات انهـا اسـتخراج    .ده پس از بررسی پرونده بیماران پر شدپرسشنامه تدوین ش

  .ومورد تجزیه و تحلیل اماري قرار گرفت

  

  جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیري -4- 3

بـه  ... کلیه کودکانی که بعلل مختلف بعنـوان مثـال عفونـت دسـتگاه ادراري،سـنگ کلیوي،همـاچوري و      

انجـام شـده و در    DMSAستان قدس مراجعه نموده انـد و برایشـان سـونوگرافی کلیـه و اسـکن      بیمار

و سونوگرافی مـورد   DMSAسونوگرافی آنها اختالف سایز بین دو کلیه مشاهده شده است،نتایج اسکن 

سـالگی   5-2میلی متـر واز   6سالگی اختالف سایز بیش از 2مقایسه و بررسی قرار گرفته و در کودکان تا

سـال بـه بـاال     8میلـی متـر واز    8سالگی اختالف سایز بیش از 8-5میلی متر واز  7اختالف سایز بیش از
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مقایسـه   DMSAمیلی متر پاتولوژیک در نظرگرفته شد بـاعملکرد کلیـه هـا در    9اختالف سایز بیش از

  .شدودر فرمول حساسیت وویژگی گذاشته ومحاسبه شد

                      
    

  .تعداد بیماران واقعی را از کل بیماران مشخص میکند :تحساسی

  .تعداد افراد سالم واقعی را از کل افراد سالم مشخص میکند:ویژگی

  .بود 1391تا اخر خرداد1390زمان بررسی بیماران از اول فروردین 

:فرمول حجم نمونه

   256=       

    P=80%         d=                 ( )=1.96                 α=0.05  

 این نفر بوده است 1391،200تا اخر خرداد1390از اول فروردین  بعلت اینکه تعداد بیماران مراجعه کننده

   . بیمار انجام گرفته است 200مطالعه بر روي 

روش جمع آوري و تجزیه و تحلیل داده ها -5- 3

 T-testبـا اسـتفاده از روش    داده هـا ،وارد شـده   SPSS اطالعات در نرم افزارامه پرسشن بعد از تکمیل

.و سپس در فرمول حساسیت و ویژگی گذاشته و محاسبه شد .وروشهاي توصیفی انالیز شد
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    جدول متغیرها -6- 3

  

ــوان  عنــــــ

  متغیرها

  مقیاس  تعریف علمی  کیفی  کمی  وابسته  مستقل

  رتبه اي  اسمی  گسسته  پیوسته

        سن
 براساس سن تقـویمی 

  به ماه

  

 حسب دو جنسبر         جنس

  مذکر ومونث

  

  سایز کلیه ها
      درسونوگرافی  mm  

  کلیه مختل
            بر اسـاس یافتـه هـاي

DMSA

  

      

مالحظات اخالقی  -7- 3

نگ هاي کلیوي یـا  نظر به اینکه بیماران مراجعه کننده بنا به دالیل گوناگونی مثل عفونتهاي کلیوي و یا س

داشتند وانجام این اسکن تحمیل  DMSAهر گونه اختالالت کلیوي ، نیاز به انجام سونوگرافی و اسکن 

  .نشده در نتیجه از نظر مالحظات اخالقی منعی ندارد
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  :چهارمفصل 

  ها یافته
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  یافته ها - 4

  :بنابراین مطالعه

 132تـرین   و بزرگ هماه 2ترین بیمار  کوچک. بود ماه  7950/36میانگین سنی افراد مورد مطالعه 

)3شماره جدول. (سن داشت ماه

 4شماره  جدول( .بودنددختر %) 87(نفر 174پسر و %)13(نفر  26از بیماران مورد مطالعه(

سایز کلیه چپ  کوچکتر بـوده  %) 42(نفر 84سایز دوکلیه با یکدیگر برابر بوده و%)8(نفر 16تعداد

.سایز کلیه چپ  بزرگتر از کلیه راست بوده است%) 50(نفر 100و تعداد

نفربودند حساسیت سـونوگرافی در تشـخیص اخـتالالت     95سال که شامل  2در بیماران کمتر از

