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مقدمه 

    ناهنجاریهای سیستم ادراری از شایعترین ناهنجاریهای 
دوران جنینی اســت کـه در بسـیاری از مـوارد تـهدید کننـده 
ـــا در  حیــات نــوزاد میباشــد. تظــاهرات ایــن ناهنجاریه

سونوگرافی میتوانــد بــه صـورت هیدرونفـروز یا افزایـش  
اکوژنیسیته باشد اما در برخی موارد تنها تغییر قابل مشاهده 
اندازه غیرطبیعی کلیه میباشد که پی بردن به ایــن نکتـه تنـها 
در صورت اطالع داشتن از اندازه طبیعـی امکانپذیـر خواهـد 

 
 

 
بود. از سـوی دیگـر تخمیـن دقیـق سن جنین به خصوص در 
مواردی که به دالیل مختلف نیاز به ختم حاملگی وجــود دارد، 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار میباشـد. پیآمدهـای ناشــی از 
ــرم  تخمیـن غلـط سـن بـارداری کـه شـامل زایمانهـای پرهت
ایاتروژنیک میباشد، به طور کامل روشن اســت. بسـیاری از 
زنان باردار اطالع دقیقی از تاریخچـه قاعدگی خویـش ندارنـد 
بنابرایـن در ایـن مـوارد تعییـن سن بارداری براساس اولیـن 

 
 

چکیده  
    هدف از این مطالعه بررسی وجود ارتباط بین سن حاملگی و طول کلیه جنین بــوده اسـت کـه در
ــاملگی دسـت صورت اثبات وجود چنین ارتباطی میتوان به طول کلیه مورد انتظار در هر سنی از ح
ــد و نـیز میتـوان طـول کلیـه یافت. این مسئله برای تشخیص ناهنجاریهای کلیه کمک کننده میباش
جنین را به عنوان یک معیار بیومتریک جهت تخمین سن حاملگی در نظر گرفت. در ایــن رابطـه طـول
کلیه جنین در 138 حاملگی طبیعی که در سنین 40-20 هفته بودند، اندازهگیری شد. بررسی اطالعات
ــم در ارتبـاط هسـتند و ایـن ارتبـاط، به دست آمده نشان داد که سن حاملگی و طول کلیه جنین با ه
ــد(Pvalue<0/001 ،R=0/95). هـمچنیـن در ایـن مطالعـه میـانگین و نـیز معنیدار و مستقیم میباش
محدوده تغییرات مورد انتظار در طول کلیه جنین بر حسب هر سنی از بارداری(طی نیمه دوم آن) به
دست آمد. از سوی دیگر مشاهده شد که سن مورد انتظار براساس طــول کلیـه جنیـن نـیز بـه طـور
ــر طولـی از تقریبی قابل پیشبینی میباشد اما تعیین دقیق محدوده تغییرات سن بارداری براساس ه
کلیه جنین نیاز به مطالعات وسیعتر و جهتگــیری شـده در ایـن رابطـه دارد کـه در مطالعـه حـاضر

امکانپذیر نبود.  
          

کلیدواژهها:     1 –  حاملگی     2 – کلیه جنین      3 – سن بارداری 

این مقاله خالصهای است از پایان نامه دکتر شهاب مهاجر شیروانی جهت دریافت درجه دکتری تخصصی رادیولوژی به راهنمایی دکتر طاهره الریجانی سال 1382. 
I) متخصص رادیولوژی.(*مولف مسئول) 

II) استادیار گروه رادیولوژی، بیمارستان شهید اکبرآبادی، خیابان مولوی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی ایران. تهران. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               1 / 6

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-446-fa.html


بررسی ارتباط سن بارداری و طول کلیه جنین                                                                       دکتر شهاب مهاجر شیروانی و دکتر طاهره الریجانی 

182        مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران                                                                                  سال دوازدهم/ شماره 45/ بهار 1384   

روز آخرین قــاعدگـی امکـانپذیـر نمیباشـد. در ایـن مـوارد 
ــــن در  اســتفاده از شــاخصهای تعییــن کننــده ســن جنی
سونوگرافی میتواند در برآورد سن حاملگی کمککننده باشد 
کـه ایـن شـاخصها بـه طـــور معمــول شــامل قطــر بــای 
ــول فمـور(Fl)، محیـط سـر(HC) و محیـط  پاریتال(BPD)، ط
ــن  شـکم(AC) میباشـند.(1) بـا وجـود ایـن، تخمیـن دقیـق س
بارداری با معیارهای معمول در نیمــه دوم بـه ویـژه 3 ماهـه 

سوم بارداری به طــور مکرر با مشکل مواجه بوده است.  
ــال Over laping اسـتخوانهای جمجمـه در      به عنوان مث
ماههای انتهایی دقت تشخیص BPD را کاهش میدهــد یـا در 
مـواردی مـانند جنینهـای بریـج یـا ناهنجاریهـای اســکلتی، 
اندازهگیری FL مشــکل بـوده و دقـت آن کـاهش مییـابد بـه 
ــهت  طوری که حاشیه اطمینان 95% برای این اندازهگیریها ج

تخمین سن بارداری در 3 ماهه سوم 3-2 هفته میباشد.(1)  
ــه شـاخص دیگـری کـه      با توجه به این مطلب دسترسی ب
ـــیز  بتوانـد در تخمیـن سـن بـارداری کمـک کننـده باشـد و ن
اندازهگیری آن به ویژه در 3 ماهه سوم، به راحتی امکانپذیر 
ــرار  باشد، ضروری به نظر می رسد که در این رابطه معیار ق
ــرا احتمـال  دادن طول کلیههای جنین مناسب به نظر میآید زی
مشاهده واضح کلیههای جنین و اندازهگیری طول آنهــا پـس 

از هفته 20، حدود 95% میباشد.(2)  
    هدف از مطالعه حاضر پیبردن به وجود ارتباط بیــن سـن 
ــن بـوده اسـت. در مطالعـات انجـام  بارداری و طول کلیه جنی
ــه  شده در سایر کشورها ارتباط بین سن بارداری و طول کلی
جنین گزارش شده است.(1و 3) مطالعه حاضر بــا هـدف اثبـات 
ــی کلیـه در  وجود این ارتباط و دسترسی به اندازههای طبیع
جنینهای ایرانی و نیز شــاخصی کـه بتوانـد در تخمیـن سـن 
ــده در جنینهـای  جنینی کمک کننده باشد، انجام شد تا در آین
ایرانی نیز معیارهای کمـی داشته باشیم که جهت تخمین ســن 

جنینی قابل استفاده باشد.  
 

روش بررسی 
    در این مطالعــه کـه از نـوع مقطعـی(Crossectional) بـود 
خانمهای باردار با ســن حـاملگی 40-20 هفتـه کـه بـه واحـد 

سونوگرافی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشــکی 
ایران در سال 82-1381 مراجعه کرده بودند، مــورد بررسـی 
قرار گرفتند. روش نمونهگیری به صورت غیراحمالی مســتمر 
(Consequence) بـود و بـا توجـه بـه ضریـــب همبســتگی 
 6-c 0/05=آلفا و 0/95=بتا-1 و با استفاده از جــدول ،R=0/8
 Stephan B.) Designing clinical research از کتـاب
,Thomas B. newman, 2 nd ed Hulley)، حداقـل حجـم 

نمونه 14 نفر تعیین گردید که در این مطالعه 138 مورد که در 
دسترس بودند و شرایط الزم را داشتند، مورد بررسی قرار 
گرفتند. خانمهای باردار مراجعه کننــده در صـورت مشـخص 
بودن تاریخ LMP و نیز مطابقت آن بــا سـن محاسـبه شـده 
براساس BPD و FL شرط اولیه ورود بــه مطالعـه را کسـب 
میکردند. شرایط حذف بیماران از مطالعه شــامل وجـود هـر 
ــی مـانند ناهنجاریهـای سیسـتم ادراری  نوع ناهنجاری جنین
ــود الیگوهیدرآمنیـوس، وجـود IUGR در  (هیدرونفروز)، وج
جنین و وجود بیمــاری مزمـن سیسـتمیک در مـادر بـود. در 
ــه جنیـن براسـاس  صورت داشتن شرایط ذکر شده، طول کلی
بیشترین فاصله Outer to outer پل فوقانی تا پل تحتانی آن 
ــروب Convex بـا فرکـانس ثـابت 3/5 مگـا  و با استفاده از پ
ــزرگنمـایی یکسـان توسـط دسـتگاههای AUS یـا  هرتز و ب

Aleoka برحسب میلیمتر مورد اندازهگیری قرار مــیگرفـت.     