.است بوده%  5/78و ویژگی ان %8/95کلیوي 

 بوده%  1/61و ویژگی آن % 100نفر بودند ،حساسیت سونوگرافی  54سال که  5-2دررنج سنی

6/66و ویژگـی آن  % 100نفربودند،حساسـیت سـونوگرافی    34سال که شامل  8-5 در بیماران  %

.بود

 و ویژگـی آن   % 9/90 حساسیت سـونوگرافی ،نفربودند  17سال که شامل  8در بیماران بیشتر از

.است بوده% 50

  :بر حسب جنس اختالف سایز بین دوکلیهتوزیع فراوانی :1جدول شماره 

اختالف سایز بین 

  دوکلیه

P value  انحراف معیار  میانگین  عدادت

  74/0  57644/6  4808/1  26  پسر
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  54864/5  -6690/0  174  دختر

اختالف سایز بین دوکلیه در جنس مذکر ومونث تفاوت معناداري مشاهده نشد در.  

:برحسب سن اختالف سایز بین دوکلیهتوزیع فراوانی :2 شماره جدول

  P value  انحراف معیار    میانگین    تعداد  سن

  974/0  62589/4    -420/0    102  سال  2-0

  66580/5    -4717/0    53  سال 5-3

  80410/7    -222/0    45  سال ٦>

  72045/5    -3895/0    200  کل

  

 اختالف سایز بین دوکلیه در گروه سنی مختلف تفاوت معناداري مشاهده نشددر.  

توزیع سنی:3 شماره جدول

  برحسب ماه  سن

  36.7950  میانگین

  2  حداقل

  132  حداکثر

  توزیع جنسی:4جدول شماره 

  درصد  تعداد  جنسیت

  13  26  پسر

  87  174  دختر
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گیري بحث و نتیجه - 5

کودك مبتال به عفونت دستگاه ادراري و سایراختالالت کلیوي در شهرسـتان   200مطالعه حاضر بر روي 

از بیمـاران  . مـاه بـود   7950/36میانگین سنی افراد مورد مطالعـه  . انجام شد 1391-1390قزوین در سال 

 16تعـداد در بین بیمـاران مـورد مطالعـه ما،   . دختر بودند%) 87(نفر 174پسر و %)13(نفر  26مورد مطالعه 

 100چـپ  کـوچکتر بـوده و تعـداد     یـه کل یزسا%) 42(نفر 84برابر بوده و یکدیگربا  یهدوکل یزسا%)8(نفر

  .راست بوده است یهچپ  بزرگتر از کل یهکل یزسا%) 50(نفر

کلیـه چـپ در   در مشهد انجام شده است نیز بیان شد که  2007سال بیمار در 90در مطالعه اي که برروي 

  . )1( موارد سایز هردو کلیه برابر است% 8موارد بزرگتر بوده و% 37موارد و کلیه راست در % 56

و %8/95 یـوي اختالالت کل یصدر تشخ یسونوگراف یتحساس، مطالعه ما مورد سال 2کمتر از یماراندر ب

 بـوده %  1/61آن  یژگـی و و% 100 یسونوگراف یتسال  ،حساس 5-2 یدررنج سن بوده%  5/78ان  یژگیو

سـال   8از  یشـتر ب یماراندر ب بود%  6/66آن  یژگیو و% 100 یسونوگراف یتسال ،حساس 8-5 یماراندر ب

.است بوده% 50آن  یژگیو و%  9/90 یسونوگراف یت،حساس

در مطالعه اي که توسط دکتر خزایی در مشهد انجام شد،نشان داده شد که در بچه ها در هر رنج سنی که 

بزرکتـر از چـپ بـوده اسـت،طبق     mm 7≥بزرگتـر از راسـت و یـا کلیـه راسـت       mm 10≥کلیه چپ 

DMSA  سال که کلیه راستشـان  4کمتر از در بچه هاي .شان اختالل کلیوي داشتند% 100و%79به ترتیب

≤7 mm بزرگتر بوده اختالل کلیه درDMSA 100% 10≥و اگر کلیه چپmm   بزرگتربود اختالل کلیـه

بزرگتـر   10mm ≥و یا کلیـه چـپ    6mm ≥سال وقتی کلیه راست 4در بچه هاي بیشتر از .میباشد% 63

  .)1( موارد همراه با اختالل کلیوي میباشد% 100و %86بوده به ترتیب 
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 65از نشــان داده شــدکه  در تــایوان انجــام گرفتــه اســت wangدر مطالعــه دیگــري کــه توســط دکتــر 

کـه بـا   (مبتال به پیلونفریت حاداولیه حساسیت سونو گرافی بـراي تعیـین پیلونفریـت حـاد     %)50.8(مورد

DMSA حساسیت سونو گرافـی در پـیش بینـی   . بود% 88و ویژگی آن % 49.2.) تشخیص داده شده اند 

  .)2(باشد می% 60.6و ویژگی آن % 59.4اسکار کلیه 

در سـال  ادراريعفونـت سـابقه بـا کودك 6 0مطالعه اي که توسط دکترجلیلی وهمکارانش بر روي  در

راسـت، کلیـه طـول راسـت، کلیهاسکاردارايکودکاندرصد60انجام شد نیز بیان شده است که 1390

تر ازکوچکچپ،کلیهبودندچپکلیهاسکاردارايکهکودکانیدرصد50در.بودچپازترکوچک

کلیهموارد و%  6/55درراستکلیهداشتوجوداسکارکهزمانی،حجمفاختالمورددر. بودراست

،بودنـد التهـاب دارايهاکلیهکهموارديدر.بودترکوچکمقابلطرفموارد ازدرصد5/62درچپ

کلیـه دردرصـد و  100راسـت کلیـه التهـاب درداشـت بیشـتري ولطملتهب،کلیهکهدرصد مواردي

 5/76درچـپ کلیـه درصـد و 40  راسـت در ملتهبکلیهنیزحجماختالفمورددرودرصد1/47چپ

  .)6( داشتبیشتريحجم%

کودك با بیماري عالمتدار کلیـوي ونفرومگـالی    59بر روي  Dr Brenbridgeدر مطالعه اي که توسط 

ارتباط بین حجم واندازه کلیه ها به روش سونوگرافی با وجـود اخـتالالت کلیـوي و     انجام شده است و

نتیجه اي که از این مطالعه بدست آمد ایـن بـود   . شدت و پیشرفت یا بهبود بیماریهاي کلیوي ارزیابی شد

دت که افزایش در طول و حجم کلیه ها در کودکان بیمار نشاندهنده وجود اختالالت کلیوي میباشد اما ش

  .)3( وپیشرفت بیماري کلیوي را نشان نمیدهد

در مطالعه ما،اختالف سایز بین دوکلیـه در جـنس مـذکر ومونـث ودر در گـروه سـنی مختلـف تفـاوت         

  .معناداري مشاهده نشد
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در مطالعه ما با توجه به اینکه سایز طبیعی کلیه در طیف گروه سنی اطفال از نوزادي تا نوجوانی متفـاوت  

بـر ایـن    یک عدد مطلق بعنوان مرز طبیعی تفاوت سایز بین دو کلیه منطقـی بنظـر نمیرسـید   یه میباشد،ارا

به رده هاي سنی مختلف تقسیم و تفاوت سایز کلیه ها بر حسب میلی متر بـا  اساس جامعه مورد مطالعه 

سالگی اختالف سایز بـیش  2امده در کودکان تابدست مقایسه گردید که با توجه به نتایج  DMSAاسکن

 8سالگی اختالف سـایز بـیش از   8-5از میلی متر ، 7ی اختالف سایز بیش ازسالگ 5-2میلی متر واز  6ز ا

  .میلی متر غیر طبیعی در نظرگرفته میشود 9سال به باال اختالف سایز بیش از 8میلی متر واز 
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پیشنهادات -1- 5