ــزار آمـاری SPSS و از  یافتههای به دست آمده توسط نرماف
طریق آزمون ضریب همبستگی و شاخصهای آماری مــورد 

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  
 

نتایج 
    پس از جمعآوری اطالعات به دست آمده این یافته ها در 2 
جدول و 2 نمودار نمایش داده شد. جدول شماره 1 شــاخص 
آماری ســن حـاملگی و طـول کلیـه جنیـن را در افـراد مـورد 
ــول کلیـه در  بررسی نشان میدهد که براساس آن میانگین ط
ـــه 32/4 میلیمــتر، حداقــل طــول کلیــه  افـراد مـورد مطالع
ــن 20 هفتـه و  اندازهگیری شده برابر با 21 میلیمتر در 1 جنی
حداکثر طول کلیه اندازهگیری شده برابر با 43 میلیمــتر در 1 
ــام جنینهـای دارای  جنین 40 هفته بوده است. همچنین در تم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
25

 ]
 

                               2 / 6

http://rjms.iums.ac.ir/article-1-446-fa.html


بررسی ارتباط سن بارداری و طول کلیه جنین                                                                       دکتر شهاب مهاجر شیروانی و دکتر طاهره الریجانی 

183سال دوازدهم/ شماره 45/ بهار 1384                                                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران                        

ــه کـه در محـدوده سـنی 20 تـا 40 هفتـه قـرار  شرایط مطالع
داشتند کلیه یا کلیهها قابل مشاهده و اندازهگیری بودند.  

 
جدول شماره 1- شاخصهای آماری سن حاملگی و طول کلیه جنین 
در زنان باردار 40-20 هفته مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه 

علوم پزشکی ایران در سال 1381-82 
طول کلیه جنین (میلیمتر) سن حاملگی  

138 138 تعداد نمونه 
32/4 30 میانگین 

5/7 5/6 انحراف معیار 
21 20 حداقل دامنه 
43 40 حداکثر دامنه 

 
در جدول شماره 2 میزان متوسط طول کلیه جنیــن در سـنین 
مختلـف بارداری نشـان داده شـــده اســت که P-value این 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بررسی P<0/001 بوده است. همانگونه که مشاهده میشود، 
ــوط بـه جنینهـای 20 هفتـه و  کمترین میانگین طول کلیه مرب
برابر با 23 میلیمتر و بیشترین میانگین به دســت آمـده نـیز 
ــا 41/4 میلیمـتر بـود.  مربوط به جنینهای 40 هفته و برابر ب
ــوط بـه 1 جنیـن  همچنین حداقل طول کلیه در این مطالعه(مرب
20 هفته) برابر با 21 میلیمتر و حداکثر طول کلیه (مربوط به 
1 جنین 40 هفته) برابــر بـا 43 میلیمـتر بـه دسـت آمـد. ایـن 
 %95 Confidence interval جدولها مقادیر حد باال و پایین
ــارداری  را نـیز در مـورد متوسـط طـول کلیـه در هـر سـن ب
پیشبینی میکند که این مــیزان در مـورد جنینهـای 20 هفتـه 
ــای 30 هفتـه  برابر با 25/4-20/5 میلیمتر و در مورد جنینه
ــه برابـر بـا  برابر با 34/8-32/4 و در مورد جنینهای 40 هفت

42/8-39/9 بود.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول شماره 2- طول متوسط کلیه جنین در سنین 40-20 هفته بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکی ایران در سال 1381-82 

تعداد نمونه Confidence Internal %95 انحراف معیار میانگین طول کلیه(میلیمتر) سن حاملگی(هفته) 
 20 23 1 20/5-25/4 3
 21 23/7 1/8 20/7-26/7 4
 22 24/4 0/9 23/5-25/3 7
 23 25/1 1/4 23/7-26/4 7
 24 25/8 1/2 24/7-26/9 7
 25 27 1/4 25/8-28/1 8
 26 29/2 1/6 27/8-30/6 8
 27 30 1/1 29-30/9 8
 28 30 2/3 28-31/9 8
 29 30/8 1/1 29/9-31/8 8
 30 33/8 1 32/8-34/8 7
 31 34/2 2/8 31/6-36/9 7
 32 36 1/8 33/6-38/3 5
 33 36/5 1 35/3-37/6 6
 34 36/4 1/6 34/9-37/9 7
 35 37/3 2/4 34/7-39/8 6
 36 37/1 1/3 35/8-38/3 7
 37 39/3 2/7 37/1-41/4 9
 38 39/2 1/4 37/3-41 5
 39 40/3 1/9 38/2-42/3 6
 40 41/4 1/1 39/9-42/8 5
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بحث 
ــده تمـام جنینهـای بـا سـن بـارداری      در مطالعه انجام ش
بیشتر از 20 هفته که دارای شرایط الزم برای بررسی بودند، 
 Lawson ــاهده داشـتند. در مطالعـه کلیه یا کلیههای قابل مش
ــا هـر دو کلیـه در 95% مـوارد قـابل  نیز بعد از هفته 20 یک ی
مشاهده بودهاند. در این رابطه با استفاده از آزمون همبستگی 
ــن سـن بـارداری و طـول  اسپیرمن ارتباط معنیدار آماری بی
کلیه جنین به دســت آمـد(R=0/95 و Pvalue<0/001). بدیـن 
معنی که ارتباط بین سن حاملگی و طول کلیــه جنیـن در ایـن 
روش ارتباطی معنیدار و مستقیم میباشد(نمودار شماره 1 و 2). 
در مطالعه Koje نیز الگــوی رگرسـیون خطـی(Linear) بیـن 

طول کلیه جنین و سن حاملگی نشان داده شد.(4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار شماره 1- رابطه بین سن بارداری و طول کلیه جنین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار شماره 2- میانگین طول کلیه جنین براساس سن بارداری 

    با توجه به جدول شماره 2 حداقل و حداکثر طول کلیه طی 
ــی خواهـد بـود.  نیمه دوم حاملگی با تخمین 95% قابل پیشبین
بدیهی است که این یافته میتواند در تشخیص ناهنجاریهــای 
ــانند بیمـاری  کلیوی جنین کمککننده باشد زیرا در مواردی م
پلیکیستیک شیرخواران، ممکـن اسـت تنـها یافتـه غـیرطبیعی 
ــد  وجود نفرومگالی باشد. همچنین یافتههای ذکر شده میتوان
در تشخیص زودرس هیپوپالزی کلیــه نقـش موثـری داشـته 
ــده در ایـن مطالعـه  باشند.(5) با توجه به یافتههای به دست آم
در مقایسه با مطالعات مشــابه در کشـورهای اروپـایی(1)، بـه 
نظر می رسد که طول متوسط کلیه در جنینهای ایرانی اندکی 
بزرگتر از جنینهای اروپایی باشــد کـه ایـن یافتـه بـا نتـایج 
مطالعه Ansari(6) روی جنینهــای آسـیایی مطـابقت دارد. بـا 
توجه به اثبات رابطه بین سن حاملگی و طول کلیــه جنیـن در 
ــن  ایـن مطالعـه و بـا توجـه بـه جـدول شـماره 2، تخمیـن س
بارداری براساس طول کلیه جنین به طور تقریبی امکــانپذیـر 
میباشد و این معیار میتواند در مواردی که سایر معیارهای 
ــن  بیومتریک سؤال برانگیز هستند کمک کننده باشد. باید به ای
نکته اشاره کرد که تعیین این میزان و در واقع تعیین محدوده 
ــول کلیـه جنیـن، نیـاز بـه  سنی جنین براساس هر میزان از ط

مطالعات تکمیلی و جهتگیری شده در این رابطه دارد.  
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Abstract
    The aim of the present study was to evaluate the correlation between gestational age and the
length of fetal’s kidney in order to be able to have access to the size of the fetal’s kidney at any age.
This assessment is helpful to diagnose the anomalies of the fetal’s kidney and makes it possible to
consider the length of the fetal’s kidney as a biometric criterion to estimate the age of pregnancy. In
order to substantiate this, the length of the fetal’s kidney in 138 normal pregnancies which were
between 20 to 40 weeks old was gauged. Scrutinizing the information made it clear that there was a
direct and signficant relationship between the age of pregnancy and the length of fetal’s kidney
(r=0.95, P<0.001). In this study the average length changes spectrum of the fetal’s kidney was
calculated according to any age at the second half of pregnancy. The fetal age was approximately
estimated according to the length of the fetal’s kidney. However, the exact spectrum of the changes
of the fetal age could not be achieved in this study; therefore, more comprehesive and fully directed
studies are needed.

Key Words:   1) Pregnancy    2) Fetal’s Kidney    3) Gestational Age
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