هاي سـنی مختلـف انجـام شـده      با توجه به اینکه این تحقیق جزء معدود تحقیقاتی بود که بر اساس رده

همچنـین توصـیه میشـود کـه مطالعـات      و.،مطالعات تکمیلی بیشتري الزم است براي تایید ان انجام گیرد

  .صورت گیردتفاوت سایز بین کلیه ها در رنج سنی مختلف  بیشتري در ارتباط با علت 
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Abstract

Introduction:

    Congenital and acquisitive renal disorders have many complications on the renal 
function and the whole body function, and even it may lead to renal failure (RF) or the 
ESRD. Urinary tract infection (uti) is a widespread problem in children. However, the
symptoms of uti in infants and children may be non-specific, and if they are left without 
any cure, it can damage the kidney. The renal scars that are created after the uti are the 
most popular cause of the renal parenchymal disease in one side and are one of the popular 
causes of increasing blood pressure in children and teenagers. According to the great 
prevalence of these disorders and their high complications, they must be configured and be 
cured before any complication occurs. One of the ways to recognize these disorders is the 
imaging methods, e.g. the ultra-sonography and the DMSA scan, and one of the criteria
considered in the ultra-sonography for predicting the existence of the renal scar is the 
discrepancy between the sizes of the two kidneys of each patient. The purpose of this study 
is the specification of the sensitivity and the specificity of renal length discrepancy. This 
goal can be performed via the ultrasound in determining the renal disorders in order to 
figure out whether the renal length discrepancy has any relation with the renal disorder in 
the DMSA scan. And whether, in which age of kids, the ultra-sonography can predict renal 
disorders in the DMSA scan.

Methods:

    In 200 children who have come to the Qods hospital with different causes, e.g the uti,
the hematuria, the renal stone, from 1/1/90 up to 31/1/91 and have done the ultra-
sonography and the DMSA scan, their ultra-sonographies show renal length discrepancy. 
We have compared the outcomes of their ultra-sonographies and their DMSA scans. In 
children up to 2 years old the renal length discrepancy of more than 6 mm, for 2-5 years
old the renal length discrepancy of more than 7 mm, for 5-8 years old the renal length 
discrepancy of more than 8 mm and for more than 8 years old the renal length discrepancy 
of more than 9 mm are considered as abnormal.  They have been compared with the renal 
function in the DMSA scan, and their sensitivities and specificities have been calculated.
The duration of this survey was between the first day of Farvardin 1390 till the last day of 
Khordad 1391. 

Results:

    The present study has been performed for 200 children with the uti and other renal 
disorders in the city of Qazvin for 1390-1391. The mean age of the patients was 36.795
months, and they were 26 women (13%) and 174 men (87%). The 16 patients (8%) had the 
same renal size, in 84 patients (42%), the left kidney was smaller and in 100 patients
(50%), the left kidney was larger than the right one. In patients with less than 2 years old,
the sensitivity of ultra-sonography in detection of the renal disorder was 95.8% and the 
specificity was 78.5%, in 2-5 years old, the sensitivity was 100% and the specificity was 
61.1%, in 5-8 years old, the sensitivity was 100% and the specificity was 66.6%, and in 
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more than 8 years old, the sensitivity was 90.9% and the specificity was 50%. In this study, 
the renal length discrepancy in men and women dose not have any meaningful 
differentiated.

Conclusions:

    In this study, as the normal renal size in pediatrics from infants to teenagers group was 
different, giving an absolute number as a renal length discrepancy does not seem to be 
logical. Hence, we have divided the patients to different age groups, and the renal length 
discrepancies at the mm sizes have been compared with the DMSA scan. In this respect, 
according to the results in patients less than 2 years old, the renal length discrepancy of 
more than 6 mm, for 2-5 years old, the renal length discrepancy of more than 7 mm, for 5-
8 years old, the renal length discrepancy of more than 8 mm, and for more than 8 years old, 
the renal length discrepancy of more than 9 mm have been considered as abnormal.

Key words: Renal Sonography; Renal Length Discrepancy; DMSA Scan; sensitivity
,specificity.


